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ВІД АВТОРА
Малося на думці випустити у світ одночасно два словники: Російськоукраїнський й Українсько-російський, але з технічних причин нам не
пощастило цього зробити, бо в Київських друкарнях не знайшлося
відповідної кількости шрифтів і наголосів. Тому-то Українсько-російський
словник вийде із запізненням.
Складаючи цього словника, ми користувалися з таких праць:
•

Російсько-український словник Української Академії Наук т. І, Київ
1924

•

М. Уманець і А. Спілка: Словарь Російсько-український, Львів 1893
[передрукований фотографічним способом у Берліні, 1924].

•

Б. Гринченко: Словарь української мови в 4 т., Київ
[передрукований фотографічним способом у Берліні 1924].

•

Проф. І. Огієнко: Український стилістичний словник, Львів 1924.

•

Г. Голоскевич: Український правописний словничок, Київ 1922.

•

В. Дубровський: Словник московсько - український, Київ 1918.

•

С. Іваницький і Ф. Шумлянський: Російсько-український словник в 2
т., Вінниця 1918.

•

Акад. П. А. Тутковський: Словник геологічної термінології, Київ 1923.

•

О. Курило: Словник хемічної термінології, Київ 1923.

•

В. Кміцикевич і Спілка: Німецько-український словник, Чернівці 1912.

•

Словарь Церковно-славянскаго и Русскаго языка, составленный
вторымъ отдѣленіемь Императорской Академіи Наукъ в 4 т.
[видання друге], С.-Петербургъ, 1867.

•

Толковый Словарь Живого Великорусского языка Владиміра Даля
[видання третє] в 4 т., С.-Петербургь 1907.

•

Толковый Словарь Русскаго и Польскаго языка, составленный П. П.
Дубровскимъ в 2 т., Варшава 1883.

•

М. Изюмов: Опыть Словаря Русскаго языка сравнительно съ языками
индо-европейскими, С.-Петербургь 1880.

•

И. Я- Павловскій: Русско-нѣмецкій словарь [видання трете], Рига
1911.

•

Н. П. Макаровъ: Полный Русско-французскій словарь [видання
дванадцяте], С.-Петербургъ 1911.

•

А. Александровъ: Полный Русско-англійскій словарь, Берлин 1925, й
инші.

1907

За технічну допомогу у виданні цієї книжки висловлюю щиру подяку Д.
Чухнові, І. Якубовському, Я. Деркачеві й особливу подяку В. Химерикові,
що обробляв картковий матеріял з літери Р до Я включно.
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Російсько-український словник

А, союз – а. („Вибіга́ ю до ньо́ го, а він уже́ ле́ две ди́ ше“. – Шевченко)
А, межд., вопрос, восклицание – а? га? а! га! (А де ти був? Га? А! Ти пе́ рший прийшо́ в).
Абажур – абажу́ р, -ру, дашо́ к, -шка́ .
Аббат – аба́ т, -та; -ский – аба́ тський, -а, -е.
Аббатство – аба́ тство, -ва.
Аббатисса – абати́ са, -си.
Абзац – абза́ ц, -цу.
Абонемент – абонеме́ нт, -ту, передпла́ та, -ти.
Абонементный – передпла́ тний, -а, -е.
Абонент – абоне́ нт, -та, передпла́ тник, -ка.
Абонированный – передпла́ чений.
Абонировать – передпла́ чувати, -чую, -чуєш.
Абориген – абориге́ н, -на, тубі́лець, -льця.
Аборт – або́ рт, -ту.
Абрикос – абрико́ са, -си, море́ля, -лі; -совый – абрико́ совий, -а, -е, море́ левий, -а, -е.
Абсолютизм – абсолюти́ зм, -му.
Абсолютный – абсолю́тний, -а, -е; безумо́ вний, -а, -е; -но – абсолю́тно, безумо́ вно.
Абстрагирование – абстрагува́ ння.
Абстрагировать – абстрагува́ ти.
Абстрактный – абстра́ ктний.
Абстракция – абстра́ кція, -ції.
Абсурд – абсу́ рд, -ду, нісені́тниця, -ці, безглу́ здя, -дя.
Абсцисса, геом. – абсци́ са, -си, позе́ мна, -ної.
Авангард – аванґа́ рд, -ду.
Аванзала – аванза́ ля, -лі.
Аванпост – аванпо́ ст, -ту.
Аванс – ава́ нс, -су.
Авансцена – авансце́ на, -ни.
Авантюра – аванту́ ра, -ри.
Авантюрист – аванту́ рник, -ка, авантури́ ст, -та, пройди́ світ, -та.
Авария – ава́ рія, -ії.
Август (месяц) – се́ рпень, -пня.
Августовский – серпне́ вий, -а, -е.
Авиатор – авія́ тор, -ра, літу́ н, -на́ .
Авиаторша – авія́ торка, -ки.
Авиация – авія́ ція, -ції.
Авиационный – авіяці́йний. а, -е.
Авиопочта – авіопо́ шта, -ти.
Авиэтка – авіе́ тка, -ки.
Авось, нареч. – аче́ й, мо́ же. („Захо́ дьте в ко́ жну ха́ ту, аче́ й вам тут пока́ жуть хоч тінь його́
розп’я́ ту“. – Тичина).
Аврора – авро́ ра, -ри, світова́ зоря́ , ра́ нішня зоря́ .
Автобиографический – автобіографі́чний, -а, -е.
Автобиография – автобіогра́ фія, -ії.
Автобус – авто́ бус, -са.
Автограф – авто́ граф, -фу, власнору́ чне письмо́ .
Автомат – автома́ т, -та.
Автоматический – автомати́ чний, -а, -е.
Автомобиль – автомобі́ль, -ля.
Автономия – автоно́ мія, -ії. самоврядува́ ння, -ння.
Автономный – автоно́ мний, -а, -е
Автор – а́ втор, -ра.
Авторитет – авторите́ т, -ту, пова́ га, -ги; -ный – авторите́ тний, пова́ жний, -а, -е.
Авторский – а́ вторський, -а, -е; -ство – а́ вторство, -ва.
Ага!, межд. – ага́ !
Агент – аґе́ нт, та; -ский – аґе́ нтський, -а, -е.
Агентство – аґе́ нтство, -ва.
Агентура – аґенту́ ра, -ри.
Агитатор – аґіта́ тор, -ра.
Агитация – аґіта́ ція, -ії.
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Агитационный – аґітаці́йний, -а, -е.
Агитировать – аґітува́ ти, -ту́ ю.
Агония – аго́ нія, -ії, кона́ ння, -ння.
Аграрий – землевла́ сник, -ка.
Аграрный – земе́ льний, -а, -е.
Агрессивный – аґреси́ вний, наступо́ вий, -а, -е.
Агрикультура – аґрикульту́ ра, -ри, рільни́ цтво, хліборо́ бство, -ва.
Агроном – аґроно́ м, -ма; -ический – аґрономі́чний, -а, -е.
Агрономия – аґроно́ мія, -ії.
Агу! межд. – агу́ !
Ад – пе́кло, -ла.
Адамашка – одама́ шок, -шку.
Адамово яблоко, анат. – борла́ к, -ка́ , кади́ к, -ка́ .
Адвокат – адвока́ т, -та.
Адвокатство – адвока́ тство, -ва.
Адвокатствовать – адвокатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Адвокатура – адвокату́ ра, -ри.
Административный – адміністрати́ вний, -а, -е.
Администратор – адміністра́ тор, -ра.
Администрация – адміністра́ ція, -ії.
Адмирал – адміра́ л, -ла.
Адмиралтейство – адміралті́йство, -ва; -ский – адміралті́йський.
Адрес – адре́ са, -си.
Адресат – адреса́ т, -а.
Адресный – адресо́ вий, -а, -е.
Адресовать – адресува́ ти, -су́ ю.
Адский – пеке́льний, -а, -е.
Ад’юнкт – адью́нкт, -та.
Ад’ютант – адьюта́ нт, -та, значко́ вий, -вого, осаву́ л, -ла.
Аж, союз – аж. („Бачили ви, як вели́ ке бага́ ття ки́ да вого́ нь аж до хмар“. – Л. Укр.).
Ажиотаж – ажіота́ ж, -жу.
Ажурный – ажу́ рний, прозори́ стий, мере́ жчатий, -а, -е.
Азарт – за́ пал, -лу.
Азартный – запальни́ й, -а, -е́ .
Азартничать – запа́ люватися.
Азбука – абе́ тка, -ки, а́ збука, -ки.
Азбучник – абе́ тник, -ка.
Азбучный – абетко́ вий, азбуко́ вий, -а, -е.
Азот, хим. – азо́ т, -ту.
Азотистый – азо́ тистий, -а, -е.
Азотнокислый – азотовоки́ слий, -а, -е
Азотный – азо́ товий, -а, -е.
Аир, бот. – а́ їр, -ру, лепеха́ , -хи́ , тата́ рське зі́лля.
Аист, зоол. – леле́ ка, -ки, чорногу́ з, -за.
Аистовый – леле́ чий, чорвогу́ зячий, -а, -е.
Ай, межд. – ой! ай! йой! ай-да! – от так! ай-ай! – гай-гай! („Еней зарюмав басом сам: гайгай! сказав: ув’яв мій гайстер“. – Котляревськ.)
Айва, ботан. – айва́ , -ви́ .
Айда! межд. – га́ йда! хо́ да!
Айкать – о́ йкати, -каю, -каєш.
Академик – акаде́ мік, -ка.
Академический – академі́чний, -а, -е.
Академия – акаде́мія, -ії.
Аканье – а́ кання, -ння.
Акация, бот. – ака́ ція, -ії.
Акварелист – акварелі́ст, -та.
Акварель – акваре́ля, -лі.
Акварий – аква́ ріюм, -му.
Акклиматизация – акліматиза́ ція, -ії, акліматизува́ ння, -ння.
Акклиматизировать – акліматизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
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Аккомпанимент, муз. – акомпаніме́ нт, -ту, су́ провід, -во́ ду, приграва́ ння, -ння.
Аккомпаниатор – акомпанья́ тор, -ра, супрові́дник, -ка.
Аккомпанировать – акомпаньюва́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, супрово́ дити, -во́ джу, -во́ диш.
Аккорд – ако́ рд, -ду.
Аккумулировать – акумулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Аккумулятор – акумуля́ тор, -ра.
Аккуратный – 1) (о чистоте) акура́ тний, оха́ йний, чепурни́ й; 2) (о точности исполнения)
рете́ льний, спра́ вний.
Аккуратно – 1) акура́ тно, оха́ йно, че́ пурно; 2) рете́ льно, спра́ вно; -ность – 1) акура́ тність,
-ности, оха́ йність, -ности, че́ пурність, -ности; 2) рете́ льність, -ности, спра́ вність.
Акредитированне – акредитува́ ння, -ння.
Акредитировать – акредитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Акробат – акроба́ т, -та.
Аксессуар – аксесуа́ р, -ру, причанда́ л, -лу.
Аксиома, мат. – аксіо́ ма, -ми.
Акт – акт, -ту, ді́я (род. ді́ї).
Актер – акто́ р, -ра.
Актерский – акто́ рський, -а, -е.
Актерство – акто́ рство, -ва.
Актерствовать – акторува́ ти, -ру́ ю.
Актив – акти́ в, -ву.
Активизация – активіза́ ція, -ії.
Активность – акти́ вність, -вости, чи́ нність, -ности.
Активный – акти́ вний, дія́ льний, чи́ нний, -а, -е.
Актриса – актри́ са, -си, акто́ рка, -ки.
Акула, зоол. – аку́ ла, -ли.
Акустика – аку́ стика, -ки.
Акустический – акусти́ чний, -а, -е.
Акушер – акуше́ р, -ра.
Акушерка – акуше́ рка, -ки, повиту́ ха, -хи.
Акушерство – 1) (дисциплина, предмет) акуше́ рство, -ва; 2) (действие) акушерува́ ння,
-ння.
Акушерствовать – акушерува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Акцент – 1) (произношение) акце́ нт, -ту, вимо́ ва, -ви; 2) (ударение) на́ голос, -су.
Акциз – акци́ з, -зу; -ный – акци́ зний, -а, -е.
Акционер – акціоне́ р, -ра; -ный – акці́йний, -а, -е.
Акция – а́ кція, -ії.
Аладья – млине́ ць, -нця́ , сластьо́ н, -тьо́ ну.
Алгебра – альґе́ бра, -ри.
Алгебраический – альґебри́ чний, -а, -е.
Алебастр – аляба́ стер, -тру; -овый – аляба́ стровий, -а, -е.
Алеть – червоні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Али, аль, см. Или.
Алкание – 1) жада́ ння, пра́ гнення, -ння; 2) голодува́ ння, -ння.
Алкать – 1) жада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пра́ гнути, -ну, -неш; 2) голодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Алкоголизм – алькоголі́зм, -му.
Алкоголик – алького́ лік, -ка.
Алкоголь – алького́ ль, -лю, спи́ рт, -ту.
Аллегорический – алегори́ чний, -а, -е.
Аллегория – алего́ рія, -ії.
Аллея – але́ я, -е́ ї.
Аллитерация – алітера́ ція, -ії.
Алмаз – альма́ з, -зу, діяма́ нт, -ту.
Алмазный – алма́ зний, діяма́ нтовий, -а, -е.
Ало – черво́ но.
Алтарный – вівта́ рний, -а, -е.
Алтарь – ві́втар, -ря.
Алтей, бот. – кала́ чики, -ків, проскурки́ , -ро́ к.
Алтын – три копі́йки.
Алфавит – абе́ тка, -ки, альфабе́ т, -ту.
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Алфавитный – абетко́ вий, альфабе́ тний, -а, -е.
Алхимик – альхе́ мік, -ка.
Алхимия – альхе́ мія, -ії.
Алчно – заже́ рливо, жа́ дібно.
Алчность – жа́ до́ ба, -би, заже́ рливість, неси́ тість, -ости.
Алчный – заже́ рливий, жа́ дібний, неси́ тий, -а, -е.
Алчущий – 1) прагну́ щий, -а, -е; 2) голо́ дний, -а, -е.
Алый – черво́ ний, крива́ во-черво́ ний, -а, -е.
Альбом – альбо́ м, -му.
Альвеола, анат. – чару́ нка, -ки, ду́ чка, -ки.
Альков – алько́ в, -ву, вальки́ р, альки́ р, -ру.
Альманах – альмана́ х, -ху.
Альт – альт, -та.
Альфа – альфа, -фи.
Алюминий – алюмі́ній, -нію, глине́ ць, -нця́ .
Аляповато – грубува́ то; -тость – грубува́ тість, -тости; -тый – грубува́ тий, -а, -е.
Амальгама – амальґама, -ми, су́ мішка, -ки.
Аматер – ама́ тор, -ра, прихи́ льник, -ка.
Амбар – комо́ ра, -ри.
Амбарный – комі́рний, -а, -е.
Амбиция – амбі́ція, -ії, го́ норар, -ру.
Амбразура – амбразу́ ра, -ри, бійни́ ця, -ці.
Амбулатория – амбулято́ рія, -ії; -ный – амбулато́ рний, -а, -е.
Амвон – амво́ н, -ну, амбо́ на, -ни.
Аметист, минер. – амети́ ст, -ту.
Аминь – 1) амі́нь; 2) кіне́ ць, край, капу́ т.
Аммиак – амонія́ к, -ку.
Аммортизация – амортиза́ ція, -ії; -ционный – амортизаці́йний.
Амнистия – амне́ стія, -ії. поми́ лування, -ння.
Амплитуда – ампліту́ да, -ди.
Амплуа – амплюа́ .
Ампутация – ампута́ ція, -ії, відтина́ ння, -ння.
Ампутировать – ампутува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, відтина́ ти, -на́ ю.
Амулет – амуле́ т, -ту.
Амуниция – амуні́ція, -ії.
Амур – аму́ р, -ра; -ры – жениха́ ння, залиця́ ння, -ння.
Амфитеатр – амфітеа́ тр, -ру.
Анабаптизм – анабапти́ зм, -му.
Анализ – ана́ ліза, -зи, ро́ зклад, -ду, ро́ збір, -бору.
Анализатор – аналіза́ тор, -ра.
Анализировать – аналізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, розклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розбира́ ти, -ра́ ю,
-ра́ єш.
Аналитика – аналі́тика, -ки.
Аналогичный – аналогі́чний, поді́бний, -а, -е.
Аналогия – анало́ гія, -ії, поді́бність, -ности.
Аналой – стіле́ ць, -льця́ , поставе́ ць, -вця́ .
Ананас – анана́ с; -ный – анана́ совий.
Анархист – анархі́ст, -та.
Анархический – анархі́чний, -а, -е, безла́ дний, -а, -е.
Анархия – ана́ рхія, -ії, безла́ ддя, -ддя.
Анатом – ана́ том, -ма.
Анатомирование – анатомува́ ння, -ння.
Анатомировать – анатомува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Анатомический – анатомі́чний, -а, -е.
Анатомия – анато́ мія, -ії.
Анафема – 1) (церковное проклятие) ана́ тема; 2) (бранное слово) ана́ хтема, -ми.
Анахорет – анахоре́ т, -та, відлю́док, -ка.
Анахронизм – анахроні́зм, -му.
Ангел – а́ нгел, -ла, я́ нгол, -ла.
Ангельский – а́ нгельський, я́ нгольський, -а, -е.
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Ангидрит, хим. – ангідри́ т, -ту, безво́ дник, -ка.
Ангина, мед. – анґі́на, -ни.
Английская соль – гірка́ сіль.
Анекдот – анекдо́ та, -ти.
Анекдотический – анекдоти́ чний, -а, -е.
Анемия – анемі́я, -ії, малокро́ вність, -ности.
Анестезировать – анестезува́ ти.
Анестезия – анестезі́я, -ії, знечу́ лення.
Анисовый, анисный – ганусо́ вий.
Анкета – анке́ та, -ти.
Аннексия – ане́ксія, -ії.
Аннулирование – анулюва́ ння, -ння, скасува́ ння, -ння.
Аннулировать – анулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Аномалия – анома́ лія, -ії.
Аноним – ано́ нім, -му.
Анонимный – аноні́мний, -а, -е; -ность – аноні́мність, -ности.
Анонс – ано́ нс, -су, опові́щення.
Анормальный – анорма́ льний.
Антагонизм – антагоні́зм, -му, супере́ чність, -ности.
Антагонист – антагоні́ст, -та, супроти́ вник, -ка.
Антенна – анте́ на, -ни.
Антик – 1) старовина́ ; 2) анти́ к. (У нас крам анти́ к).
Антикварий – антиква́ р, -ра.
Антикварство – антиква́ рство, -ва.
Антикультурный – антикульту́ рний, -а, -е.
Антилопа – антило́ па, -пи.
Антинаучный – антинауко́ вий, -а, -е.
Антиобщественный – антигрома́ дський, -а, -е.
Антипатия – антипа́ тія, -ії, не́ хіть, -хоті.
Антирелигиозный – антирелігі́йний.
Антисемит – антисемі́т; -тический – антисеміти́ чний.
Антисоциальный – антисоція́ льний, -а, -е.
Антихудожественный – антихудо́ жній, -я, -е.
Антициклон – антицикло́ н, -ну.
Античный – анти́ чний, -а, -е, старода́ вній, -я, -є.
Антология – антоло́ гія, -ії, ви́ бірка, -ки.
Антракт – антра́ кт, -ту, пере́ рва, -ви.
Антрацит – антраци́ т, -ту.
Антрепенер – антрепрене́ р, -ра; -ство – антрепренерува́ ння.
Антресоль – антресо́ ля, -лі.
Антропологический – антропологі́чний.
Антропология – антрополо́ гія.
Аорта – ао́ рта, -ти.
Апартаменты – поко́ ї, -їв.
Апатичный – апати́ чний, байду́ жий.
Апатия – апа́ тія, -ії, апати́ чність, -ности.
Апельсин – помара́ нча, -чі.
Апельсиновый – помара́ нчовий, -а, -е.
Апендицит – апендици́ т, -ту.
Аплодировать – плеска́ ти (плещу́ , пле́ щеш), припле́ скувати, -кую, -куєш.
Аплодисменты – о́ плески, -ків.
Апломб – апльо́ мб, -бу.
Апогей – апоге́ й, -е́ ю, верх, -ха.
Апоплексия – апопле́ ксія, -ії.
Апоплектический – апоплекти́ чний.
Апостол – апо́ стол, -ла; -льский – апо́ стольськи́ й, -а, -е.
Апостольство – апо́ стольство, -ва.
Апофеоз – апотео́ за, -зи.
Аппарат – апара́ т, -ту; -ная – апара́ тна, -ої.
Аппаратчик – апара́ тник, -ка.
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Аппелировать – апелюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Аппеляционный – апеляці́йний.
Аппеляция – апеля́ ція, -ії.
Аппетит – апети́ т, -ту; хіть (род. хо́ ті).
Аппетитный – апети́ тний, -а, -е.
Апрель – кві́тень, -тня.
Апрельский – квітне́ вий, -а, -е.
Аптека – апте́ ка, -ки.
Аптекарь – апте́ кар, -ря.
Аптекарша – апте́ карка, -ки.
Аптечный – апте́ чний, -а, -е.
Арабеска – арабе́ ска, -ки.
Арава – юрба́ , -би́ , вата́ га, -ги.
Аранжировать – аранжува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш, упорядко́ вувати.
Арап – гара́ п, му́ рин, -а.
Арапник – гара́ пник, -ка.
Арапчёнок – гарапченя́ , гарапеня́ , -ня́ ти.
Арба – гарба́ , -би́ .
Арбитраж – арбітра́ ж, -жу; -ный – арбітра́ жний.
Арбуз – каву́ н, -на́ .
Аргумент – арґуме́ нт, -ту, до́ від, -воду, до́ каз, -зу.
Аргументация – арґумента́ ція, -ії.
Аргументировать – арґументува́ ти.
Арена – 1) (поприще) аре́ на, -ни; 2) (место действия) аре́на, бойо́ вище, -ща; 3) (место
бегов, скачек) біго́ висько, -ка.
Аренда – оре́ нда, -ди, посе́ сія, -ії.
Арендатор – оренда́ р, -ря́ , посе́ сор, -ра.
Арендный – оре́ ндний, посесі́йний, -а, -е.
Арендовать – орендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, бра́ ти в посе́ сію (беру́ в посе́ сію, бере́ ш в посе́ сію…).
Арест – аре́ шт, -шту.
Арестант – арешта́ нт, -та, в’я́ зень, -зня.
Арестантский – арешта́ нтський.
Арестование – арештува́ ння.
Арестовать – арештува́ ти, -ту́ ю.
Аристократ – аристокра́ т, -та; -ка – аристокра́ тка, -ки.
Аристократия – аристокра́ тія.
Аристократический – аристократи́ чний, -а, -е.
Арифметика – аритме́ тика, -ки.
Ария – а́ рія, -ії, спі́ванка, -ки.
Арка – а́ рка, -ки, склепі́ння, -ння.
Аркан – арка́ н, -ну, при́ в’язка.
Арматура – армату́ ра, -ри.
Армеец – армі́єць (род. армі́йця).
Армейский – армі́йський, військо́ вий, -а, -е.
Армия – а́ рмія, -ії, ві́йсько, -ка.
Армяк – сви́ та, -ти, свити́ на, -ни, сіря́ к, -ка.
Арнаутка – арнау́ тка, -ки, яра пшени́ ця, білоту́ рка, -ки.
Аромат – арома́ т, -ту, пах (род. па́ ху).
Ароматно – арома́ тно, запа́ шно.
Ароматный – арома́ тний, запашни́ й, -а́ , -е́ .
Арсенал – арсена́ л, -лу, гарма́ тня, -ні; -льный – арсенальний.
Артачиться – пруча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, норови́ тися, -влю́ся, -ви́ шся, опина́ тися, -на́ юся.
Артезианский – артезі́йський.
Артель – арті́ль, -ті́лі.
Артельный – арті́льний, -а, -е.
Артельщик – арті́льник, -ка.
Артериальный – артері́йний.
Артерия,анат. – арте́ рія, -ії.
Артиллерийский – артилері́йний, гарма́ тний, -а, -е.
Артиллерист – артилери́ ст, -ста, гарма́ ш, -ша́ .
6

Російсько-український словник

Артиллерия – артиле́ рія, -ії.
Артист – арти́ ст, -ста, мисте́ ць, -стця́ .
Артистический – артисти́ чний, мисте́ цький, -а, -е.
Артистичность – артисти́ чність, -ности, арти́ зм, -му.
Артистка – арти́ стка, -ки.
Артос – дарни́ к, -ка́ , а́ ртус, -са.
Арфа – га́ рфа, -фи.
Арфист – гарфя́ р, -ра́ .
Арфистка – гарфя́ рка, -ки.
́
Архаизм – архаїзм,
-му.
́
Архаический – архаїчний,
-а, -е.
Архангел – арха́ нгел, -ла.
Архаровец – 1) шпи́ г, -га́ ; 2) ши́ беник, -ка.
Археографический – археографі́чний, -а, -е.
Археография – археогра́ фія, -ії.
Археолог – архео́ лог, -га.
Археология – археоло́ гія, -ії; -ический – археологі́чний, -а, -е.
Архив – архі́в, -ву.
Архивариус – архіва́ р, -ра.
Архидиакон – архідия́ кон, -на; -ский – архідия́ конський, -а, -е; -ство – архідия́ конство, -ва.
Архиепископ – архієпи́ скоп, -па; -ский – архієпи́ скопський; -ство – архієпи́ скопство, -ва.
Архиерей – архієре́ й, -е́ я; -ский – архієре́ йський; -ство – архієре́ йство, -ва.
Архимандрит – архімандри́ т, -та; -ский – архімандри́ чий, -а, -е; -ство – архімандри́ тство,
-ва.
Архипастырь – архіпа́ стир, -ря; -ский – архіпа́ стирський, -а, -е; -ство – архіпа́ стирство, -ва.
Архипелаг – архіпела́ г, -гу.
Архитектор – архіте́ ктор, -ра, будівни́ к, -ка́ ; -ский – архіте́ кторський, -а, -е.
Архитектура – архітекту́ ра, -ри, будівни́ цтво, -ва.
Арчак – ле́ нчик, -ка.
Аршин – арши́ н, -на.
Аршинный – аршино́ вий, -а, -е.
Арьергард – ар’єрґа́ рд, -ду.
Арьергардный – ар’єрґа́ рдний, -а, -е.
Асиметрия – асиметрі́я, -і́ї; -ический – асиметри́ чний, -а, -е.
Аскет – аске́ т, -та; -тический – аскети́ чний, -а, -е.
Аскетизм – аскети́ зм, -му.
Аспидная доска – гри́ фельна до́ шка.
Аспидный – гри́ фельний, -а, -е.
Аспиратор – аспіра́ тор, -ра, висмо́ ктувач, -ча.
Аспирин – аспіри́ н, -ну.
Ассигнационный – асиґнаці́йний, -а, -е.
Ассигнация – асиґна́ ція, -ії.
Ассигнование – асиґнува́ ння, -ння, призна́ чення, -ння.
Ассигновать – асиґнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, призна́ чити, -чу, -чиш.
Ассигнованный – асиґно́ ваний, -а, -е.
Ассигновка – асиґна́ та, -ти; асиґнува́ ння, -ння.
Ассимилировать – асимілюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш; -ться – асимілюва́ тися, приподобля́ тися.
Ассимиляция – асиміля́ ція, -ії, приподі́бнення, -ння.
Ассистент – асисте́ нт, -та.
Ассортимент – асортиме́ нт, -ту, добі́р, -бо́ ру.
Ассоциация – 1) (в психологии) асоція́ ція, -ії, зв’язо́ к, -зку́ ; 2) (в обществе) асоція́ ція, -ії,
спі́лка, -ки, товари́ ство, -ва.
Астма – а́ стма, -ми, я́ духа, -хи.
Астра – а́ стра, -ри, га́ йстра, -ри.
Астролог – астро́ лог, -га; -ический – астрологі́чний, -а, -е.
Астрология – астроло́ гія, -ії.
Астролябия – астроля́ бія, -ії, верца́ дло, -ла.
Астроном – астроно́ м, -ма; -мический – астрономі́чний, -а, -е.
Астрономия – астроно́ мія, -ії.
Асфальт – асфа́ льт, -ту; -товый – асфальто́ вий, -а, -е.
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Ась? межд. – га? що?
Атавизм – атаві́зм, -му.
Атака – ата́ ка, -ки, на́ пад, -ду.
Атаковать – атакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, напа́ сти, -паду́ , -де́ ш.
Атакованный – атако́ ваний, -а, -е.
Атаман – ота́ ман, -на; -ский – отама́ нський, -а, -е.
Атаманство – отама́ нство, -ва.
Атаманствовать – отаманува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Атаманша – отама́ ниха, -хи.
́
Атеизм – атеїзм,
-му.
́
Атеист – атеїст,
-та, безбо́ жник, -ка; -стический – атеїсти́ чний, -а, -е, безбо́ жний, -а, -е.
Ателье – маля́ рня, -ні.
Атлас – 1) (геогр.) а́ тлас, -су; 2) (миф.) а́ тлас, -са; 3) (ткань) отла́ с, -су, сає́та, -ти.
Атлет – атле́ т, -та; -тический – атлети́ чний, -а, -е.
Атлетика – атле́ тика, -ки.
Атмосфера – пові́тря, -ря, атмосфе́ ра, -ри.
Атмосферный – атмосфе́ рний, -а, -е; -ные осадки – атмосфе́ рні о́ пади.
Атом – а́ том, -му; -ный вес – а́ томова вага́ .
Атомизм – атомі́зм, -му.
Атомность – ато́ мність, -ности.
Атрибут – атрибу́ т, -ту.
Атрофированный – атрофо́ ваний.
Атрофироваться – атрофува́ тися, -фу́ юся, -фу́ єшся.
Атрофия – атро́ фія, -ії.
Атташе – аташе́ .
Аттестат – атеста́ т, -ту, по́ свідка, -ка.
Аттестационный – атестаці́йний.
Аттестация – атеста́ ція, -ії.
Аттестованный – атесто́ ваний.
Аттестовать – атестува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Ату! межд. – атю́! гата́ ! тюгу́ !
Ау! межд. – аго́ в! агу́ !
Аудиенция – авдіє́нція, -ії.
Аудитория – авдито́ рія, -ії.
Аукание – перегу́ кування, -ння.
Аукать – 1) гука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 2) перегу́ куватися, -куюся, -куєшся.
Аукцион – авкціо́ н, -ну, ліцита́ ція, -ії.
Аукционер – авкціоне́ р, -ра.
Аукционный – авкці́йний, -а, -е, ліцитаці́йний, -а, -е.
Аул – ау́ л, -лу.
Аутодафе – автода́ фе.
Афазия – афа́ зія, -ії.
Афера – афе́ ра, -ри, ґеше́ фт, -ту.
Аферист – афери́ ст, -та; -стка – афери́ стка, -ки.
Афиша – афі́ша, -ші, опо́ вістка, -ки.
Афоризм – афори́ зм, -му.
Аффект – афе́ кт, -ту.
Аффектация – афекта́ ція, -ції.
Ах, межд. (выражение удивления, восклицание) – ох! ой! ах!
Аханье – а́ хання, -ння, о́ хання.
Ахать – а́ хати (а́ хаю, а́ хаєш), о́ хати (о́ хаю, о́ хаєш).
Ахинея – нісені́тниця, -ці, дурни́ ця, -ці.
Аховой – таки́ й, що ну-ну.
Ахроматизировать – ахроматизува́ ти.
Ахроматизм – ахромати́ зм, -му.
Ахроматический – алромати́ чний, -а, -е.
Аэродром – аеродро́ м, -му.
Аэролет – аеролі́т, -ту.
Аэронавтика – аерона́ втика, -ки, повітроплавба́ , -би́ .
Аэроплан – аеропля́ н, -ну, літа́ к, -ка́ .
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Аэростат – аероста́ т, -ту.
Аэрос’ёмка – аероздійма́ ння, -ння.
Ба! межд. – ба, ач, чи-ба́ .
Баба – 1) (старушка, а также пренебрежительно о молодой женщине, о неэнергичном
мужчине) ба́ ба, -би; 2) (о молодой женщине) жі́нка, -ки, молоди́ ця, -ці; 3) (повивальная б.)
ба́ ба, б.-повиту́ ха; 4) (у колодца) жураве́ ль, -вля́ ; 5) (для забивания свай, кольев) до́ вбня,
довбе́ шка, -ки, ба́ ба.
Бабенка – молоди́ чка, -ки, жі́ночка, -ки.
Бабий, прилаг. – 1) ба́ бський, -а, -е, ба́ б’ячий, -а, -е, жіно́ чий, -а, -е; 2) (прил. притяж.)
ба́ бин, -а, -е.
Бабить (принимать детей) – бабува́ ти (бабу́ ю, бабу́ єш); -ться – 1) (делаться бабой) бабі́ти,
-бі́ю, -бі́єш; 2) (водиться с кем нибуть) ба́ битися (ба́ блюся, ба́ бишся).
Бабка – 1) (старушка, повивальная бабка) см. Баба; 2) (небольшая наковальня,
надкопытная кость у лошади) бабка, -ки; 3) (название игр и игральных предметов)
ба́ бка, -ки.
Бабничанье – бабува́ ння, -ння.
Бабничать, см. Бабить.
Бабочка, зоол. – мете́ лик, -ка; (ночной) не́ тля, -лі.
Бабушка – ба́ ба, -ба, бабу́ ня, -ні, бабу́ ся, -сі; -шкин – ба́ бин, бабу́ нин, бабу́ син, -а, -е.
Бабье – ба́ бство, -ва, бабо́ та, -ти.
Багаж – бага́ ж, -жу́ , паку́ нки́ , -ків.
Багажный – багаже́ вий, пакунко́ вий, -а, -е.
Багет – баґе́ та, -ти.
Багетчик – баґе́ тник, -ка.
Багор – 1) (отпорный) оче́ па, -пи; 2) (рыболовный) гак; 3) (рыболовный с несколькими
зубьями) о́ стень; 4) (пожарный) гарб, -бу.
Багреть, багроветь – червоні́ти, -ні́ю, -ні́єш, багряні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Багрец – багряне́ ць, -нця́ .
Багровый – багро́ вий, -а, -е.
Багрить – червони́ ти, -ню́, -ни́ ш, ба́ грити, -рю, -риш.
Бадья – 1) (небольшая) цебе́ р, -бра́ ; 2) (большая) ба́ лія, -ії, шапли́ к, -ка́ .
База – ба́ за, -зи, підста́ ва, -ви, підва́ лина, -ни.
Базальт – база́ льт, -ту.
Базар – база́ р, -ру, то́ рг, -гу; -ный – база́ рний, -а, -е, торго́ вий, -а, -е.
Базилика – 1) (архит.) бази́ ліка, -ки; 2) (бот.) васильки́ , -кі́в.
Базироваться – базува́ тися, -зу́ юся, -зу́ єшся, спира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, ґрунтува́ тися,
-ту́ юся, -ту́ єшся.
Базис, см. База.
Базисный (склад) – ба́ зовий.
Бай-бай, см. Баю-Баю.
Байка (мануф.) – ба́ я (род. ба́ ї), ба́ йка, -ки.
Байковый – ба́ євий, ба́ йковий, -а, -е.
Бак – бак, -а.
Бакалавр – бакаля́ р, -ра; -ский – бакаля́ рський, -а, -е.
Бакалаврство – бакаля́ рство, -а.
Бакалейный – бакалі́йний, -а, -е.
Бакалейщик – бакалі́йник, -ка.
Бакалея – бакалі́я, -і́ї.
Бакенбарды – бу́ рці, -ців, ба́ ки, -ків.
Баклага – 1) бо́ клага, -ги; 2) (дегтярка) мазни́ ця, -ці.
Баклажан – баклажа́ н, -на́ .
Баклажка – боклажо́ к, -жка́ .
Баклан, зоол. – риба́ лка, -ки, бакла́ н, -на.
Баклушничание – байдикува́ ння.
Баклушничать – байдикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, ба́ йдики би́ ти.
Бактерия – бакте́ рія, -ії.
Бакша, бакча – башта́ н, -на.
Бакчевик – башта́ нник, -ка; -ковой – башта́ нний, -а, -е.
Бал – баль, -лю, бе́ нькет, -ту.
Балаган – я́ тка, -ки.
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Балаганный – 1) ятко́ вий, -а, -е; 2) кумедія́ нтський, -а, -е.
Балаганщик – 1) я́ точник, -ка; 2) кумедія́ нт, -та.
Балагур – базі́кало, -ла.
Балагурство – базі́кання, -ння.
Балагурить – базі́кати, -каю, -каєш, тереве́ ні точи́ ти.
Бачалаечник – балаба́ йник, -ка.
Балалайка – балаба́ йка, -ки.
Баламутить – баламу́ тити.
Баланс – баля́ нс, -су, обраху́ нок, -ку; рівнова́ га, -ги.
Балансировать – 1) балянсува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; 2) рівнова́ житися, -жуся, -жишся.
Балансовый – баля́ нсовий, обрахунко́ вий, -а, -е.
Балахон – балахо́ н, -на.
Балбес – бе́ льбас, -са, гультя́ й, -тяя́ .
Балда – 1) до́ вбня, -ві; 2) (о человеке) бла́ зень, -зня.
Балдахин – бальдахи́ н, -на, наме́ т, -ту́ .
Балерина – балери́ на, -ни.
Балет – бале́ т, -ту.
Балетмейстер – балетма́ йстер, -стра.
Балетный – бале́ тний, -а, -е.
Балка – 1) ба́ лка, -ки, бру́ с, -са; 2) (в потолке) сво́ лок, -лока, трямо́ к, -мка́ ; 3) (перекладина
между стропилами) ба́ нтина, -ни.
Балкон – балько́ н, -ну.
Балл – 1) одмі́тка, -ки, бал (род. ба́ лу); 2) го́ лос, -су, жеребо́ к, -бка́ .
Балласт – баля́ ст, -ту; -ный – баля́ стовий.
Баллон – бальо́ н, -ну.
Баллотирование, баллотировка – голосува́ ння, -ння, бальотува́ ння, -ння.
Баллотированный – голосо́ ваний, бальото́ ваний, -а, -е.
Баллотировать – голосува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, бальотува́ ти, -ту́ ю.
Балованный – пе́ щений, -а, -е, пле́ каний, -а, -е.
Балованье – пе́ щення, -ння.
Баловать – пе́ сти́ ти (пе́ щу́ , пе́ стиш); -ться – пустува́ ти, -ту́ ю.
Баловень – песту́ н, мазу́ н, -на́ .
Баловница – мазу́ ха, -хи, песту́ ха, -хи.
Баловство – пе́ стощі, -щів. пустува́ ння, -ння.
Балочный – (в потолке) трямови́ й.
Бальзам – бальза́ м, -му; -мический – бальзамі́чний, -а, -е.
Бальзамирование, бальзамировка – бальзамува́ ння, -ння.
Бальзамировать – бальзамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Бальный – 1) (танец) бальови́ й; 2) (система) балови́ й, -а́ , -е́ .
Балюстрада – балюстра́ да, -ди.
Балясы – баля́ си, -сів. Б. точить – баля́ си точи́ ти.
Бамбук – бамбу́ к, -ка; -ковый – бамбуко́ вий, -а, -е.
Банальный – бана́ льний, -а, -е; -ность – бана́ льність, -ности.
Банда – ба́ нда, -ди, вата́ га, -ги, згра́ я, -а́ ї.
Бандаж – банда́ ж, -жу́ .
Бандажник – банда́ жник.
Бандероль – бандеро́ ля, -лі.
Бандит – банди́ т, -та; -ский – банди́ тський, -а, -е.
Бандура – банду́ ра, -ри.
Бандурист – 1) (исполн. игр) бандури́ ст, -та; 2) (мастер) банду́ рник, -ка.
Банк – ба́ нк, -ку, ба́ нок, -нку.
Банка – 1) ба́ нка, -ки, сло́ їк, -ка; (из стекла) скляни́ ця, -ці; (из жести) бляша́ нка, -ки; (из
дерева) пу́ шка, -ки.
Банкет – бе́ нькет, -ту, у́ чта, -ти.
Банкир – банкі́р, -ра; -ский – банкі́рський, -а, -е.
Банковый – ба́ нковий, -а, -е.
Банкнот – банкно́ та, -ти.
Банкрот – банкру́ т, -та.
Банкротство – банкру́ тство, -ва.
Банкротиться – банкрутува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
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Банник – ві́хоть, ві́ник для миття́ в ла́ зні.
Банный – ла́ зневий, -а, -е.
Бант – бант, -ту.
Банщик – лазни́ к, -ка́ ; -щица – лазни́ ця, -ці.
Баня – па́ рня, ми́ льня, ла́ зня.
Баптизм – бапти́ зм, -му.
Баптист – бапти́ ст, -та.
Бар – бар, -ру.
Барабан – 1) (в музыке, машине) бараба́ н, -на; 2) (ворот для навивания веревки) бара́ н,
-на́ .
Барабанить – бараба́ нити, -ню, -ниш, туркота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Барабанный – бараба́ нний, -а, -е.
Барабанщик – бараба́ нник, -ка.
Барак – бара́ к, -ку.
Баран, зоол. – бара́ н, -на́ ; -ний – бара́ нячий, -а, -е.
Баранина – бара́ нина, -ни.
Баранка, -ки – бу́ блик, -ка, бу́ блики, -ків.
Барахло – барахло́ .
Барахолить, вульг. – барахо́ лити, бужери́ ти.
Барахольный – барахо́ льний.
Барахтанье – бо́ рсання, -ння.
Барахтаться – бо́ рсатися (бо́ рсаюся, бо́ рсаєшся).
Барашек – 1) (самец) баране́ ць, -нця́ ; 2) (не различая, самка или самец) ягня́ (род. ягня́ ти).
Барашковый – смуше́ вий, -а, -е.
Барбаризм – барбари́ зм, -му.
Барбарис – байбари́ с, -су, бербери́ с, -су; -овый – байбари́ совий, -а, -е.
Барбос – барбо́ с, -са.
Барвинок – барві́нок, -нку.
Барельеф – барельє́ф, -фу, горорізьба́ , -би́ .
Баржа – ба́ ржа, -жі.
Барин – пан, -на; -нов – па́ нів, -ова, -е.
Баритон – барито́ н, -ну.
Барка – ба́ рка, -ки.
Баркас – барка́ с, -су.
Барокко – баро́ кко, -ка.
Барочный – баро́ кковий, -а, -е.
Барометр – баро́ метр, -ра.
Барометрический – барометри́ чний, -а, -е.
Барон – баро́ н, -на; -есса – баро́ нка, -ки; -ский – баро́ нський, -а, -е.
Баронство – баро́ нство, -ва.
Баррикада – барика́ да, -ди.
Баррикадироваться – барикадува́ тися.
Барс, зоол. – ба́ рс, -са.
Барский – па́ нський, -а, -е.
Барство – па́ нство, -ва.
Барствовать – панува́ ти (пану́ ю, пану́ єш).
Барсук, зоол. – борсу́ к, -ка́ .
Бархат – оксами́ т, -та, ба́ рхат, -ту.
Бархатка – 1) (одежды) оксами́ тка; ба́ рхатка, -ки; 2) (бот.) чорнобри́ вець, -вця.
Бархатистый – оксамитува́ тий, бархати́ стий, -а, -е.
Барчонок – паненя́ (род. паненя́ ти).
Барщина – па́ нщина, ни.
Барщинник – панща́ нин, -на.
Барщинный – панща́ нний, -а, -е.
Барыня – па́ ні; -нин – па́ нін, -а, -е.
Барышник – бари́ шник, -ка.
Барышничанье – бари́ шництво, -ва.
Барышничать – баришува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Барышнический – бари́ шницький, -а, -е.
Барышня – па́ нна, -ни, паня́ нка, -ки; -нин – па́ ннин, -а, -е.
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Барьер – бар’є́р, -ра.
Бас – бас, -са́ .
Басист – баси́ ста, -ти.
Басить – баси́ ти (башу́ , баси́ ш).
Басенник – ба́ єчник, -ка.
Баснописец – байка́ р, -ря́ .
Баснословие – 1) мітоло́ гія, -ії; 2) ба́ йка, -ки.
Баснословный – 1) міти́ чний, -а, -е; 2) незвича́ йний, небува́ лий, -а, -е; -но – міти́ чно;
незвича́ йно, небува́ ло.
Басня – ба́ йка, -ки.
Басовой – басо́ вий, -а, -е.
Бассейн – басе́йн, -ну, водозбі́р, -бо́ ру.
Баста, межд. – го́ ді, бу́ де.
Бастион – бастіо́ н, -ну.
Бастованье – страйкува́ ння, -ння.
Бастовать – страйкува́ ти, -ку́ ю.
Басурман – бусурма́ н, -на; -ский – бусурма́ нський, -а, -е.
Баталия – бата́ лія, -ії.
Батальон – батальйо́ н, -на; -нный – батальйо́ новий, -а, -е.
Батарея – батарі́я, -ії.
Батенька – та́ тко, -ка, ба́ течко, -ка.
Батист – бати́ ст, -ту; -стовый – бати́ стовий.
Батрак – на́ ймит, -та.
Батрачество – на́ йми, -мів.
Батрачить – наймитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Батрачий – на́ ймитський, -а, -е.
Батрачка – на́ ймичка, -ки.
Батюшка – 1) (отец) ба́ тько, -ка; 2) (священник) паноте́ ць, -тця; -кин – 1) ба́ тьків, -кова,
-кове; 2) панотці́в, -це́ ва, -це́ ве.
Баул – бау́ л; -льчик – бау́ льчик, -ка.
Бахвал – хвалько́ , -ка́ .
Бахвальство – хвальба́ , -би́ .
Бахрома – торочки́ , -чо́ к, пацьо́ рки, -ків; -мистый – торочкува́ тий, -а, -е.
Бац, звукоподр. межд. – бух! геп! торо́ х! лусь! лясь!
Бацать – бу́ хати, -хаю, -хаєш, ге́ пати, -паю, -паєш.
Бацилла – баци́ ля, -лі.
Бацнуть – бу́ хнути, -ну, -не́ ш, ге́ пнути, -ну, -неш; -ться – бу́ хнутися, -нуся, -нешся,
ге́ пнутися, -нуся, -нешся.
Башенка – ба́ штиця, -ці, ве́ жонька, -ки.
Башенный – ба́ штовий, ве́ жовий, -а, -е.
Башка – 1) голова́ , -ви́ ; 2) (глупая) голове́ шка, -ки, макі́тра, -ри.
Башковитый (человек) – би́ тий на го́ лову.
Башлык – башли́ к, -ка́ .
Башмак – череви́ к, -ка.
Башмачный – череви́ чний, -а, -е.
Башмачник – череви́ чник, -ка.
Башмачница – череви́ чниця, -ці.
Башня – ба́ шта, -ти, ве́ жа, -жі.
Баю-баю, баиньки (припев для усыпления детей) – лю́лі-лю́лі, лю́льонки.
Баюкание – колиса́ ння, -ння, колиха́ ння, -ння.
Баюкать – колиса́ ти, колиха́ ти (коли́ шу, коли́ шеш).
Бдение – 1) недріма́ ння, -ння, чу́ йність, -ности; 2) пильнува́ ння, -ння.
Бдительный – 1) недріма́ нний, -а, -е, чу́ йний, -а, -е; 2) пи́ льний, -а, -е.
Бдительность – 1) недріма́ ність, -ности, чу́ йність, -ности; 2) пи́ льність, -ности.
Бег – біг, -гу, гін (род. го́ ну).
Бега (конские) – перего́ ни, -нів.
Бегание – бі́гання, -ння.
Бегать – бі́гати, -гаю, -гаєш.
Бегемот – бегемо́ т, -та.
Беглец – утіка́ ч, -ча́ .
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Бегло, нар. – побі́жно, шви́ дко.
Беглость – 1) (при осмотре чего-нибудь) побі́жність, -ности; 2) (при чтении, игре)
шви́ дкість, -кости.
Беглый – 1) (человек, конь) вті́клий, збі́глий, -а, -е; 2) (взгляд) шпарки́ й, швидки́ й, -а́ , -е́ ; 3)
(осмотр) побі́жний, -а, -е.
Беглянка – утіка́ чка, -ки.
Беговой (конь) – перего́ новий.
Бегом, нар. – біго́ м, бігце́ м.
Беготня – бігани́ на, -ни, бі́гання.
Бегство – утіка́ ння, -ння.
Беда – біда́ , -ди́ , ли́ хо, -ха.
Беден – бі́дний, -а, -е, убо́ гий, -а, -е.
Бедерный – стегнови́ й, -а́ , -е́ .
Беднеть – бідні́ти, -ні́ю, -ні́єш, убо́ жіти, -жію, -жієш.
Бедно – бі́дно, убо́ го.
Бедноватый – біднува́ тий, -а, -е.
Бедность, беднота – бі́дність, -ности, убо́ гість, -гости, зли́ дні, -нів.
Бедный – бі́дний, -а, -е, убо́ гий, -а, -е.
Бедняга – бідола́ шний, -а, -е, серде́ га, -ги.
Бедняк – біда́ к, -ка́ , бідня́ к, -ка́ .
Бедовый – бідо́ вий, -а, -е, метки́ й, а, -е.
Бедро – стегно́ , -на́ .
Бедренный – стегно́ вий, -а, -е.
Бедристый – стегна́ стий, -а, -е.
Бедственный – злиго́ дній, -я, -є, гірки́ й, -а, -е, злиде́ нний, -а, -е.
Бедствие – біда́ , -ди́ , ли́ хо, -ха.
Бедствование – бідува́ ння, -ння.
Бедствовать – бідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, горюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Бежать – бі́гти (біжу́ , біжи́ ш).
Беженец – бі́женець, -нця.
Без, пред. – без.
Безалаберность – безла́ дність, -ности.
Безалаберный – безла́ дний, -а, -е.
Безалаберщина – безла́ ддя, -ддя.
Безапеляционный – безапеляці́йний, -а, -е.
Безбедно – замо́ жно, в доста́ тку.
Безбедность – замо́ жність, -ности.
Безбедный – замо́ жний, -а, -е.
Безбедрый – безстеге́ нний, -а, -е, безклу́ бий, -а, -е.
Безбилетный – безбіле́ тний, -а, -е.
Безбожие – безбо́ жність, -нрсти.
Безбожник – безбо́ жник, -ка.
Безбожничать – безбо́ жіти, -жію, -жієш, не ма́ ти бо́ га в собі́.
Безбокий – безбо́ кий, -а, -е.
Безболезненность – безбі́лля, -лля, безбо́ лізність, -ности.
Безболезненный – безбо́ лі́зний, безбі́льний, -а, -е.
Безбородый – безборо́ дий, -а, -е.
Безбоязненный – безбо́ язкий, -а, -е; -нность – безбо́ язкість, -кости; -нно – безбо́ язко.
Безбрачие – безшлю́б’я, -б’я.
Безбрачный – безшлю́бний.
Безбрежность – безбере́ жний, -а, -е, безкра́ їй, -а́ я, -а́ є.
Безбрежье – безбере́ жжя, -жжя, безбере́ жність, -ности.
Безбровый – безбро́ вий, -а, -е.
Безбрюхий – безчере́ вий, -а, -е.
Безведомый, см. Безвестный.
Безверие – безві́р’я, -р’я.
Безвестно – безві́сно.
Безвестность – невідо́ мість, -мости.
Безвестный – безві́сний, -а, -е.
Безветренный – 1) (о погоде) безві́трий, -а, -е; 2) (о месте) зати́ шний, -а, -е.
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Безветрие – безві́тря, -ря.
Безвинно – безви́ нно, непови́ нно.
Безвинность – безви́ нність, -ности, непови́ нність, -ности.
Безвинный – безви́ нний, непови́ нний, -а, -е.
Безвкусие – безсма́ к, -ку.
Безвкусный – 1) несма́ чни́ й, -а, -е; 2) без смаку́ зро́ блений, ви́ браний; -но – 1) несма́ чно; 2)
безсмаку́ .
Безвлажный – безво́ гкий, -а, -е.
Безвластие – безвла́ ддя, -ддя, безвла́ стя, -стя, безуря́ ддя, -ддя.
Безвластность – безвла́ дність, -ности.
Безвластный – безвла́ дний, -а, -е.
Безводность, безводье – безві́ддя, -ддя.
Безводный – безві́дний, -а, -е.
Безвозбранный – беззаборо́ нний.
Безвозвратно – безповоро́ тно.
Безвозвратность – безповоро́ тність, -ности.
Безвозвратный – безповоро́ тний, -а, -е.
Безвоздушный – безпові́тряний.
Безвозмездный – беззапла́ тний, -а, -е, дармови́ й, -а́ , -е́ .
Безвозмездно – ду́ рно, да́ ром.
Безволие – безві́лля, -лля.
Безвольный – безві́льний, -а, -е.
Безвредность – нешкідли́ вість.
Безвредный – нешкідли́ вий, незава́ дний, -а, -е.
Безвременник – безтала́ нний, -ого, невча́ сник, -ка; -нница – безтала́ нна, -ої, невча́ сниця,
-ці.
Безвременно – доча́ сно.
Безвременность – доча́ сність, -ности.
Безвременный – доча́ сний, -а, -е.
Безвременье – 1) неща́ стя, ли́ хо; 2) (о погоде) него́ да, -ди; 3) (бедовое время) лихолі́ття.
Безвыводный – невиво́ дний.
Безвыгодно – без бариша́ .
Безвыгодность – безприбутко́ вість, -ности.
Безвыгодный – безприбутко́ вий, -а, -е.
Безвыездный – безви́ їзний, -а, -е.
Безвыходность – безви́ хідність, -ности, безпора́ дність, -ности.
Безвыходный – безви́ хідний, -а, -е; безпора́ дний, -а, -е.
Безглавый, безголовый – безголо́ вий, -а, -е.
Безглазый – безо́ кий, -а, -е.
Безгласие – безголо́ сся, -сся.
Безгласность – 1) безгла́ сність, -ности; 2) нея́ вність, -ности.
Безгласный – 1) безгла́ сний, -а, -е; 2) нея́ вний, -а, -е.
Безграмотный – неписьме́ нний.
Безграмотность – неписьме́ нність, -ности.
Безграничность – безме́ жність, -ности, безкра́ йність, -ности.
Безграничный – безме́ жний, -а, -е, безкра́ йній, -я, -є.
Безгрешный – безгрі́шний, -а, -е.
Безгривый – безгри́ вий, -а, -е.
Безгрудый – безгру́ дий, -а, -е.
Безгубый – безгу́ бий, -а, -е.
Бездарно – безда́ рно, незда́ рно.
Бездарность – безда́ рність, -ности, незда́ рність, -ности.
Бездарный – безда́ рний, -а, -е, незда́ рний, -а, -е.
Бездейственный – недія́ льний, -а, -е, бездія́ льний, -а, -е.
Бездействие – недія́ льність, бездія́ льність, -ности.
Бездействовать – вакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, неді́яти, -ді́ю, -ді́єш.
Бездействующий – бездія́ льний, -а, -е, недія́ льний, -а, -е.
Безделица, безделка, безделушка – дрібни́ ця, -ці.
Безделье – безді́лля, -лля; неро́ бство, -ва.
Бездельник – 1) неро́ ба, -би, ле́ (о́ )дар, -ря; 2) шахра́ й, -ая́ .
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Бездельница – 1) неробі́тниця, -ці; ле́ (о́ )дарка, -ки; 2) шахра́ йка, -ки.
Безденежно – без гро́ шей, заду́ рно.
Безденежность – безгроші́в’я, -в’я.
Безденежный – безгроше́ вий.
Бездетность – безді́тність, -ности, -безді́тство, -ва.
Бездетный – безді́тний, -а, -е.
Бездеятельность – бездія́ льність, ности.
Бездеятельный – бездія́ льний, -а, -е.
Бездна – 1) (глубина) безо́ дня, -ні; прі́рва, -ви; 2) (количество) бе́ зліч, -чі, си́ ла, -ли.
Бездождие – бездощі́в’я, -в’я, посу́ ха, -хи.
Бездоказательность – бездо́ відність, бездока́ зність, -ности.
Бездоказательный – бездо́ відний, -а, -е, бездо́ казний, -а, -е; -но – бездо́ відно, бездо́ казно.
Бездолжностный – безпоса́ дний, -а, -е.
Бездолье – бездо́ лля, -лля, недо́ ля, -лі, безтала́ ння, -ння.
Бездольный – бездо́ льний, безтала́ нний, -а, -е.
Бездомник – безха́ тник, -ка, бездо́ мник, -ка.
Бездомничать – бурлакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Бездомный – безха́ тній, -я, -є, бездо́ мний, -а, -е.
Бездонный – безо́ дній, -я, -є, бездо́ нний, -а, -е.
Бездорожица, бездорожье – бездорі́жжя, -жжя, безпу́ ття, -ття.
Бездоходность – безприбутко́ вість, -вости.
Бездоходный – безприбутко́ вий.
Бездушный – 1) безду́ шний, неживи́ й, -а́ , -е́ ; 2) немилосе́ рдний, -а, -е.
Бездымный – безди́ мний, -а, -е.
Бездыханный – безду́ шний, -а, -е.
Безжалостный – безжа́ лісний, -а, -е; немилосе́ рдний, -а, -е.
Безжизненность – 1) безду́ шність, -ности; 2) мля́ вість.
Безжизненный – 1) безду́ шний, -а, -е; 2) мля́ вий, -а, -е.
Беззаботливость – безтурбо́ тність, -ности, безкло́ пітність.
Беззаботливый, беззаботный – безтурбо́ тний, безкло́ пітний.
Беззаветный – щиросе́ рдий, -а, -е.
Беззаконие – беззако́ ння, -ння; беззако́ нство, -ва.
Беззаконник – беззако́ нник, -ка; -ница – беззако́ нниця, -ці.
Беззаконный – беззако́ нний, -а, -е.
Беззастенчивость – безсоро́ мність, -ности.
Беззастенчивый – безсоро́ мний, -а, -е; -во – безсоро́ мно.
Беззатейливый – немудрований.
Беззащитность – безоборо́ нність, беззахи́ сність, -ности.
Беззащитный – безоборо́ нний, беззахи́ сний, -а, -е.
Беззвездный – беззо́ ряний, -а, -е.
Беззвучный – безгу́ чний, -а, -е.
Безземелица, безземелье – безземе́лля, -лля.
Безземельный – безземе́льний, -а, -е.
Беззлобный – незлоби́ вий, -а, -е.
Беззубый – беззу́ бий, -а, -е.
Безладица – 1) (беспорядок) безла́ ддя, -ддя; 2) (несогласие) нела́ года, -ди.
Безлапый – безла́ пий, -а, -е.
Безлесие – безлі́сся, -сся.
Безлесный – безлі́сний, -а, -е, бозлісови́ й, -а́ , -е́ .
Безликий – безли́ ций, -а, -е.
Безлиственный – безли́ стий, -а, -е.
Безличный – безособо́ вий, -а, -е.
Безлунный – безмі́сячний, -а, -е.
Безлюдеть, безлюдиться – безлю́діти, -дію, -дієш.
Безлюдный – безлю́дний, відлю́дний, глухи́ й, -а́ , -е́ .
Безлюдствовать – безлю́дувати, -дую, -дуєш.
Безлюдие – безлю́ддя, -дя.
Безмала, нар. – бе́змаль.
Безмерность – безмі́рність.
Безместный – що не ма́ є мі́сця.
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Безмозглый – безмо́ зкий, безглу́ здий, -а, -е.
Безмолвие – безгомі́ння, -шм; ти́ ша, -ші.
Безмолвный – безмо́ вний, -а, -е.
Безмолвствование – німува́ ння.
Безмолвствовать – німува́ ти.
Безмужие – життя́ (жінки) без чолові́ка; -жня – без чолові́ка.
Безмятежность – тихоми́ рність, -ности, спокі́й, -ко́ ю; безтурбо́ тність, -ности.
Безмятежный – тихоми́ рний, безтурбо́ тний.
Безнадежность – безнаді́йність, -вости, безнаді́я, -і́ї.
Безнадежный – безнаді́йний, -а, -е; -но – безнаді́йно.
Безнаказанность – безка́ рність, -ности.
Безнамеренный – ненавми́ сний, -а, -е.
Безнамеренность – безнамі́рність, ненавми́ сність, -ности.
Безнарядный – безнаря́ дний, -а, -е, ненаря́ дний, -а, -е.
Безначальный – безпочатко́ вий, -а, -е; одві́чний, -а, -е.
Безначальственный – безуря́ довий, -а, -е.
Безнедоимочный – безнедопла́ тний, -а, -е.
Безногий – безно́ гий, -а, -е.
Безносый – безно́ сий, -а, -е.
Безнравственность – немора́ льність, -ности.
Безнравственный – немора́ льний, -а, -е.
Безобидный – плохи́ й, -а́ , -е́ .
Безоблачный – безхма́ рний, -а, -е.
Безоборотный – беззворо́ тний.
Безобразие – 1) (уродливость) бри́ дкість, -кости, бридо́ та, -ти; 2) (беспорядок) де́ шпіт,
-поту.
Безобразить – 1) (делать не интересным) знекра́ шувати, -шую, -шуєш; 2) (делать
беспорядок) дешпетува́ ти, -ту́ ю.
Безобразник – бешке́ тник, -ка.
Безобразный – бридки́ й, -а́ , -е́ .
Безоброчный – безопла́ тний, -а́ , -е́ .
Безопасность – безпе́ ка, -ки, безпе́ чність, -ности.
Безопасный – безпе́ чний, -а, -е.
Безоружный – беззбро́ йний, -а, -е, неозбро́ єний, -а, -е.
Безосновательность – безпідста́ вність, -ности.
Безосновательный – безпідста́ вний, -а, -е, безґрунто́ вний, -а, -е.
Безостановочность – невпи́ нність, безупи́ нність, -ности.
Безостановочный – безупи́ нний, невпи́ нний, безперери́ вний.
Безответственность – безвідповіда́ льність, невідповіда́ льність, -нооти.
Безответность – безвідмо́ вність, невідмо́ вність, -ности.
Безответный – безвідмо́ вний, невідмо́ вний, -а, -е.
Безответственный – безвідповіда́ льний, невідповіда́ льний.
Безотвязность – невідче́ пність, -ности.
Безотвязный – невідче́ пний, -а, -е.
Безотговорочно – безвідмо́ вно, невідмо́ вно.
Безотговорчивый – безві дмо́ ввпи́ оа, -е, невідмовний, -а, -е.
Безотдаточный см. Безвозвратный.
Безотлагательно – невідкла́ дно.
Безотлагательный – невідкла́ дний, -а, -е, пи́ льний, -а, -е.
Безотлучно – невідхі́дно.
Безотлучный – невідхі́дний, -а, -е.
Безотменный – безвідмі́нний.
Безотносительность – безвідно́ сність, незастосо́ ваність, -ности.
Безотносительный – безвідно́ сний, -а, -е; незастосо́ ваний.
Безотрадный – безра́ дісний.
Безотчетность – беззві́тність.
Безочередно – безчерго́ во, бе зче́ рги
Безочередный – безчерго́ вий, -а, -е.
Безошибочный – безпомилко́ вий, -а, -е, нехи́ бний, -а, -е.
Безработица – безробі́ття, -ття.
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Безработный – безробі́тний, -а, -е.
Безразборчивость – нерозбі́рливість, -вости.
Безразборчивый – нерозбі́рливий, -а, -е.
Безраздельный – неподі́льний, -а, -е
Безразличие – одна́ ковість, -вости, – байду́ жість, -жости; -но – одна́ ково, ба́ йду́ же.
Безразличный – однаковий, байдужий, -а, -е.
Безрассудный – нерозсу́ дливий, -а, -е, нерозва́ жливий, -а, -е.
Безрасчетный, безрасчетливый – 1) (человек, поступок) см. Безрассудный; 2) (труд,
наряд) необрахо́ ваний, -а, -е.
Безрезультатный – безрезульта́ тний, -а, -е, безнаслідко́ вий, -а, -е.
Безрогий – безро́ гий, -а, -е.
Безродный – безрі́дний, -а, -е.
Безропотность – нере́ мствування, -ння, покі́рливість, -вости.
Безропотный – неремсти́ вий, -а, -е, покі́рливий, -а, -е.
Безрукий – безру́ кий, -а, -е.
Безрыбье – безри́ б’я, -б’я.
Безубыточный – безутра́ тний, -а, -е.
Безуклонность – невідхи́ льність, -ности.
Безуклонный – невідхи́ льний.
Безукоризненность – бездога́ нність, -ности.
Безукоризненный – бездога́ нний, -а, -е.
Безуметь – безу́ міти, -мію, -мієш, шалі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Безумец – безу́ мець, -ця, божеві́льннк, -ка.
Безумие – безу́ мство, -ва, божеві́лля, -лля.
Безумный – безу́ мний, божеві́льний, -а, -е.
Безумолчный – безуга́ вний, -а, -е; -но – безуга́ вно.
Безумство, см. Безумие.
Безумствовать – безу́ мствувати, -вую, -вуєш; шалені́ти, -ні́ю.
Безупречный – бездога́ нний.
Безурядица – бе́ злад, -ду, безла́ ддя, -ддя.
Безурядный – безуря́ дний, -а, -е.
Безусловность – безумо́ вність.
Безусловный – безумо́ вний, -а, -е.
Безуспешность – надаре́ мність, -ности, ма́ рність, -ности.
Безуспешный – надаре́ мний, ма́ рний, -а, -е.
Безустанный – безупи́ нний, -а, -е.
Безусый – безву́ сий, -ого, безу́ сий, -ого.
Безутешность – безпора́ дність, -ности.
Безутешный – безпора́ дний, -а, -е.
Безухий – безву́ хий, -а, -е, безу́ хий, -а, -е.
Безучастие, безучастность – байду́ жість, -жости.
Безучастный – байду́ жий, -а, -е.
Безы[и]менный, безы[и]мянный – 1) (кому или чему нет имени, клички) безі́менний,
-а, -е; 2) (палец) підмизи́ нний.
Безыскусственный – 1) (неподдельный) нешту́ чний, -а, -е; 2) (незатейливый)
немудро́ ваний, -а, -е.
Безысходный – безви́ хідний, -а, -е.
Без’язычный – без’язи́ кий, -а, -е.
Бекас – вівча́ рик, -ка, бека́ с, -са.
Бекеша – беке́ ша, -ші.
Бекрень, нар. баки́ р. На бекрень – на-баки́ р.
Белена, бот. – блекота́ , -ти́ , німи́ ця, -ці.
Беление – білі́ння, -ння.
Белеть – білі́ти, -лі́ю, -лі́єш, білі́шати, -шаю, -шаєш.
Белиберда – нісені́тниця, -ці.
Белизна – бі́лість, -лости, білина́ , -ни́ .
Белила, хим. – біли́ ло, -ла.
Белильня – біля́ рня, -ні.
Белильщик – біля́ р, -ра́ , біли́ льник, -ка.
Белить – біли́ ти, -лю́, лиш.
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Белка – бі́лка, -ки, веві́рка, -ки.
Белковина – білкови́ на, -ни.
Белковый – білко́ вий, -а, -е.
Беллетристика – белетри́ стика, -ки; -стический – белетристи́ чний, -а, -е.
Бело – 1) (о цвете) бі́ло; 2) (о чистоте) чи́ сто.
Белобородый – білоборо́ дий, -ого.
Белобрысый – біля́ вий, -а, -е.
Беловатый – біля́ стий, -а, -е.
Беловатый – біла́ стий.
Беловой – (список) чистови́ й, -а́ , -е́ .
Белоглазый – білоо́ кий, -а, -е.
Белоголовый – білоголо́ вий, -а, -е.
Белогривый – білогри́ вий, -а, -е.
Белогрудый – білогру́ дий, -а, -е.
Белозубый – білозу́ бий, -а, -е.
Белок (дачный, глазной) – біло́ к.
Белокаменный – білому́ рий, -а, -е
Белокурый – біля́ вий, -а, -е.
Белолицый – білоли́ ций, білови́ дий, -а, -е.
Белолобый – білоло́ бий, -а, -е.
Беломойка – пра́ ля, -лі.
Белоручка – (мужск. рода) білору́ к, -ка; (жен. рода) білору́ чка.
Белорыбица – білори́ биця, -ці.
Белоснежный – сніжи́ стий, -а, -е, сніжнобі́лий, -а, -е.
Белотурка, см. Арнаутка.
Белошвейка – шва́ ля, -лі.
Белошерстый – білоше́ рстий, -а, -е.
Белый – бі́лий, -а, -е.
Белье – біли́ зна, -ни, ху́ стя, -тя.
Бельмо – більмо́ , -ма́ .
Бенефис – бенефі́с, -су.
Бенефициант – бенефіція́ нт, -та; -ка – бенефіція́ нтка, -ки.
Бензин – бензи́ на, -ни.
Берег – бе́ ріг, -га; -говой – берегови́ й, -а́ , -е́; побере́ жний, -а, -е.
Бережая – жере́ бна, -ної.
Бережение – бережі́ння, -ння, стережі́ння, -ння.
Береженый – береже́ ний, -а, -е, стереже́ ний, -а, -е.
Бережливость – оща́ дність, -ности, ща́ дність, -ности.
Бережливый – оща́ дний, -а, -е.
Бережно – бе́ режно.
Бережный – бережки́ й, -а́ , -е́ , оба́ чний, -а, -е.
Бережность – пошані́вля, -лі.
Береза – бере́ за, -зи; -зка – бері́зка, -ки.
Березняк, -зник – березня́ к, -ку́ .
Березовка – бере́ зівка, -ки.
Березовый – бере́ зовий, -а, -е.
Беременная – 1) (о женщине) вагі́тна, -ної; 2) (о кобыле) см. Бережая; 3) (о корове) см.
Тельная; 4) (о свинье) – поро́ сна; 5) (о кошке) кі́тна, -ної; 6) (о собаке) – щенна́ ; 7) (об овце
) суя́ гна, -ої.
Беременеть – вагі́тні́ти, -нію, -нієш.
Беременность – вагі́тність, -ности, вагота́ , -ти́ .
Берест – бе́ рест, -ту, бересто́ к, -тка; -стовый – бересто́ вий, -а, -е.
Беречь – берегти́ , -режу́ , -реже́ ш, стерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш,
гляді́ти, гляжу́ , гляди́ ш; -ся – берегти́ ся, стерегти́ ся, пильнува́ тися, гляді́тися.
Берковец – бе́ рковець, -ківця.
Беркут, зоол. – бе́ ркут, -та.
Берлина – берли́ на, -ни.
Берлога – барлі́г, -ло́ гу, лі́гво, -ва.
Берущий – взя́ ха, -хи.
Берцовый, анат. – гомілко́ вий; -вая кость – гомі́лка, -ки, суре́ ля, -лі.
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Бес – бі́с, -са, чорт, -та, ді́дько, -ка.
Беседа, беседование – розмо́ ва, -ви, бала́ чка, -ки.
Беседка – альта́ нка, -ки.
Беседовать – розмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, говори́ ти, -рю́, -риш.
Бесить – дратува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ся – 1) (о человеке) сатані́ти, -ні́ю, -ні́єш, лютува́ ти, -ту́ ю,
-ту́ єш; (о собаке) кази́ тися; (о лошади) бирсува́ тися.
Бесклассовый – безклясо́ вий, -а, -е.
Бесконечность – 1) (о пространстве) бе́зкрай, -аю; безкра́ йність, -ности; 2) (о
беспрерывности, множестве) безконе́ чність, -ности; безмі́рність, -ности.
Бесконечный – 1) (о прострочстве) безкра́ їй, -а́ я, -а́ є; 2) (о работе) непереро́ бний, -а, -е;
безмі́рний, -а, -е; 3) (о беспрерывности и движении) нескінче́нний, -а, -е; дові́чний, -а, -е.
Бесконтрольный – безконтро́ льний, -а, -е.
Бескормица – безгоді́вля, -лі.
Бескормный – безгоді́вляний, -а, -е.
Бескорыстие, бескорыстность – безкористо́ вність, -ности, безкори́ сливість, -вости.
Бескорыстный – безкористо́ вний, -а, -е, некори́ сливий, -а, -е.
Бескостный – безко́ стий, -а, -е.
Бескровие – безкро́ в’я, -в’я.
Бескровный – 1) (без крови) безкро́ вний, -а, -е; 2) (без приюта) безха́ тній, -я, -є,
безприту́ льний, -а, -е; 3) (без родственников) безрі́дний, -а, -е.
Бескручинный – безжу́ рний, -а, -е.
Бескрылый – безкри́ лий, -а, -е.
Беснование – біснува́ ння, -ння.
Бесноватый – біснува́ тий, -а, -е.
Бесноваться – біснува́ тися,- ну́ юся, -ну́ єшся, скажені́ти, -ні́ю.
Бесов – бі́сів, -сова, -сове, чо́ ртів, -това, -тове, ді́дьків, -кова, -кове; -ский – бісі́вський, -а, -е,
чорті́вський, ді́дьчий, -а, -е.
Бесовство, бесовщина – чортови́ ння, -ння, чортівня́ , -ні́.
Беспалубный – безчардако́ вий, -а, -е, безпа́ лубний.
Беспамятность – непам’ятли́ вість, -вости.
Беспамятный – непам’ятли́ вий, -а, -е.
Беспамятство – неприто́ мність, -ности, безтя́ мність, -ности.
Беспартийный – безпарті́йний, -а, -е, непарті́йний, -а, -е.
Беспаспортный – безпа́ спортний, -а, -е.
Беспатентный – безпате́ нтний, -а, -е.
Беспеременный – незмі́нний, -а, -е, безодмі́нний, -а, -е.
Беспересадочный – безпереса́ дний.
Беспечальный – безжу́ рний, -а, -е.
Беспечный, см. Беззаботливый, Беззаботный.
Бесплатность – беззапла́ тність, -ности, непла́ тність, -ности.
Бесплатный – безпла́ тний, -а, -е, непла́ тний, дармови́ й, -а́ , -е́ .
Бесплодие, бесплодность – 1) (о женщине) неплі́дність, -ности; 2) (о животных)
неплі́дність, -ности, неплодю́чість, -чости; 3) (о земле и растениях) неродю́чість, -чости; 4
) (о неудачных действиях, попытках) ма́ рність, -ности, даре́мність, -ности.
Бесплодный – 1) (о женщине) неплі́дна, -ої; 2) (самка животных) неплі́дна, -ої,
неплодю́ча, -ої; 3) (земля, растения) неродю́ча, -ої; 4) (работа, действие, попытка)
ма́ рна, даре́мна, -ої.
Бесплотность – безпло́ тність, -ности, безтіле́ сність, -а, -е.
Бесповоротно – безповоро́ тно.
Бесповоротный – безповоро́ тний, -а, -е.
Бесподобный – безподі́бний, -а, -е, незрі́вняний, -а, -е.
Беспозвоночный – безхребе́ тний, -а, -е.
Беспокоить – турбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, непоко́ їти, -ко́ ю, ко́ їш; -ся – турбува́ тися,
́
непокоїтися.
Беспокойный – 1) (о действиях, переживаниях) турбо́ тний, -а, -е, неспокі́йний, -а, -е; 2) (о
человеке) неспокі́йний, -а, -е. невгамо́ вний, -а, -е.
Беспокойство – неспо́ кій, -кою, турбува́ ння, -ння.
Бесполезный – 1) (о работе, действиях) некори́ сний, -а, -е, ма́ рний, -а, -е; 2) (о пище)
непожи́ точний, -а, -е; -ый человек – теліпа́ йло, -ла.
Беспомощность – безпора́ дність, -ности, безпомі́чність, -ности.
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Беспомощный – безпора́ дний, -а, -е, безпомі́чний, -а, -е; -но – безпора́ дно, безпомі́чно.
Беспорочность – бездога́ нність, -ности.
Беспорядок, беспорядочность – 1) бе́ злад, -ду, безла́ ддя, -ддя; 2) бу́ нт, за́ колот, -ту,
ро́ зрухи, -хів.
Беспорядочный – безла́ дний, -а, -е.
Беспосредственный – безпосере́ дній, -я, -є.
Беспотомственный – безнаща́ дний, -а, -е.
Беспочвенность – безгрунто́ вність, -ности.
Беспочвенный – безґрунто́ вний, -а, -е.
Беспошлинный – безми́ тний.
Беспощадность – безпоща́ дність, немилосе́ рдність, -ности.
Беспощадный – безпоща́ дний, -а, -е, немилосе́ рдний, -а, -е.
Бесправие – безпра́ вство, -ва, безпра́ вність, -ности.
Бесправный – безпра́ вний, -а, -е.
Беспредельный – безме́ жний, -а, -е.
Беспрекословный – безсупере́ чний, -а, -е; -но – безсупере́ чно.
Беспременный – безпре́ мінний, -а, -е, невідмі́нний, -а, -е.
Беспрепятственный – безборо́ нний, безперешко́ дний, -а, -е.
Беспрерывный – безупи́ нний, безперери́ вний, -а, -е; -ность – безупи́ нність, -ности,
безперери́ вність, -ности.
Беспрерывно – безупи́ нно, безперери́ вно.
Беспрестанный, -нно, см. Беспрерывный, -но.
Бесприбыльный – безприбутко́ вий, -а, -е.
Бесприданница – безприда́ ниця, -ці. безпоса́ жна, -ої.
Беспризорный – 1) бездогля́ дний, -а, -е; (о детях) безприту́ льний, а, -е.
Беспримерность – 1) безприкла́ дність, -ности; 2) нечу́ ваність.
Беспримерный – 1) безприкла́ дний, -а, -е; 2) нечу́ ваний, небува́ лий.
Беспримесный – бездомі́шний, -а, -е.
Беспринципный – безпринци́ пний, безпринципо́ вий, -а, -е.
Беспристрастие – безсторо́ нність, -ности.
Беспристрастный – безсторо́ нній, -я, -є.
Беспритворный – невда́ ний, -а, -е.
Беспричастный – неприче́ тний.
Беспричинный – безпричи́ нний; -нно – безпричи́ нно.
Бесприютность – бозприту́ льність, ности.
Бесприютный – безприту́ льний, безприхи́ льний, -а, -е.
Беспробудный – безпроси́ пний, -а, -е, безпроки́ дний, -а, -е.
Беспро́ волочный – бездрото́ вий.
Беспроволо́ чный – незволіка́ льний, -а, -е.
Беспроигрышный – безпрограва́ льний, -а, -е.
Беспросветный – безпросві́тний, -а, -е, непрогля́ дний, -а, -е.
Беспроцентный – безвідсо́ тко́ вий, -а, -е.
Беспутник – гультя́ й, -яя́ ; -ница – гультя́ йка, -ки.
Беспутничать – гультяюва́ ти (гультяю́ю, гультяю́єш).
Беспутный – безпу́ тній, -я, -є, гультя́ йний, -а, -е.
Беспятый – безп’я́ тий, -а, -е.
Бессвязность – нескла́ дність, -ности, беззв’язко́ вість, -вости.
Бессвязный – нескла́ дний, -а, -е, беззв’язко́ вий, -а, -е.
Бессемейный – безсіме́ йний, -а, -е, несіме́ йний, -а, -е.
Бессемейный – безнасі́нний, -а, -е.
Бессердечность – безсе́ рдність, безсерде́ чність, -ности.
Бессердечный – безсерде́ чний, -а; -е, безсе́ рдний, -а, -е.
Бессилить – знеси́ люватись.
Бессилие – безси́ лля, -лля, неси́ ла, -ли.
Бессилить – знеси́ лювати, -люю, -люєш.
Бессильный – безси́ лий, -а, -е, не́ мо́ щний, -а, -е, слаби́ й, -а́ , -е́ .
Бессистемность – безсисте́ мність, -рости.
Бессистемный – безсисте́ мний, -а, -е.
Бесскважный – щі́льний, -а, -е; бездірча́ вий, -а, -е.
Бесславие – несла́ ва, -ви.
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Бесславить – несла́ вити, -влю, -виш.
Бесславный – безсла́ вний, -а, -е.
Бесследный – безслі́дний, -а, -е.
Бесслезный – безслі́зний, -а, -е.
Бессловесный – безслове́ сний, -а, -е, безслі́вний, -а, -е.
Бессменный – незмі́нний, -а, -е.
Бессмертие, бессмертность – безсме́ ртність, -ности, безсме́ ртя, -тя.
Бессмертник, бот. – сухоцві́т, -ту, безсме́ ртник, -ка.
Бессмертный – безсме́ ртний, -а, -е, невмиру́ щий, -а, -е.
Бессметный – 1) безкошто́ рисний, -а, -е; -2) незчисле́ нний, -а, -е, незліче́ нний, -а, -е.
Бессмысленность, бессмыслица – безглу́ здя, -дя, нісені́тниця, -ці.
Бессмысленный – безглу́ здий, нісені́тний, -а, -е.
Бесснежный – безсні́жний, -а, -е.
Бессовестность – безсо́ вість, -ти, безсумлі́нність, -ности.
Бессовестный – безсо́ вісний, безсумлі́нний, -а, -е.
Бессодержательный – безмісто́ вний, -а, -е.
Бессознательно – несвідо́ мо.
Бессознательность – 1) несвідо́ мість, -мости; 2) неприто́ мність, -ности.
Бессознательный – 1) (о человеке, действиях, поступках) несвідо́ мий, -а, -е; 2) (о
душевном состоянии) неприто́ мний, -а, -е.
Бессолнечный – безсо́ нячний, -а, -е, несо́ нячний, -а, -е.
Бессомненный, см. Несомненный.
Бессонница – безсо́ ння, -ння, нічни́ ці (род. нічни́ ць).
Бессонный – безсо́ нний, -а, -е.
Бесспорно – безпере́ чно, бозсупере́ чно.
Бесспорный – безпере́ чний, безсупере́ чний, -а, -е.
Бессрочно – безте́ рміну, безтерміно́ во.
Бессрочный – безтерміно́ вий, -а, -е.
Бесстрастный – безстра́ сний, -а, -е; безжа́ дібний, -а, -е; (безразличный) байду́ жий, -а, -е,
апати́ чний, -а, -е.
Бесстрашный – безстра́ шний, -а, -е, небоязки́ й, -а́ , -е́ .
Бесстыдник – безсти́ дник, -ка, соромі́тник, -ка; -ница – безсти́ дниця, -ці, соромі́тниця, -ці.
Бесстыдный, бесстыжий – безсти́ дний, -а, -е, соромі́цький.
Бессчетный, см. Бесчисленный.
Бестактность – нетакто́ вність, -ности.
Бесталанный – безтала́ нний, безща́ сний, -а, -е.
Бестия – бе́ стія, -ії.
Бестолковщина – безглу́ здя, -дя, безла́ годдя, -ддя.
Бестолковый – 1) (человек) безтолко́ вий, -а, -е, безглу́ здий, -а, -е; 2) (о распоряжении)
безла́ дний, -а, -е, недола́ дний, -а, -е.
Бестолочь – 1) безглу́ здя, безтолко́ вість; 2) (беспорядок) беда́ ддя, розгардія́ ш.
Бестрепетный, см. Бесстрашный.
Бесфамильный – безпрі́звищний, -а, -е.
Бесформенный – безфо́ рмний, -а, -е; -нность – безфо́ рмність, -ности.
Бесхарактерный – безхара́ ктерний, -а, -е; -ность – безхара́ ктерність, -ности.
Бесхвостый – безхво́ стий, -а, -е.
Бесхитростный – безхи́ трий, -а, -е, нехи́ трий, -а, -е.
Бесхлебица – безхлі́б я, -б’я.
Бесхлебный – безхлі́бний, -а, -е.
Бесхлопотный – безкло́ пітний, безтурбо́ тний, -а, -е.
Бесхозяйный – безгоспода́ рний.
Бесхозяйственность – негоспода́ рність, -ности.
Бесхозяйственный – негоспода́ рський, нехазя́ йський, -а, -е.
Бесцветковый – безкві́тний, -а, -е, безцві́тний, -а, -е.
Бесцветный – безба́ рвний, -а, -е, безко́ лірний, -а, -е.
Бесцельность – безці́льність, -ности.
Бесцельный – безці́льний, -а, -е; -но – безці́льно, без мети́ .
Бесценность – 1) (ничего не стоит) безва́ ртність, -ности; 2) (дешево стоит) безці́нність,
-ности; З) (дорого стоит) неоці́нність, -ности.
Бесценный – 1) безва́ ртний, -а, -е; 2) безці́нний, -а, -е; 3) неоці́нний, -а, -е.
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Бесценок – бе́ зцінок, -нку, бе́ зцін, -ну.
Бесцеремонный – безцеремо́ нний, -а, -е, нецеремо́ нний, -а, -е; -ность – безцеремо́ нність,
-ности; -но – безцеремо́ нно, нецеремо́ нно.
Бесчеловечие, бесчеловечность – нелю́дськість, -кости, нелю́дяність, -ности.
Бесчеловечный – нелю́дський, нелю́дяний, -а, -е; -но – не полю́дському.
Бесчестие – бесче́ стя, -тя; га́ ньба́ , -би́ .
Бесчестный – безче́ мний, -а, -е, нече́ сний, -а, -е.
Бесчешуйный – безлу́ ский, -а, -е.
Бесчинство – бе́ шкет, -ту.
Бесчисленность – незліче́ нність, -ности, незчисле́ нність, -ности.
Бесчисленный – незліче́ нний, незчисле́ нний, -а, -е.
Бесчувствие, бесчувственность – (равнодушие) нечутли́ вість, -вости, нечу́ лість, -лости;
(обморочное состояние, забвение) безчуття́ , -ття, безпа́ м’ять, -ти, непа́ м’ять, -ти.
Бесчувственный – 1) нечутли́ вий, -а, -е, нечу́ лий, -а, -е; 2) неприто́ мний, безтя́ мний, -а, -е.
Бесшабашный – очайду́ шний, -ого; -ность – очайду́ шність, -ности.
Бесшерстый – безше́ рстий, -а, -е.
Бесшумный – безгу́ чний, нечутни́ й, -а́ , -е́ .
Бетон – бето́ н, -ну.
Бетонный – бетоно́ вий, -а, -е.
Бетонщик – бето́ нник, -ка.
Бе[и]чева – (канат для тяги судна, парома, невода) кодо́ ла, -ли.
Бе[и]чевать – 1) (помочь вытянуть, выехать) бичува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш; 2) (наказывать,
терпеть) бичува́ ти, мордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Бе[и]чевка – моту́ зка, -ки, мотузо́ к, -ка́ .
Бе[и]чевочный – мотузя́ ний, мотузко́ вий, -а, -е.
Бешенство – сказ, -зу; скаже́ ність, шале́ ність, -ности.
Бешенный – скаже́ ний, -а, -е, шале́ ний, -а, -е.
Библейский – біблі́йський, -а, -е.
Библиограф – бібліо́ ґраф, -фа.
Библиографический – бібліоґрафі́чний, -а, -е.
Библиография – бібліогра́ фія, -ії.
Библиотекарь – бібліоте́ кар, -ря; -ша – бібліоте́ карка, -ки; -ский – бібліоте́ карський, -а, -е.
Библиотечка – бібліоте́ чка, -ки; -чный – бібліоте́ чний, -а, -е.
Библиотека – бібліоте́ ка, -ки, квигозбі́рня, -ні.
Библиофил – бібліофі́л, -ла.
Библия – бі́блія, -ії.
Бивак – та́ бор, -ра.
Бивачный – таборо́ вий
Бивень – ікло́ , -ла́ , клик, -ка́ .
Бигос – бі́ґос, -су.
Бидон – бідо́ н, -на, балца́ нка, -ки.
Биение – биття́ , -ття́ , калата́ ння, -ння.
Бизон, зоол. – бізо́ н, -на.
Билет – біле́ т, -та, квито́ к, -тка, ка́ ртка, -ки.
Биллион – більйо́ н, -на.
Било – 1) (доска и колотушка для ночных сторожей) клепа́ ло, -ла, калата́ ло, -ла; 2) (в
колоколе) бо́ вкало, -ла; 3) (в ступке) товка́ ч, -ча́ ; 4) (в маслобойне) товка́ ч, -ча́ . клин, -на́ ; 5
) (в мялице) би́ льце, -ця, ме́ чик, -ка.
Бильярд – білья́ рд, -да; -ная – білья́ рдня, -ні; -ный – білья́ рдовий, -а, -е.
Бинокль – біно́ кль, -ля.
Бинт – бинт, -та́ , банда́ ж, -жу́ .
Бинтование, бинтовка – бинтува́ ння, бандажува́ ння, -ння.
Бинтовать – бинтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, бандажува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Биографический – життєпи́ сний, -а, -е, біографі́чний, -а, -е.
Биография – біогра́ фія, -ії, життє́пис, -су.
Биология – біоло́ гія, -ії; -гический – біологі́чний, -а, -е.
Биржа – бі́ржа, -жі.
Биржевик – біржови́ к, -ка́ .
Биржевой – біржови́ й, -а́ , -е́ .
Бирка – карб, -бу.
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Бирюза – бірюза́ , -зи́ ; -зовый – бірюзо́ вий, -а, -е.
Бирюк – вовк, -ка. Смотреть бирюком – диви́ тися во́ вком.
Бис, межд. – біс! ще раз!
Бисер – бі́сер, -ру; -рина, -ринка – бісери́ на, -ни.
Бисквит – біскві́т, -ту.
Битва – би́ тва, -ви, бій (род. бо́ ю); -венный – бойови́ й, -а́ , -е́ .
Битком, нар. – на́ пхом.
Биток – 1) (кушанье) бито́ к, -тка́ ; 2) (нар.) шкаф битком набитый книгами – ша́ фа
повні́сінька книжо́ к.
Битый – би́ тий. Битый час – цілі́сінька годи́ на.
Бить – 1) (вообще) би́ ти (б’ю, б’єш, б’є, б’ємо́ , б’єте́ , б’ють); 2) (палкой) дуба́ сити, -ба́ шу,
-ба́ сиш; 3) (кнутом, розгой) пу́ жити, -жу, -жиш, шмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, сі́кти (січу́ , січе́ ш); 4
) (сильно бить) катува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; б) (о лошади) бьется – брика́ ється.
Битье – биття́ , -ття́ .
Биться – би́ тися; (б’ю́ся, б’є́шся, б’є́ться).
Битюг, биток – 1) (о лошади) возови́ к, бітю́к; 2) (о человеке) моца́ к, бе́ цман, -на.
Бифштекс – бі́фстекс, -са.
Бич – 1) бич, -ча; 2) (в переносном смысле): а) (человек) тира́ н, -на; б) (стихийное
бедствие) ка́ ра, -ри, зло (род. зла).
Бичева, Бичевка, Бичеванье, Бичевать, см. Бечева, Бечевка.
Бишь, вводная частица – пак, бак.
Благо, имя сущ. – добро́ , -ра́ , бла́ го, -га, доста́ ток, -тку.
Благо, нар. – гара́ зд.
Благовестие – бла́ говість, -сти.
Благовеститель – благові́сник, -ка; -стительница – благові́сниця, -ці.
Благовестить – благовісти́ ти, -віщу́ , -ві́стиш.
Благовестный – благові́сний, -а, -е.
Благовещение (праздник) – благові́щення, -ння.
Благовещенский (праздник, ярмарка, неделя) – благові́сний
Благовидный – 1) (вид) милови́ дий, -а, -е, зо́ внішньо присто́ йний, -а, -е; 2) (предлог)
приду́ маний, -а, -е; -ность – 1) милови́ дість, -дости, зо́ внішня присто́ йність; 2)
приду́ маність.
Благоволение – ла́ ска, -ки, до́ брість, -рости.
Благоволить – бу́ ти ласка́ вим.
Благовоние, благовонность – паху́ чість, -чости, запа́ шність, -ности; (часто во множ.
числе) па́ хощі, -тів; -нный – паху́ чий, -а, -е, запа́ шни́ й, -а́ , -е́ .
Благовоспитанность – вихова́ ння, -ння, ґре́ чність, -ности.
Благовоспитанный – до́ бре ви́ хований, -а, -е, ґре́ чний, -а, -е.
Благовременный – вча́ сний, -а, -е, своєча́ сний, -а, -е; -ность – вча́ сність, -ности.
своєча́ сність, -вости; -но – вча́ сно, своєча́ сно.
Благоговейный – побо́ жний, -а, -е; -но – побо́ жно.
Благоговение – побо́ жність, -ности.
Благодарение – дя́ ка, подя́ ка, ки.
Благодарить – дя́ кувати, -кую.
Благодарный – 1) (чувствующий благодарность) вдя́ чний, -а, -е; 2) (чувствующий всегда
благодарность) вдя́ чливий, -а, -е.
Благодарственный – подя́ чний.
Благодатный – благода́ тний.
Благодать – 1) благода́ ть, -ті, ла́ ска, -ки; 2) (счастье, приволье) ро́ зкіш,-коші. добро́ , -ра́ ,
призві́лля, -лля.
Благоденствие – ща́ стя, тя, гара́ зд, -ду́ .
Благоденственный – щасли́ вий, -а, -е; -но – щасли́ во.
Благодетель – доброді́йник, -ка; -ца – доброді́йниця, -ці.
Благодетельность – доброді́йність, -ности.
Благодетельный – доброді́йний, -а, -е; -но – доброді́йно.
Благодеяние – доброді́яння, -ння.
Благодетельствовать – доброді́яти, -ді́ю, -ді́єш, благоді́яти, -ді́ю, -ді́єш.
Благодушие – добротли́ вість.
Благодушный – добротли́ вий, -а, -е, добросе́ рдий, -а, -е; -но – добротли́ во, добросе́ рдо.
Благожелатель – добрози́ чли́ вець, -вця; -ница – добрози́ чливиця, ці.
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Благожелательный – добрози́ чливий, -а, -е; -ство – добрози́ чливість.
Благожелательствовать – добрози́ чити, -чу, -чиш.
Благозвучие – милозву́ чність, -ности.
Благозвучный – милозву́ чний.
Благой – до́ брий, -а, -е. Кричать благим матом – кри́ ком крича́ ти.
Благолепие – вели́ чня краса́ ; -пный – вели́ чно-прекра́ сний.
Благомысленный, мыслящий – доброду́ мний, -а, -е, доброми́ сний, -а, -е.
Благонадежность – благонаді́йність, -ности.
Благонадежный – наді́йний, пе́ вний, -а, -е.
Благонамеренность – доброми́ сність, -ности.
Благонамеренный – доброми́ сний; -но – доброми́ сно.
Благонравный – доброзвича́ йний, -а, -е.
Благообразный – милови́ дий, -а, -е.
Благообразие – милови́ дість, -дости.
Благополучие – ща́ стя, -тя, га́ ра́ зд, -ду.
Благополучный – щасли́ вий, -а, -е; -но – щасли́ во.
Благоприветливый – доброприві́тливий, -а, -е; -вость – доброприві́тливість, -вости; -во –
доброприві́тливо.
Благоприобретенный – добро́ м набу́ тий, -а, -е, нажи́ тий, -а, -е.
Благопристойно – добропристо́ йно; -ность – добропристо́ йність, ности.
Благопристойный – добропристо́ йний, -а, -е.
Благоприятность – сприя́ тливість, -вости; -но – сприя́ тливо.
Благоприятный – сприя́ тливий, -а, -е.
Благоприятствовать – сприя́ ти.
Благоразумие – розва́ жливість, -вости, розсу́ дливість, -вости; -мный – розва́ жливий, -а, -е,
розсу́ дливий, -а, -е; -мно – розва́ жливо, розсу́ дливо.
Благородность – благоро́ дність, -ности, шляхе́ тність, -ности.
Благородный – благоро́ дний, -а, -е, шляхе́ тний, -а, -е; -но – благоро́ дно, шляхе́ тно.
Благосклонность – прихи́ льність, -ности, ласка́ вість, -вости.
Благосклонный – прихи́ льний, -а, -е, ласка́ вий, -а, -е.
Благословение – благослове́ ння, -ння; -венный – благослове́ нний.
Благословить, -влять – благослови́ ти, влю́, -ви́ ш, благословля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш.
Благосостояние – добро́ бу́ т, -ту, доста́ тки, -ків.
Благость – до́ брість, -рости.
Благотворитель – доброчи́ нець, -нця; -ница – доброчи́ нниця, ці.
Благотворный – 1) доброчи́ нний, -а, -е; 2) (делающий хорошее влияние на организм,
мысль) цілю́щий, -а, -е, спасе́ нний, -а, -е.
Благоугодный – до вподо́ би. Как вам благоугодно – як вам до вподо́ би, як ви схо́ чете, як
ви зволі́єте.
Благоусмотрение – во́ ля, -лі, уподо́ ба, -би, по́ гляд, -ду.
Благоуспешный – доброуспі́шливий, -а, -е.
Благоустраивать, благоустроить – упорядко́ вувати, упорядкува́ ти.
Благоустройство – упорадко́ ваність, -ности.
Благоустроенный – уря́ джений, -а, -е, упорядко́ ваний, -а, -е.
Благоуханный – запашни́ й, паху́ чий, -а, -е.
Благоухать – па́ хнути, -ну, -неш, пахті́ти (пахчу́ , пахти́ ш).
Благочестиво – благочести́ во; -вый – благочести́ вий, -а, -е.
Благочестие – благоче́ стя, -тя, побо́ жність, -ности.
Благочинный – 1) присто́ йний, -а, -е; 2) (духовная должность) благочи́ нний, -ого,
благочи́ нник, -ка.
Блаженный – блаже́ нний, -а, -е, щасли́ вий, -а, -е.
Блаженство – блаже́нство, -ва, щасли́ вість, -вости.
Блаженствовать – раюва́ ти (раю́ю, раю́єш), блаже́ нствувати.
Блажить – 1) (в церкви) велича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, сла́ вити, -влю, -виш; 2) (в просторечии)
дурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, пустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 3) (шалить) пустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 4)
(капризничать) вередува́ ти.
Блажь – 1) (глупость) дур, -ру, ду́ рість, -рости, ду́ рощі, -щів; 2) (каприз) коми́ з, -зу, при́ мха,
-хи, забага́ нка, -ки.
Бланк – бла́ нок, -нку.
Бланковый – бла́ нковий, -а, -е.
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Бланконадписатель – бланконадпи́ сувач, -ча, пору́ чник, -ка.
Блевание – блюва́ ння, -ння, рига́ ння, -ння.
Блевать – блюва́ ти (блюю́, блює́ш), рига́ ти (рига́ ю, рига́ єш).
Блевота – блюво́ та, -ти, рига́ чка, -ки.
Бледнеть – блі́днути, -ну, -неш, полотні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Бледноватый – блідува́ тий, -а, -е.
Бледнолицый – блідоли́ ций, -я, -е, блідови́ дий, -а, -е.
Бледный – бліди́ й, -а́ , -е́ , блідни́ й, -а́ , -е́ .
Блеклый – 1) (о красках) збля́ клий, -а, -е; 2) (о цвете, листьях) збля́ клий, -а, -е, зів’я́ лий,
-а, -е; 3) (о лице человека) збля́ клий, -а, -е, змарні́лий, -а, -е.
Блекнуть – бля́ кнути, -ну, -неш.
Блеск – блиск, -ску.
Блесна (крючок для ловли рыбы) – бле́ шня, -ні.
Блестеть, блистать – блища́ ти, -щу, -щи́ ш, блискоті́ти (блискочу́ , блискоти́ ш).
Блестящий – блиску́ чий, -а, -е.
Блеяние – бе́ кання, -ння, ме́ кання.
Блеять – бе́ кати, ме́ кати. (Ко́ зи бе́ кають, а ві́вці ме́ кають).
Ближайший – найбли́ жчий; -а, -е.
Ближе, нар. – бли́ жче.
Ближний – 1) (соседний, недалекий, родственник) бли́ зький, -а, -е; 2) (о всех людях)
бли́ жній, -я, -є, бли́ зький, -а, -е.
Близ, пред. – поблизу́ , ко́ ло.
Близиться – наближа́ тися, -жа́ юся, -жа́ єшся, надхо́ дити, -хо́ джу, -хо́ диш.
Близкий – 1) (о пространстве) бли́ зьки́ й, -а́ , -е́ , недале́ кий, -а, -е; 2) (о родстве,
товариществе) бли́ зьки́ й, -а́ , -е́ .
Близко – бли́ зько, недале́ко.
Близлежащий – побли́ зький, -а, -е, недале́кий, -а, -е.
Близнец – близню́к, -ка́ , близня́ тко, -ка.
Близорукий – короткозо́ рий, -а, -е.
Блик – блік, -ку.
Блик – млине́ ць, -нця́ .
Блиндаж – блінда́ ж, -жу́ .
Блиндирование – бліндажува́ ння, -ння.
Блиндировать – бліндажува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Блиндированный поезд – бліндажо́ ваний по́ тяг.
Блистательность – 1) (о предмете) блиску́ чість, -чости; 2) (о величии, достижении,
устройстве) пи́ шність, -ности, вели́ чність, -ности.
Блистательный – 1) (предмет) блискучий, -а, -е; 2) (высшая степень достижения,
величия, устройства) пи́ шний, -а, -е, вели́ чний, -а, -е; -но – 1) блиску́ че; 2) пи́ шно,
вели́ чно.
Блок – бло́ к, -ка, баране́ ць, -нця́ .
Блокада – бльока́ да, -ди; -дный – бльока́ дний, -а, -е.
Блокировать – бльокува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Блондин – бльонди́ н, -на, руся́ вий, -вого; -ка – бльонди́ нка, руся́ ва.
Блонок – оба́ піл, -пола.
Блоха, энт. – блоха́ , -хи́ ; земляная блоха – скакелю́ха, -хи.
Блуд – 1) (сбиться с дороги) блука́ ння, -ння; 2) (любодействие) блуд, -ду, блу́ дство, -ва.
Блудить – 1) (искать дорогу, выход) блука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, броди́ ти (броджу́ , бро́ диш); 2)
(любодействовать) блу́ дствувати, -вую, -вуєш; 3) (делать вред) шко́ дити, -джу, -диш.
Блудник – блу́ дник, -ка; -ница – блудни́ ця, -ці.
Блуждание – блука́ ння, -ння.
Блуждать – блуди́ ти (блуджу́ , блу́ диш), блука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Блуждающий – 1) (о глазах) блу́ дний, -а, -е; 2) (о метеорах, звездах) блу́ дний, -а, -е,
мавдрі́вний, -а, -е; 3) (о человеке, животных) бродя́ чий, -а, -е, мандрі́вний, -а, -е, блу́ дний,
-а, -е.
Блуза – блю́за, -зи.
Блюдо – 1) блю́до, -да; 2) (кушанье) стра́ ва, -ви; -дечко – блю́дечко, -ка; -дце – блю́дце,
-дця.
Блюдолиз – (любящий жить на чужой счет) нахлі́бник, -ка, похлі́бець, -бця; -ница –
нахлі́бниця, -ці, похлі́бниця, -ці.
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́
Блюдолизничать – об’їда́ ти (кого), дармоїдно
жити.
Блюсти – держа́ ти, -жу, -жиш, пильнува́ ти, ну́ ю, -ну́ єш.
Блюститель – догляда́ ч, -ча́ ; -тельница – догляда́ чка, -ки.
Бляха – бля́ ха, -хи.
Боб – біб (род. бо́ бу).
Бобр, зоол. – бобе́ р (род. бобра́ ).
Бог – бог, -га, біг (род. бо́ га); -иня – боги́ ня, -ні.
Богадельня – богаді́льня, -ні, шпита́ ль, -лю.
Богатение – багаті́ння, -ння, бага́ тшання, -ння.
Богатеть – багаті́ти, -ті́ю, -ті́єш, багаті́шати, -шаю, -шаєш.
Богатство – бага́ тство, -ва.
Богатоубранный – 1) (человек) кошто́ вно зодя́ гнений, розкі́шно зодя́ гнений, -а, -е; 2) (дом,
комната) коштовновбра́ ний, розкі́шно-обста́ влений.
Богатый – бага́ тий, -а, -е.
Богатырь – багати́ р, -ря́ , ве́ летень, -тня.
Богач – бага́ ч, -ча́ .
Богобоязливый – богобоя́ зливий.
Боговдохновенный – надхне́ нний від бо́ га, що ма́ є надхне́ ння від бо́ га.
Богоизбранный – ви́ браний від бо́ га.
Боголюбивый – боголюби́ вий, -а, -е; -бие – боголю́бство, -ва.
Богомаз – богома́ з, -за.
Богоматерь – ма́ ти бо́ жа, ма́ тір бо́ жа.
Богомолец – 1) (вообще) богомо́ лець, -льця; 2) (паломник) проча́ нин, -ва; -лка – 1)
богомі́лка, -ки; 2) проча́ нка, -ки.
Богомолье – 1) (вообще) богомі́лля, -лля 2) (паломничество) про́ ща, -щі.
Богомольничать – 1) моли́ тися бо́ гу; 2) ходи́ ти на про́ щу.
Богомольный – богомі́льний, -а, -е.
Богоненавистник – богонена́ видник, -ка.
Богоненавистный – богонена́ видний, -а, -е.
Богоотступник – боговідсту́ пник, -ка.
Богоподобный – богоподі́бний.
Богопротивный – богопроти́ вний, -а, -е.
Богослов – богосло́ в, -ва.
Богословие – богосло́ в’я, -в’я.
Богословский – богосло́ вський, -а, -е.
Богослужебный – богослужбо́ вий, -а, -е.
Богослужение – відпра́ ва, -ви.
Богоспасаемый – богоспасе́ нний, -а, -е.
Боготворить – боготвори́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Богохранимый – богохрани́ мий, -а, -е.
Богохуление, богохульство – блюзні́рство, -ва.
Богохульник – блюзні́р, -ра; -льница – блюзні́рка, -ки.
Богохульничать – блюзни́ ти, -ню́, -ни́ ш, бо́ га зневажа́ ти.
Богочеловек – богочолові́к, -ка, боголюди́ на, -ни.
Богоявление (праздник 6 января) – водо́ хреща, -ща.
Бодрить – бадьо́ ри́ ти, -рю, -риш; -ться – бадьо́ ри́ тися.
Бодрость – бадьо́ рість, -рости.
Бодрствование – неспа́ ння, -ння.
Бодрствовать – не спа́ ти (не сплю, не спиш), пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (над ким).
Бодрый – бадьо́ рий; -ро – бадьо́ ро.
Боевой – бойови́ й, -а́ , -е́ .
Боец – боє́ць (род. бійця́ ).
Божественность – боже́ ственність, -ности.
Божественный – божестве́ нний, -а, -е; -но – божестве́ нно.
Божиться – божи́ тися (божу́ ся, божи́ шся).
Бой – бій (род. бо́ ю).
Бойкий – метки́ й, жва́ вий, мото́ рний, -а, -е.
Бойкот – бойко́ т, -ту.
Бойкотировать – бойкотува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Бойня – бі́йня, -ні, різни́ ця, -ці.
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Бойщик (щебня) – дроба́ р, -ря́ .
Бокал – ке́ліх, -ха, бока́ л, -ла.
Бок – бік (род. бо́ ку).
Боковой – бі́чний, бокови́ й, -а́ , -е́ .
Боком, нар. – бо́ ком, бо́ ка.
Бокс – бокс; -ксу.
Боксер – бо́ ксер, -ра.
Боксировать – боксува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Болван – 1) (о человеке) ду́ рень (род. ду́ рня), бе́ взень, -зня; 2) (форма для обделки чегонибудь) болване́ ць, -нця́ ; 3) (статуя) бовва́ н, -на; 4) (отпиленная часть дерева) коло́ да,
-ди.
Болванка – бовване́ ць, -нця́ , на́ дібок, -бка.
Более, нар. – бі́льш(е), над. Тем более – тим па́ че.
Болезненный – слабови́ тий, -а, -е, хорови́ тий, -а, -е; -но – слабови́ то, хоровито.
Болезненность – слабови́ тість, -тости, хорови́ тість, -тости.
Болеть – слабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, хорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, неду́ жати, -жаю, -жаєш.
Болезнь – сла́ бість, -бости, хо́ рість, -рости.
Болеутолительный – заспокі́йливий, -а, -е.
Болиголов, бот. – боли́ голова, -ви.
Болотистый – багни́ стий, -а, -е.
Болотный – багно́ вий, -а, -е, боло́ тяний, -а, -е.
Болото – боло́ то, -та, багно́ , -на́ .
Болт – 1) (вообще) шво́ рінь (род. -реня); 2) (у ставень) прого́ нич, -ча.
Болтать – 1) (жидкость) бо́ вта́ ти, -таю, -таєш, колоти́ ти, колочу́ , -тиш; 2) (ногами) дри́ ґати,
-ґаю, -ґаєш; 3) (языком) ля́ пати, -паю, -паєш, базі́кати, -каю, -каєш. Болтать весело –
щебета́ ти (щебечу́ , щебе́ чеш).
Болтаться – 1) (о человеке) мота́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, тиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся; 2) (о
жидкости в 3-м лице) бо́ втається, коло́ титься; 3) (о разных предметах) теліпа́ тися.
Болтливость – балаку́ чість, -чости.
Болтливый – балаку́ чий, -а, -е.
Болтовня – базі́кання, -ння, балакани́ на, -ни.
Болтун – базі́кало, -ла, балаку́ н, -на́ ; -нья – базі́кало, -ла, балаку́ ха, -хи.
Боль – біль (род. бо́ лю).
Больница – ліка́ рня, -ні.
Больничный – лікарня́ ний, шпитале́ вий, -а, -е.
Больной – 1) (человек) слаби́ й, -а́ , -е́ , хо́ рий, -а, -е, неду́ жий, -а, -е; 2) (вопрос, место, тема)
болю́чий, -а, -е.
Больше, нар. – бі́льше як, бі́льше над, по-над.
Большевизм – більшови́ зм, -му.
Большевик – більшови́ к, -ка́ .
Большеглазый – ока́ тий, -а, -е.
Большеголовый – голова́ тий.
Большеротый – рота́ тий.
Больший – бі́льший, -а, -е.
Большинство – бі́льшість, -шости.
Большой – 1) (размер, пространство, величина, сила) вели́ кий, -а, -е, здоро́ вий, си́ льний;
3) (грех, наказание) вели́ кий, важки́ й, тяжки́ й.
Большущий – величе́ зний, -а, -е, величе́ нний, -а, -е.
Бомба – бо́ мба, -би.
Бомбардирование – бомбардува́ ння.
Бомбардировочный – бомбардо́ вий.
Бомбардировать – бомбардува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Бомбомет – бомбоме́ т, -та.
Бондарь – бо́ ндар, -ря.
Бор – 1) (сосновый лес) бір (род. бо́ ру); 2) (хим.) бор, -ру.
Бордюр – 1) (арх.) бордю́ра, -ри; 2) (одежда) окра́ йка, -ки, кра́ йка, -ки.
Борец – боре́ ць (род. борця́ ).
Борзая собака – хірт (род. хорта́ )
Бормотать – ми́ мрити, -рю, -риш, бубоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Борная кислота – бо́ рна, бо́ рова кислота́ .
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Боров – 1) (кладенный кабан) каба́ н, -на́ ; 2) (лежачий дымоотвод) лежа́ к, -ка́ .
Борода – борода́ , -ди́ ; -душка – борі́денька, -ки.
Бородавка – боро́ давка, -ки.
Бородатый – борода́ тий, -а, -е.
Бородач – борода́ нь, -ня́ , борода́ ч, -ча́ .
Бородка – борі́дка, -ки.
Борозда – 1) (межа на пашне) борозна́ , -ни́ ; 2) (морщина) змо́ ршка, -ки; рівчачо́ к, -чка́ .
Бороздить – 1) (делать борозду на пашне) борозни́ ти, -ню, -ниш; 2) (вспахивать землю)
ра́ лити, -лю, -лиш, дря́ пати, -паю, -паєш; 3) (делать линии на лице, картине) дря́ пати,
паю, -паєш.
Борона – борона́ , -ни́ ; -нка – борі́нка, -ки.
Боронение – волочі́ння, -ння.
Бороновать – волочи́ ти, -чу́ .
Бороть – боро́ ти, -рю, -риш; -ться – боро́ тися, -рюся, -ришся.
Борт – 1) (судна) борт, -та, обла́ вок, -ка 2) (платья) край, -а́ ю.
Бортень – борть, -тя, коло́ да, -ди.
Бортничать – бортникува́ ти.
Бортовый – бо́ ртовий, облавко́ вий.
Борщ – борщ, -щу́ .
Борьба – боротьба́ , -би́ .
Босоногий – босоно́ гий, -а, -е.
Босой – бо́ сий, -а, -е.
Босяк – бося́ к, -ка́ ; -ки – босо́ та, -ти.
Босяком – босо́ ніж.
Босяцкий – бося́ цький.
Босячье, см. Босяк, Босота.
Бот – 1) (обувь) бо́ та, -ти; 2) (лодка) бот, -та.
Ботало – 1) (длинный тест с широким наконечником для загонки рыбы в сети) бовт, -та;
2) (коробка на шее коровы) калата́ ло, -ла.
Ботаник – бота́ нік, -ка.
Ботанический – ботані́чний.
Ботва, ботвина – бади́ лля, -лля.
Ботфорты – ботфо́ рти, -тів, (един. число) ботфо́ рта, -ти.
Боцман – бо́ цман, -на.
Бочар – бо́ ндар, -ря.
Бочарничать – бондарюва́ ти.
Боченок – 1) (круглый) бари́ ло, -ла; 2) (плоский) бокла́ га, -ги.
Бочка – 1) бо́ чка, -ки; 2) (большая на сахарных заводах) бу́ та, -ти.
Бочкообразный – бочкува́ тий.
Боязливый – боязки́ й, боязли́ вий, -а, -е, полохли́ вий, -а, -е.
Боязнь – о́ страх, -ху, опа́ ска, -ки.
Боярин – боя́ рин, -на.
Боярышник, бот. – глід (род. гло́ ду).
Боярышня – боярі́вна, -ни.
́
Бояться – боя́ тися (бою́ся, боїшся).
Бравировать – бравува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш.
Бравый – бра́ вий, а-е.
Брага – бра́ га, -ги.
Бражничать – гультяюва́ ти, -тяю́ю, -тяю́єш.
Бразды – вуди́ ла (род. вуди́ л); б. правления – стерно́ вла́ ди.
Брак – 1) (женитьба) одру́ жі́ння, -вия, шлюб, бу; 2) (негод. товар) брак, -ку, ви́ бірки, -рок.
Браковать – 1) (отбирать) бракува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, сортува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (перебирать,
находить недостатки) ґаньджува́ ти, -джу́ ю, -джу́ єш, ганьбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Бракованный – брако́ ваний, -а, -е, ґаньджо́ ваний, -а, -е.
Браковщик – браківни́ к, -ка́ , ґаньджівни́ к, -ка́ .
Бракоразводный – 1) (процесс) шлюборозлу́ чний; 2) (акт) розлу́ чний лист.
Брандмауер – брандма́ уер, -ра.
Брандмейстер – брандма́ йстер, -стра.
Бранить – ла́ яти (ла́ ю, ла́ єш); -ться – ла́ ятися, свари́ тися.
Бранливый, бранный – лайли́ вий, сварли́ вий, -а, -е.
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Брань – 1) (ссора) ла́ йка, -ки; 2) (свалка) війна́ , -ни́ , воюва́ ння, -ння.
Браслет – брасле́ т, -та, обру́ чка, -ки.
Брат – брат, -та; двоюродный брат – двою́рідний брат, брат у пе́ рших.
Братание – брата́ ння, -ння.
Брататься – брата́ тися.
Братишка – братко́ , -ка́ .
Братия – 1) (вообще) бра́ тія, -ії, братва́ , -ви́ ; 2) (монашеская) бра́ тія, -ії.
Братолюбие – братолю́бність, -ности.
Братолюбивый – братолюби́ вий.
Братоубийство – братогу́ бство.
Братоубийца – братогу́ бець.
Братский – брате́ рський, -а, -е.
Брать – бра́ ти (беру́ , бере́ ш); брать верх – бра́ ти го́ ру; брать взятки – хабарюва́ ти; брать в
долг, взаймы – позича́ ти, бра́ ти на́ бір; -ться – бра́ тися (беру́ ся, бере́ шся).
Браунинг – бра́ внінґ.
Брачный – шлю́бний, весі́льний, -а, -е.
Бревенчатый – 1) ру́ блений, бервенча́ стий; 2) (из брусьев) брусо́ ваний.
Бревно – коло́ да, дереви́ на, -ни.
Бред – ма́ рення, -ння, мая́ чення, -ння.
Бредить – ма́ рити, -рю, -риш, маячи́ ти, -чу, -чиш.
Бредни – 1) (неосуществимое) бредня́ , -ні́; 2) (глупости) дурни́ ці (род. дурни́ ць), ви́ гадки,
-док.
Брезгать – гидува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, гре́ бувати, -бую, -буєш.
Брезгливый – гидли́ вий, бридли́ вий, -а, -е.
Брезент – брезе́ нт, -та, та́ ша, -ші.
Брезентовый – брезе́ нтовий, -а, -е.
Брелок – дармави́ с, -су.
Бремя – тяга́ р, -ра́ , вага́ , -ги́ .
Бренный – тлі́нний, -а, -е; -ность – тлі́нність, -ности.
Брести – брести́ (бреду́ , бреде́ ш).
Брешь – ви́ лом, -му, проло́ м, -му.
Бригада – брига́ да, -ди; -дный – брига́ дний, -а, -е.
Брикет – брике́ т, -ту.
Брильянт – діяма́ нт, -ту.
Бритва – бри́ тва, -ви.
Бритый – го́ лений, -а, -е.
Бритье – голі́ння, -ння.
Бриться – голи́ тися (голю́ся, го́ лишся).
Бричечник – бри́ чечник; -ный – бри́ чечний, бричкови́ й.
Бричка – бри́ чка, -ки.
Бровь – брова́ , -ви́ .
Бродильня – кваси́ льня, -ні; -льный – кваси́ льний, -а, -е.
Бродить – 1) (блуждать) броди́ ти (броджу́ , бро́ диш), блука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 2) (бродить в
воде) броди́ ти, бо́ втатися, -таюся, -таєшся; 3) (о пиве, вине, квасе) гра́ ти, шумува́ ти; 4) (о
тесте в квашне) ква́ снути.
Бродяга – бродя́ га, волоцю́га.
Бродяжничество, бродяжество, бродяжничанье – волоцю́зтво, -ва, бурлакува́ ння, -ння.
Бродяжничать – бурлакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, волочи́ тися, -чу́ ся.
Бродячий – бродя́ чий, -а, -е, мандро́ ваний, -а, -е.
Брожение – 1) (о вине, пиве, квасе) шумува́ ння, виграва́ ння; 2) (волнение народа,
настроение масс) за́ колот, -ту; 3) (поиски выхода) блука́ ння, -ння.
Бром – бром (род. бро́ му); -ный – бро́ мний, -а, -е.
Бронебойный – панцеробі́йний, -а, -е.
Броненосец – па́ нцерник, -ка.
Броненосный – па́ нцерний, -а, -е.
Бронепоезд – па́ нцерний по́ їзд.
Бронза – бро́ нза, -зи; -нзовый – бро́ нзовий, -а, -е.
Бронированный – панцеро́ ваний, -а, -е.
Бронировать – бронюва́ ти, -ню́ю, -ню́єш, панцерува́ ти.
Бронхит, мед. – бронхі́т, -ту; -хиальный – бронхія́ льний, -а, -е.
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Броня – па́ нцер, -ру, бро́ ня, -ні.
Бросальщик – ки́ дальник, -ка; -щица – ки́ дальниця, -ці.
Бросание – ки́ дання, -ння.
Бросать – ки́ дати (ки́ даю, ки́ даєш); -ться – ки́ датися.
Бросающий – ки́ дальник, -ка, той що ки́ дає.
Броском, нар. – навкидя́ , кидькома́ .
Брошенный – ки́ нутий, -а, -е.
Брошюровать – брошурува́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Брошюра – брошу́ ра, -ри.
Брошюрный – брошуро́ вий.
Брудершафт – брудерша́ фт, -ту, побрати́ мство, -ва.
Брус, брусок – брусо́ к, -ка; -овой – брусо́ вий, -а, -е.
Брусника – брусни́ ця, -ці.
Брусовка – терпу́ г, -га.
Бруствер – вал, -лу, бру́ ствер, -ра.
Брутто – бру́ тто.
Брызга – бри́ зка, -ки, ска́ лка, -ки.
Брызгать, брызнуть – бри́ зкати, -каю, бри́ знути, -каєш, при́ скати, -каю, -каєш, пи́ рснути.
Брысь! межд. – тпрусь!
Брюзга – гари́ кало, -ла, бурку́ н, -на́ .
Брюзглый – бре́ зклий, -а, -е.
Брюзгнуть – бре́ зкнути, -ну, -неш.
Брюква – бру́ ква, -ви.
Брюки – штани́ , -ні́в, шарова́ ри, -рів.
Брюнет – чорня́ вий, -ого, чорня́ вець, -вця; -ка – чорня́ ва, -ої, чорня́ вка, -ки.
Брюхан – черва́ нь, -ня́ .
Брюхо – че́ рево, -ва, пу́ зо, -за.
Брюшина – очере́ в’я, -в’я, очере́ вина, -ни.
Брюшной – черевни́ й, -а́ , -е́ .
Брязгать, брякать – 1) (о стуке) бря́ зкати, -каю, -каєш, брязкоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш; 2)
(проговориться) бо́ вкнути, -ну, -неш, ля́ пнути, -ну, -неш.
Брякнуть – 1) бря́ знути; 2) (сболтнуть языком) бо́ вкнути, ля́ пнути.
Бряцание – брязкотня́ , -ні́, бря́ зкання, -ння.
Брякушка, см. Побрякушка.
Бубен – бу́ бон, -бна.
Бубенчик – бубоне́ ць, -нця́ .
Бугор – го́ рб, -ба.
Бугорок – го́ рбик, -бка.
Бугорчатка, мед. – горбкови́ ця, -ці.
Бугорчатый – 1) см. Бугристый; 2) горбкови́ й, -а́ , -е́ .
Бугристый – горбкува́ тий, горба́ стий, -а, -е.
Буддизм – будди́ зм, -му.
Будень – бу́ день, -дня.
Будет! – го́ ді!
Будильник – буди́ ло, -ла.
Будить – буди́ ти (буджу́ , бу́ диш), пробу́ джувати, збу́ джувати, -джую, -джуєш.
Будка – бу́ дка, -ки.
Будничный – буде́ нний, -а, -е.
Будоражить – будора́ жити, -жу, -жиш, баламу́ тити, -му́ чу, -му́ тиш.
Будочник – бу́ дочник, -ка, бу́ дник.
Будочный – будяни́ й.
Будто, нар. – на́ че, мов, нена́ че, немо́ в.
Будуар – будуа́ р, -ру; -ный – будуа́ рний, -а, -е.
Будущий – майбу́ тній, -я, -є, прийде́ шній, -я, -є.
Будущность – майбу́ тність, -ности, прийде́ шність, -ности.
Буерак – байра́ к, -ка.
Буженина – бужани́ на, -ни.
Буза – буза́ , -зи́ .
Бузина – бузина́ , -ни́ .
Бузить, вульг. – бузува́ ти.
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Буйвол – бу́ йвіл, -вола; -лица – бу́ йволиця, -ці.
Буйный – бу́ йний, -а, -е.
Буйство – буя́ ння, -ння, бе́ шкет, -ту.
Бук – 1) (бот.) бук, -ка; 2) (посудина для бученья белья) жлу́ кто, -та.
Букашка, энтом. – ку́ зька, -ки, кома́ шка, -ки.
Буква – лі́тера; (гласная) голосі́вка, -ки; (согласная) шелесті́вка, -ки.
Буквальный – буква́ льний, -а, -е, досто́ тний, -а, -е; -но – буква́ льно, досто́ тно.
Букварь – буква́ р, -ря́ , грама́ тка.
Буквенный – лі́терний, -а, -е.
́ -да.
Буквоед (тот, кто роется всегда в книгах) – буквоїд,
Букет – буке́ т, -та.
Букинист – букіні́ст, -та.
Букса – бу́ кса. -си, вісяни́ ця, -ці.
Буксир – букси́ р, -ра; -ный – букси́ рний, -а, -е.
Буксировать – буксува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Булавка – шпи́ лька, -ки.
Булавочный – шпилько́ вий, -а, -е
Буланый – (о лошади) була́ ний, -а, -е; (о рогатом скоте) полови́ й, -а́ , -е́ .
Булка – бу́ лка, -ки, паляни́ ця, -ця.
Булочная – пека́ рня, -ні.
Булочник – пе́ кар, -ря.
Бултыхнуть – шубо́ вснути, -ну, -неш.
Булыжник – кругля́ к, -ка́ , брукови́ й ка́ мінь.
Бульвар – бульва́ р, -ру.
Бульдог – брита́ н, -ва, бульдо́ ґ, -ґа.
Булькать – бу́ лькати, -каю, -каєш.
Бульон – ю́шка, -ки, бульйо́ н, -ну; -ный – бульйо́ нний, -а, -е.
Бумага – папі́р (род. папе́ ру); почтовая бумага – пошто́ вий папі́р; гербовая б. – гербо́ вий
папі́р; папиросная б. – цигарко́ вий папі́р; промокательная б. – промока́ льний папі́р;
оберточная б. – бібу́ ла, -ли.
Бумагодержатель – папероде́ ржець, -жця.
Бумагопрядильня – бавовнопря́ дня, -ні.
Бумажник – 1) (небольшой) гама́ н, -на́ ; 2) (большой) портфе́ ль, -ля, те́ ка, -ки.
Бумажный – паперо́ вий, -а, -е.
Бумазея – барха́ н, -ну; -зейный – бархано́ вий, -а, -е.
Бунт – бунт, -ту, ро́ зрух, -ху.
Бунтовать – бунтува́ ти.
Бунтовщик – бунта́ р, -ря́ , бунтівни́ к, -ка́ .
Бура, хим. – бура́ , -ри́ .
Бурав, бур – све́ рдел, -ла, сверди́ ло, -ла.
Буравление – свердлі́ння, -ння, свердлува́ ння, -ння.
Буравить – свердлі́ти, верті́ти.
Буран – хуртови́ на, -ни, завірю́ха, -хи.
Бургомистр – бурмі́стер, -стра.
Бурда – бурда́ , -ди́ .
Буревестник – бурові́сник, -ка.
Бурение, см. Буравление.
Буржуазия – буржуазі́я, -і́ї.
Буржуазный – буржуа́ зний, -а, -е.
Буржуй – буржу́ й, -уя́ .
Бурильщик – свердля́ р, -ра́ , верті́льник, -ка.
Бурить – свердли́ ти, -лю, -лиш, верті́ти (верчу́ , верти́ ш).
Бурка (накидка) – бу́ рка, -ки.
Бурливый – бурхли́ вий, -а, -е.
Бурлить (о воде) – вирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, нуртува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, клекота́ ти (клекочу́ ,
клеко́ чеш).
Бурный – бурхли́ вий, -а, -е, бу́ йний, -а, -е.
Бурожелтый – бурожо́ втий, -а, -е.
Бурокоричневый – буробру́ невий, -а, -е, буроцина́ мковий, -а, -е.
Бурса – бу́ рса, -си.
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Бурун – буру́ н, -на.
Бурчание – бурча́ ння, -ння, буркотня́ , -ні́.
Бурчать – бурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, буркота́ ти, -ко́ чу, -коти́ ш.
Бурый – бу́ рий, руди́ й, -а́ , -е́ .
Бурьян – бур’я́ н, -ну.
Буря – бу́ ря, -рі, хуртови́ на, -ни.
Бусы – нами́ сто, -а, ду́ тки, -ків.
Бут (щебень) – груз, -зу.
Бутерброд – бутербро́ д, -ду.
Бутон – пу́ п’янок, -нка.
Бутуз – пуза́ нь, -ня, опе́ цьок, -цька.
Бутылка – пля́ шка, -ки, буте́ лька, -ки.
Бутылочник – пляшка́ р, -ря́ ; -чный – пляшко́ вий, -а, -е.
Бутыль – (1/4 ведра) сулі́я, -і́ї; (плетенная) балца́ нка, -ки.
Буфер – бу́ фер, -ру, відпру́ жник, -ка.
Буфет – буфе́ т, -ту; -ный – буфе́ тний.
Буфетчик – буфе́ тник, -ка; -чица – буфе́ тниця, -ці.
Бух! межд. – бух!
Бухать – бу́ хати, -хаю, -хаєш, бу́ хкати, -каю, -каєш.
Бухгалтер – бухга́ льтер, -ра.
Бухгалтерия – бухгальте́ рія, -ії.
Бухта – бу́ хта, -ти, зато́ ка, -ки.
Бучить – золи́ ти, -лю, -лиш, лу́ жити, -жу, -жиш.
Бушевать – бушува́ ти, -шую, -шуєш, бу́ рхати, -хаю, -хаєш.
Бушующий – бурхли́ вий, -а, -е.
Буян – бу́ йник, -ка, забія́ ка, -ки.
Буянить – буя́ ти (буя́ ю, буя́ єш).
Буянство – бу́ йство, -ва.
Бывало, нар. – бува́ ло.
Бывалый – 1) (бывший, прошедший) коли́ шній, -я, -є, мину́ лий, -а, -е; 2) (опытный)
бува́ лий.
Бывать – бува́ ти (бува́ ю, бува́ єш).
Бывший – коли́ шній, -я, -є.
Бык – 1) (самец) буга́ й, -ая́ ; 2) (рабочий бык) віл (род. вола́ ); 3) (молодой бык) бичо́ к, -чка́ ; 4
) (техн. сооруж.) бик, -ка, стовп, -па.
Былина – 1) (о растении) били́ на, -ни; 2) (рассказ) см. Быль; 3) (великорус. эпическая
песня о богатырях) билі́на, -ни.
Было, нар. – було́ .
Былое – мину́ ле, -ого.
Былой – мину́ лий, -а, -е, коли́ шній, -я, -є.
Быль – били́ ця, -ці, бува́ льщина, -ни.
Быстрина – бистриня́ , -ні́, бистрі́нь, -ни́ , прудкові́д, -во́ ду.
Быстро – шви́ дко, пру́ дко.
Быстроглазый – бистроо́ кий.
Быстроногий – прудконо́ гий.
Быстропортящийся – 1) (о товарах, материалах) скоропсува́ льний, -а, -е; 2) (о
продуктах) скорогни́ льний, -а, -е.
Быстрота – шви́ дкість, -кооти, пру́ дкість, -кости:
Быстротечный – швидкопли́ нний, -а, -е, бистропли́ нний, -а, -е.
Быстроходный – прудкобі́жний.
Быстроумие – би́ стрий ро́ зум; -мный – би́ стрий ро́ зумом.
Быстрый – швидки́ й, -а́ , -е́ , прудки́ й, -а́ , -е́ .
Быт – по́ бут, -ту.
Бытие, бытье – буття́ , -ття́ .
Бытность – буття́ , перебува́ ння.
Бытовой – побуто́ вий, -а, -е.
Бытописание – побутописа́ ння, -ння.
Бытописатель – письме́ нник по́ буту.
Быть – бу́ ти (от этого глагола для всех лиц единственного и множественного числа
употребляется форма „є, єсть“, а для 2 лица единственного числа употребляется еще
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форма „єси“ очень редко употребляется для 3-го лица множественного числа форма
„суть“).
Бычатина – бича́ чина, -ни, волови́ на, -ни.
Бычок, зоол. – 1) бичо́ к, -ка́ ; 2) см. Бык.
Бюджет – бюдже́ т, -ту.
Бюджетный – бюджето́ вий, -а, -е.
Бюллетень – бюлете́ нь, -те́ ню.
Бюро – бюро́ , -ра́ .
Бюрократ – бюрокра́ т, -та.
Бюрократизм – бюрократи́ зм, -му.
Бюрократический – бюрократи́ чний, -а, -е
Бюст – бюст, ту, погруддя, -ддя.
Бязь – б’язь, -зі.
В, во пред. – 1) (для обозначення времени часто передается без предлога). В летнее
время – лі́тнього ча́ су; в последнее время – оста́ ннього ча́ су. 2) (для обозначения времени
с предлогом) в, у, за, під, о. В понедельник состоится собрание – в понеді́лок відбу́ дуться
збо́ ри; во время войны я был в Киеве – за ча́ су (часі́в) війни́ я був у Ки́ їві; я приеду домой
́ додо́ му о п’я́ тій годи́ ні; 3) (для обозначения движения с
в пять часов – я приїду
предлогом) – в, у, на, до. Он едет в поле – він іде́ в по́ ле; вошел в комнату – увійшо́ в у
́
кімна́ ту; мы поедем в деревню – ми поїдемо
на село́ ; весной я возвращусь в город – на
ве́ сні я поверну́ ся до мі́ста; 4) (для обозначения состояния, перехода одного состояния
или действия в другое, цели, образа действий и т. д. с предлогом) – в, у, на, до, при, з.
Не верить в бога – не ві́рити в бо́ га; порвал бумагу в клочки – пірва́ в папі́р на шматки́ ; в
старости лет – на ста́ рості літ; комиссия приняла во внимание заявление служащих –
комі́сія взяла́ до ува́ ги зая́ ви службо́ вців; в этом отношении он прав – з цьо́ го по́ гляду він
пра́ вий; 5) (для обозначения места, состояния или действия с предлогом) – в, у, на, за.
Вишни цветут в саду – ви́ шні цвіту́ ть у садку́ ; мой брат живет в деревне – мій брат живе́
на селі́; я остановился в десяти шагах от школы – я зупини́ вся за де́ сять кро́ ків від
шко́ ли.
Вага – 1) (весы) терези́ , -зі́в; 2) (тяжесть) вага́ , -ги́ , тяга́ р, -ра́ ; 3) (рычаг, под’ем) підо́ йма,
-ми, підва́ га, -ги; 4) (поперечник в экипаже, где прикрепляется дышло) штельва́ га.
Вагенмейстер – ваґма́ йстер, -тра.
Вагон – ваґо́ н, -ну; -ный – ваґоно́ вий, -а, -е.
Вагонетка – ваґоне́ тка, -ки.
Вагоновожатый – ваґоново́ да, -ди.
Вагоностроительный – ваґонобудіве́ льний, а, -е.
Вагранка – го́ рно, -на, вагра́ нка, -ки.
Вагранщик – вагра́ нник, -ка.
Важничанье – пиша́ ння, -ння, велича́ ння, -ння.
Важничать – пиша́ тися (пиша́ юся, пиша́ єшся), велича́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся.
Важно – 1) (иметь значение) ва́ жно, важли́ во; 2) (солидно) ва́ жно, пова́ жно, вели́ чно; 3)
(горделиво) пи́ шно, бундю́чно.
Важность – 1) (имеет значение) важли́ вість, -вости, вага́ , -ги́ ; 2) (солидность) пова́ га, -ги;
вели́ чність, -ности; 3) (горделивость) пи́ шність, -ности, пиха́ , -хи́ , бундю́чливість, -вости.
Важный – 1) (имеющий значение) ва́ жний, важли́ вий; 2) (солидный) пова́ жний, значни́ й,
-а́ , -е́ ; 3) (горделивый) пи́ шний, вели́ чний, бундю́чний, -а, -е.
Ваза – ва́ за, -зи.
Вазелин, хим. – вазелі́н, -ну.
Вазон – вазо́ н, -ну.
Вакансия – вака́ нсія, ві́льне мі́сце.
Вакантный – вака́ нтний, -а, -е, ві́льний, -а, -е.
Вакация – вака́ ція, -ії; -ционный – вакаці́йний, -а, -е.
Вакса – ва́ кса, -си; -совой – ваксо́ вий, -а, -е.
Ваксить – ваксува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Вакханалия – бакхана́ лія, -лії; -нальный – бакхана́ льний.
Вакханка – бакха́ нка, -ки; -хический – бакхі́чний, -а, -е.
Вакцина – вакци́ на, -ни.
Вакцинация – вакци́ нація, -ії.
Вакцинировать – вакцину́ вати, -ну́ ю, -ну́ єш.
Вал – 1) (насыпь) вал, -лу, окі́п, (род. око́ пу); 2) (волна) буру́ н, -на, вал, -лу; 3) (в мех.) вал,
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-лу.
Валандание, валанданье – 1) (задержка) га́ яння, -ння, барі́ння, -ння; 2) (бездельничанье)
шве́ ндяння, -ння, байдикува́ ння.
Валандаться – 1) (задерживаться) га́ ятися (га́ юся, га́ єшся), бари́ тися, -рю́ся; -ришся; 2)
(бездельничать, тратить время попусту) шве́ ндяти, -дяю, -дяєш, байдикува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш, гайнува́ ти (час).
Валежник – 1) (крупный) лом, -му, сушня́ к, -ку́ ; 2) (мелкий) трусо́ к, -ску; 3) (топкий) хмиз,
-зу.
Валек – 1) (для выбивки полотна) пра́ ник, -ка; 2) (для катанья белья) рубе́ ль, -бля́ ; 3) (в
экипаже) о́ рчик, -ка; 4) (вращающийся цилиндр) ва́ лик, -ка. вало́ к, -лка́ .
Валенки (единст. число: валенок) – повстя́ ники, -ків, повстяки́ , -кі́в.
Валериана – 1) (растение) валерія́ на, -ни; 2) (настойка из валерианы) валерія́ нка, -ки.
Валец, валик, см. Валек.
Валикообразный – вальцюва́ тий, -а, -е.
Валильня – валю́ша, -ші, валю́шня, -ні,
Валить – 1) (повергать) вали́ ти, -лю́, -лиш, валя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; (сбрасывать в одно место,
на кучу) накида́ ти, -да́ ю, -да́ єш; (о дыме, паре) бу́ хати, -хаю, -хаєш; 4) (о толпе, массе)
су́ нути, ри́ нути; 6) (сваливать, вину на кого) зверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Валиться – вали́ тися, па́ дати.
Валка – 1) (толпа) юрба́ , -би́ , на́ товп, -пу; 2) (рубка леса) руба́ ння, -ння, ви́ руб, -бу; 3) (о
сбивании шерсти) валя́ ння, -ння; 4) (о сваливании чего) зва́ лювання, -ння.
Валовой – гуртови́ й, -а́ , -е́ .
Валообразный – валува́ тий, -а, -е
Валошить – валаши́ ти, -шу, -шиш, виклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Валун, минер. – на́ метень, -тня, кругля́ к, -ка́ .
Вальготный, см. Льготный.
Вальдшнеп – ва́ люш, -ша, ва́ люшень, -шня, солу́ ква, -ви.
Вальс, тан. – вальс, -су.
Вальсировать – вальсува́ ти.
Вальц – вале́ ць, -льця́ .
Вальцовка – вальцюва́ ння, -ння.
Вальцовщик – вальцівни́ к, -ка́ .
Вальцовый – вальцьо́ вий, -а, -е.
Валюта – валю́та, -ти.
Валяльня, см. Валильня.
Валяльщик (шерсти) – шапова́ л, -ла.
Валяние (сукна), см. Валка,
Валять, см. Валить, -ться – 1) (в грязи, пыли) валя́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, кача́ тися,
-ча́ юся, -ча́ єшся; 2) (в постели) виле́ жуватися, -жуюся, -жуєшся.
Вампир – упи́ р, -ря́ , вампі́р, -ра.
Ванадиева кислота – ванаді́йна кислота́ .
Вандал – ванда́ л, -ла.
Вандализм – вандалі́зм, -му.
Ваниль – вані́ля, -лі; -ный – вані́льний, -а, -е.
Ванна – 1) (принятие ванны) ва́ нна, -ни, -ку́ піль (род. ку́ пелю); 2) (сосуд) купі́льник, -ка,
купі́льниця, -ці.
Ванный – ва́ нний, ку́ пільний, -а, -е.
Вар – 1) (кипяток) окрі́п, -ро́ пу; 2) (сапожный и корабельный вар) ше́ вська смола́ , вар, -ру.
Варвар – ва́ рвар, -ра; -ка – ва́ рварка, -ки.
Варваризм – варвари́ зм, -му.
Варварский – ва́ рварський, -а, -е.
Варварство – ва́ рварство, -ва.
Варение – 1) (процесс) варі́ння; 2) (о желудке) тра́ влення.
Вареники – варе́ ники, -ків.
Варенуха – варену́ ха, -хи.
Вареный – варе́ ний, -а, -е.
Варенье – варе́ ння, -ння, конфіту́ ра, -ри.
Вариант – варія́ нт, -ту.
Вариировать – варіюва́ ти (варію́ю, варію́єш).
Варить, варивать – вари́ ти, -рю́, -риш.
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Варка – варі́ння, -ння.
Васильки (единств. число: Василек), бот. – 1) (синие) воло́ шки, -шок; 2) (пахучие)
васильки́ , -кі́в; З) (рогатые синие) сокирки́ , -ро́ к.
Вата – ва́ та, -ти, баво́ вна, -ни.
Ватага – 1) (толпа людей) вата́ га, -ги, гурт, -ту; 2) (стадо овец) ота́ ра, -ри.
Ватажный – вата́ жний, гурто́ вий, -а, -е.
Ватерклозет – промивни́ й відхо́ док, ватерклозе́ т.
Ватерлиния – водокре́ с, ватерлі́нія.
Ватерпас – ватерпа́ с, -су, ґрунтвага́ , -ги́ ; -ный – ватерпа́ сний, -а, -е.
Ватный, ваточный – ва́ тний, -а, -е, баво́ вняний, -а, -е.
Вафля – ва́ фля, -лі.
Вафельный – вафльо́ вий, -а, -е.
Вахта – ва́ хта, -ти, ва́ рта, -ти.
Вахтенный – вахтови́ й, -ого.
Вахтер – ва́ хтер, -ра, вартівни́ к, -ка́ .
Ваш, мест. – ваш, -а, -е.
Ваяло – різе́ ць, -зця́ , різа́ к, -ка́ .
Ваяльный – різьба́ рський, -а, -е.
Ваяние – різьба́ , -би́ , різьба́ рство.
Ваятель – різьба́ р, -ря́ .
Ваять – різьби́ ти, -блю́, -биш.
Вбег – вбіг, -гу.
Вбегать – вбіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Вбивание – забива́ ння, -ння, вбива́ ння, -ння.
Вбивать – вбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ться – вбива́ тися.
Вбирание – вбира́ ння, -ння, втяга́ ння, -ння.
Вбирать – вбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; -ться – вбира́ тися.
Вблизи – 1) (наречие) поблизу́ , бли́ зько; 2) (предлог с род. падеж.) поблизу́ , бли́ зько.
Вбрасывание – вкида́ ння.
Вбрасывать – вкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш; (силою) вверга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; -ться – вкида́ тися.
Вброд, нар. – бро́ дом, убрі́д.
Вваливаться – 1) (о людях, предметах) ува́ люватися, -лююся, -люєшся; 2) (о глазах,
щеках) запада́ ти.
Вбрызгивать, вбрызнуть – убри́ зкувати, убри́ знути.
Введение – 1) (в книге) вступ, -пу; 2) (в. новой системы порядка) впрова́ дження,
запрова́ дження, -ння.
Введенный – впрова́ джений, -а, -е, запрова́ джений, -а, -е.
Ввезти – ввезти́ , зу́ , -зе́ ш, звезти́ , зу́ , -зе́ ш.
Ввек, нар. – пові́к, наві́ки.
Ввергать – укида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, вверга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Вверение – дору́ чення, -ння, приру́ чення.
Вверенный – дору́ чений, -а, -е, дові́рений, -а, -е.
Ввержение – укида́ ння, -ння, вверга́ ння, -ння.
Вверитель – поручи́ тель, ця; -ница – доручи́ телька, -ки.
Ввертка – вкру́ чування, -ння, вві́рчування, -ння.
Ввертывать – вкру́ чувати, вве́ рчувати.
Вверх, нар. – (на вопрос: как) догори́ , вго́ ру; (на вопрос: куда) вго́ ру, на го́ ру; -ху – на горі́,
вгорі́.
Вверять – ввіря́ ти, повіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, доруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; -ться (полагаться,
надеяться) – звіря́ тися здава́ тися (здаю́ся, здає́шся), поклада́ тися. -да́ юся, -да́ єшся.
Ввечеру, см. Вечером.
Ввивать – впліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Ввивка, ввивание – впліта́ ння.
Ввинченный – укру́ чений, -а, -е, ушрубо́ ваний, -а, -е.
Ввинчивать – укру́ чувати, -чую, -чуєш, ушрубо́ вувати, -вую.
Ввод – впрова́ дження, -ння; (во владение) уво́ дини (род. уво́ дин).
Вводить – вво́ дити (вво́ джу, вво́ диш), впрова́ джувати, -джую, -джуєш. Вводить закон в
жизнь – запрова́ джутати зако́ н до життя́ ; вводить закон в действие – надава́ ти си́ ли
зако́ нові; вводить в заблуждение – призво́ дити до поми́ лки кого́ .
Вводный – вставни́ й, -а́ , -е́ ; вводная статья – вступна́ стаття́ .
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Ввоз – дові́з, приві́з, -во́ зу, імпо́ рт, -ту.
Ввозить – вво́ зити (вво́ жу, вво́ зиш).
Вволакивать, вволочить – втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; втягти́ , -гну́ , -гнеш, уволіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, уволікти́ , -кну́ , -кнеш.
Вволю, нар. – до схочу́ , уво́ лю.
Вворачивание – 1) (в сторону) вверта́ ння, -ння; 2) (во внутрь) впиха́ ння, -ння, всу́ нення,
-ння; 3) (о телеге) вко́ чування, -ння.
Вворачивать – 1) (в сторону) вверта́ ти, поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2) (во внутрь) впиха́ ти,
-ха́ ю, -ха́ єш, всува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 3) (о телеге) вко́ чувати.
Ввязывание – ув’я́ зування, -ння.
Ввязывать – 1) (что) ув’я́ зувати, -зую, -зуєш, ув’яза́ ти (ув’я́ жу, ув’я́ жеш); 2) (кого)
вплу́ тувати, -тую, -туєш. вплу́ тати, -таю, -таєш, втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, втягти́ , -гну́ , -гнеш;
-ться – вплу́ туватися, вкру́ чуватися.
Вгиб – вда́ влене мі́сце, вда́ влина, -ни.
Вгибание – вгина́ ння, -ння.
Вгибать – вда́ влювати, -люю, -люєш, вгина́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Вглубляться – загли́ блюватися, -лююся, -люєшся.
Вглубь, нар. – 1) (куда) вглиб; 2) (как) завгли́ бшки.
Вглядываться – вдивля́ тися, -ляюся, -ляєшся, вдиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Вгнезживаться, вгнездиться – 1) (осесть) угні́жджуватися, -джуюся, -джуєшся,
угнізди́ тися, -дю́ся, -дишся; 2) (умоститься) вмо́ щуватися, -щуюся, -щуєшся, вмости́ тися
(вмощу́ ся, вмо́ стишся); 3) (разростись) вкореня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, вкорени́ тися,
-ня́ юся.
Вгонять, вогнать – 1) (о животных) заго́ нити, -ню, -нит, загна́ ти (зажену́ , зажене́ ш); 2) (о
кольях, гюздях) забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти (заб’ю́, заб’є́ш); вогнать в гроб –
запрова́ дити до гро́ бу.
Вгребать, вгрести – вгріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, вгребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Вгружать, вгрузить – наванта́ жувати, -жую, -жуєш, наванта́ жити, -жу, -жиш.
Вгрызаться, вгрызться – вгриза́ тися, -за́ юся, -за́ єшся, вгри́ зтися, -зуся, -зешся.
Вгустую (сварить яйца) – кру́ то.
Вдаваться (врезываться) – вганя́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Вдавление, вдавливание – вда́ влювання, вти́ снення, -ння.
Вдавленность – втисненість, -ности.
Вдавливать, вдавить – вда́ влювати, -люю, -люєш, вдави́ ти, -влю, -виш, вти́ скувати, кую,
-куєш, втисну́ ти, -сну, -снеш.
Вдавне, нар. – давно́ .
Вдалбливание – 1) (какого-нибудь предмета) вдо́ вблювання, задо́ вблювання, -ння; 2)
(мыслей, идей) втовкма́ чення.
Вдалбливать, вдолбить – (какой-нибудь предмет) вдо́ вблювати, задо́ вблювати, -люю,
-люєш, вдовби́ ти, -блю́, -биш; 2) (мыслей, идей в чужую голову) втовкма́ чувати, -чую,
-чуєш, втокма́ чити, -чу, -чиш.
Вдалеке, вдали – віддалеки́ , віддаля́ .
Вдаль, нар. – у далечі́нь.
Вдвигание – всува́ ння, -ння.
Вдвигать, вдвинуть – всува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, всу́ нути, -ну, -неш; -ться – всува́ тися,
всу́ нутися.
Вдвижной – всувни́ й, -а́ , -е́ ; вдвижной ящик – шухля́ дка.
Вдвое, нар. – удво́ є.
Вдвоем, нар. – удво́ х.
Вдвойне, нар. – подві́йно.
Вдевать (нитку) – втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, всиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Вдевятеро, нар. – вде́ в’ятеро; -ром – удев’ятьо́ х.
Вделанный – впра́ влений, -а, -е, вро́ блений, -а, -е; (в каменной или кирпичной стене)
вмуро́ ваний, -а, -е.
Вделка, вделывание – впра́ влення, -ння, вро́ блення, -ння; (в каменной или кирпичной
стене) вмуро́ вання, -ння.
Вделывать – вправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; вробля́ ти; (в камен. или кирп. стене) вмуро́ вувати.
Вдергивать, см. Вдевать.
Вдесятеро, нар. – вде́ сятеро.
Вдираться – вдира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, втиска́ тися, -ка́ юся.
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Вдлину, нар. – уздо́ вж, уподо́ вж.
Вдова, вдовица – удова́ , -ви́ , удови́ ця, -ці; -вий – удови́ ний, -а, -е, удови́ чий, -а, -е; -вин –
удови́ н, -а, -е́ .
Вдовец – удіве́ ць, -вця́ .
Вдоволь, нар. – дово́ лі, до́ сталь, вво́ лю.
Вдовство – удове́ цтво, -ва, уді́вство, -ва.
Вдовствовать – удовува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш, удові́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Вдогонку, нар. – наздогі́н, наздогі́нці.
Вдоль, нар. – удо́ вж, уздо́ вж, уподо́ вж.
Вдосталь, см. Вдоволь.
Вдохновение – 1) надхне́ння, -ння; 2) (увлечение) підне́ сення, -ння, за́ хват, -ту.
Вдохновенный – надхне́ нний, -а, -е.
Вдохновитель – духозбу́ дник, -ка, надхне́нник, -ка; -ница – духозбу́ дниця, -ці;
надхне́ нниця, -ці.
Вдохновительный – духозбу́ дний, -а, -е, надхне́ нний, -а, -е.
Вдохновленный – надхне́ нний, -а, -е.
Вдохновлять – надиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш; -ться – надиха́ тися.
Вдребезги, нар. – вдрі́зки, на дрі́зки.
Вдруг, нар. – враз, нара́ з, ра́ птом, на́ гло, знена́ цька.
Вдувальный, вдувательный – вдува́ льний, вдима́ льний, -а, -е.
Вдувание – вдима́ ння, -ння.
Вдувать – вдима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Вдумчиво – вду́ мливо.
Вдумчивость – вдумли́ вість, -вости; -вый – вдумли́ вий, -а, -е.
Вдумываться – вду́ муватися.
Вдыхаемый – вди́ ханий, -а, -е.
Вдыхание – вдиха́ ння, -ння.
Вдыхать – 1) вдиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш; 2) (внушать) надиха́ ти.
Вегетерианец – веґетарія́ нець, -нця.
Вегетарианство – веґетарія́ нство, -ва.
Ведение – заві́дування, -ння.
Ведерко – віде́ рце, -ця, віде́ рко.
Ведомость – ві́домість, -мости.
Ведомство – ві́домство, -ва.
Ведомый – відо́ мий, зна́ ний, -а, -е.
Ведро – відро́ , -ра́ , цебро́ , -ра́ , це́ бе́ р, -бра.
Ведь, союз – таж, адже́ , адже́ ж, бо.
Ведьма – ві́дьма, -ми.
Веер – ві́япо, -ла, вахля́ р, -ра́ ; -ный – вахляро́ вий, -а, -е.
Веерообразный – вахлярува́ тий, -а, -е.
Вежливость – че́ мність, -ности, учти́ вість, -вости, ґре́ чність, -ности, уві́чливість, -вости.
Вежливый – че́ мний, ґре́ чний, уві́чливий, учти́ вий, -а, -е; -во – че́ мно, гре́ чно, уві́чливо.
Везде, нар. – скрізь, усю́ди.
Вездесущий – повсю́дний, -а, -е.
Везение – везі́ння, -ння.
Везти – 1) (товар, деньги) ве́ зти (везу́ , везе́ ш); 2) (счастливить) щасти́ ти, форту́ нити.
Век – вік, -ку, столі́ття, -ття.
Веко, веки – пові́ка, -ки, пові́ки, -ків.
Вековечный – вікові́чний, -а, -е; -но – вікові́чно.
Вековой – вікови́ й, вікові́чний, -а, -е.
Векселедатель – векселеда́ вець, -да́ вця.
Векселедержатель – векселедержа́ вець, -вця.
Векселенадписатель – векселенадпи́ сувач, -ча.
Векселеполучатель – векселеоде́ ржувач, -ча.
Вексель – ве́ ксель, -ля.
Вексельный – векселе́ вий, -а, -е.
Веление – велі́ння, нака́ з, -зу.
Велеть – велі́ти, -лю́, нака́ зувати, -зую, -зуєш.
Великан – ве́ летень, -тня;-ша – ве́ летка, -ки.
Великанский – велете́ нський, -а, -е.
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Великий – вели́ кий, -а, -е
Великодержавный – великодержа́ вний, -а, -е.
Великодушие – великоду́ шність, -ости.
Великодушничать – великоду́ шити, -шу, -шиш, розво́ дити великоду́ шність.
Великодушный – великоду́ шний, -а, -е; -но – великоду́ шно.
Великолепие – пишно́ та, -ти, пи́ шність, -ности.
Великолепный – 1) пи́ шний, розкі́шний, -а, -е; 2) (о свадьбе, бале) бучни́ й, -а́ , -е́ .
Великомученик – великому́ ченик, -ка; -ница – великому́ чениниця, -ці.
Великопостный – великопі́сний, великопо́ стовий, -а, -е.
Великорослый – висо́ кий, -а, -е.
Великосветский – великосві́тній, -я, -є.
Величавость – вели́ чність, -ности, пи́ шність, -ности.
Величавый – вели́ чний, пи́ шний; -во – вели́ чно, пи́ шно.
Величание – сла́ влення, -ння.
Величать – велича́ ти, звелича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; -ться – велича́ тися, пиша́ тися; (титулом)
зва́ тися (зву́ ся, зве́ шся), титулува́ тися, -лу́ юся, -лу́ єшся.
Величественность – вели́ чність, -вости.
Величественый – вели́ чний, -а, -е; -но – вели́ чно.
Величина – вели́ кість, -кости, величінь, -чіні́; величиною – завбі́льшки.
Величество, величие – вели́ чність, -ности, вели́ ччя, -ччя.
Велосипед – велосипе́ д, -да; -дный – велосипе́ дний, -а, -е.
Велосипедист – велосипедист, -та.
Вельможа – вельмо́ жа, -жі; -жный – вельмо́ жний, -а, -е.
Вена – ве́ на, -ни, синьожи́ ла, -ли.
Венера – 1) (миф.) Вене́ ра, -ри; 2) (астрон.) вене́ ра, -ри, вечі́рня зоря́ .
Венерический – венери́ чний, -а, -е.
Венец – 1) (из золота, серебра) віне́ ць, -ця́ , коро́ на, -ни; 2) (из цветов, листьев) віно́ к, -нка́ ,
віне́ ць, -нця́ ; 3) (бракосочетание) віне́ ць, -нця́ , шлюб, -бу.
Венецианский – вене́ цький, -а, -е.
Венечный – 1) вінце́ вий, -а, -е, віне́ чний, -а, -е; 2) вінча́ льний, -а, -е, шлю́бний, -а, -е.
Вензель – ве́ нзель, -зля.
Веник – ві́нник, -ка.
Вено – ві́но, -на, по́ саг, -гу.
Венозный – синьожи́ лий, -жи́ льний, -а, -е.
Венок – віно́ к, -нка́ , віне́ ць, -нця́ .
Вентер – я́ тір (род. я́ тера).
Вентилировать – вентилюва́ ти.
Вентиль – ве́ нтиль, -ля́ , кля́ па, -пи.
Вентилятор – вентиля́ тор, -ра, душни́ к, -ка́ , вітрогі́н, -го́ ну.
Вентиляция – вентиля́ ція, -ії, прові́трування, -ння.
Венчальный – шлю́бний, -а, -е, вінча́ льний, -а, -е.
Венчание, венчанье – шлюб, -бу, ві́нчання, -ння.
Венчанный – ві́нчаний, -а, -е, шлю́бний, -а, -е.
Венчать – 1) (награждать, удостаивать) вінча́ ти, кві́тчати, -чаю, -чаєш; 2) (о
бракосочетании) вінча́ ти.
Венчаться – 1) вінча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, коронува́ тися, -ну́ юся, -ну́ єшся; 2) вінча́ тися,
бра́ ти шлюб (беру́ шлюб, бере́ ш шлюб).
Венчик – 1) ві́нчик, -ка, віне́ ць, -нця́ ; 2) (верхний ободок сосуда) ві́нця, -ців.
Венчиковидный – віночкува́ тий, -а, -е.
Вепрь – ве́ пер, -ра, ди́ кий каба́ н.
Вера – ві́ра, -ри; потерять веру в кого – зневі́ритись в ко́ му.
Веранда – вера́ нда, -ди.
Верба – верба́ , -би́ ; -бный – ве́ рбний, -а, -е; вербное воскресение – ве́ рбна неді́ля; -няк –
вербни́ к, -ка́ .
Вербейник, бот. – крива́ вник, -ка.
Верблюд – верблю́д, -да; -дица – верблю́дка, -ки.
Верблюженок – верблюденя́ , -деня́ ти.
Вербование – вербу́ нок, вербува́ ння, -ння.
Вербовать – вербува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Вербовщик – вербува́ льник, -ка.
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Вербовый – вербо́ вий, -а, -е.
Вергать, см. Ввергать.
Вердикт – при́ суд, -ду; ви́ рок, -ку.
Веревка – 1) (обыкновенная или тонкая) шво́ рка, -ки, моту́ зка, -ки, шнур, -ра; 2) (очень
толстая) вірьо́ вка, -ки.
Веревочный – мотузко́ вий, -а, -е, вері́вчаний, -а, -е.
Веревочник – мотузя́ р, -ра́ .
Веред – чиря́ к, -ка́ .
Вередить – я́ трити.
Вередливый – чирякува́ тий, -а, -е.
Верезгливый – верескли́ вий.
Верезжание – вереща́ ння, -ння.
Верезжать – вереща́ ти, -щу́ .
Вереница – 1) (отвлеченно) рядо́ к, -дка́ , ни́ зка, -ки, сму́ га, -ги; 2) (о птицах) ключ, -ча́ ; 3)
(о верховых, экипажах) ва́ лка, -ки.
Веретено – верете́ но, -на; -образный – веретенува́ тий, -а, -е.
Веретенщик – вереті́нник, -ка.
Веретье – 1) вере́ та, рядно́ товсте́ ; 2) оде́ жа з рядни́ ни.
Вериги – ланцюги́ , кайда́ ни, -ів.
Веритель – уповнова́ жник, -ка, дові́рник, -ка.
Верительный – ві́рчий, -а, -е.
Верить – ві́рити, -рю, -риш, ня́ ти ві́ри (йму, йме́ ш ві́ри), не верится – не ві́риться, не
йме́ ться ві́ри.
Вермишель – верміше́ ль, -лі.
Верно – 1) (честно) ві́рно, неврадли́ во; 2) (несомненно) пе́ вне, напе́ вне; 3) (вероятно)
ма́ буть, либо́ нь.
Верноподанный – вірнопідда́ ний, -а, -е.
Верность – 1) (честность) ві́рність, -ности, незрадли́ вість, -вости; 2) (уверенность)
пе́ вність, -ности; 3) (несомненность) правди́ вість, -вости.
Вернуть – верну́ ти, поверну́ ти, -ну, -неш.
Верный – 1) (честный) ві́рний, пе́ вний, незрадли́ вий, -а, -е; 2) (правильный) пе́ вний,
правди́ вий, -а, -е.
Верование – ві́рування, -ння.
Веровать – ві́рувати, -рую, -руєш.
Вероисповедание – вірови́ знання́ , -ння́ .
Вереломный – віроло́ мний, -а, -е, зрадли́ вий, -а, -е.
Вероломство – віроло́ мність, -ности, зрадли́ вість, -вости.
Вероотступник – віровідсту́ пник, -ка.
Веротерпимость – віротерпи́ мість, -мости.
Вероятие, вероятность – правдоподі́бність, -ности, можли́ вість, -вости, ймові́рність.
Вероятный – правдоподі́бний, можли́ вий, -а, -е, ймові́рний.
Версификация – версифіка́ ція, -ії, віршоскла́ дня, -ня.
Верста – верства́ , -ви́ .
Верстак – варста́ т, -ту, верста́ т, -ту.
Верстание – верста́ ння, -ння.
Верстать – верста́ ти, -та́ ю.
Верстовой – верстови́ й, -а́ , -е́ .
Вертел – роже́ н, -жна́ .
Вертение – верті́ння, -ння, кружі́ння, -ння.
Вертеп – верте́ п, -пу, вече́ ра.
Вертеть – 1) верті́ти (верчу́ , верти́ ш), крути́ ти (кручу́ , кру́ тиш); 2) см. Сверлить.
Вертеться – крути́ тись (кру́ чуся, кру́ тишся).
Вертикальность – вертика́ льність, простови́ сність, -ности.
Вертикальный – вертика́ льний, простови́ сний, -а, -е.
Верткий – вертки́ й, -а́ , -е́ .
Вертлявость – ве́ рткість, -кости, в’ю́нкість, -кости.
Вертлявый – вертки́ й, в’юнки́ й, -а, -е.
Вертопрах – же́ вжик, -ка, вертихві́ст, -хво́ ста.
Вертушка (на крыше дома, башни) – вітрячо́ к, -чка́ ; 2) (игрушка) верту́ лька; 3) (для книг)
по́ крутка, -ки; 4) (о людях) непоси́ да, -ди.
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Верфный – корабе́ льний, -а, -е.
Верфь – корабе́ льня, -ні.
Верх – 1) (в доме, конторе) гора́ , -ри́ ; 2) (в экипаже) бу́ да, -ди, бу́ дка, -ки; 3) см. Вертушка
1; брать верх – перемага́ ти кого́ .
Верхний – горі́шній, -я, -є, ве́ рхній, -я, -є.
Верховность – зве́ рхність, -ности.
Верховный – найви́ щий, -а, -е, зве́ рхній, -я, -є.
Верховод – верхово́ да, -ди.
Верховодить – верхово́ дити, -во́ джу, -диш.
Верховой – 1) (о лошади) верхови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о человеке) верхіве́ ць, -вця́ ; 3) (о ветре)
горі́шній, -нього.
Верховье – (о реке, пруде) верхорі́ччя, -ччя, верхі́в’я, -в’я.
Верхогляд – верхогля́ д, -да.
Верхоглядничать – верхогля́ дствувати.
Верхом, нар. – ве́ рхи.
Верхушечный – вершкови́ й, -а́ , -е́ .
Верхушка – 1) (о верх. башни, дома) верх, -ха, верше́ чок, -чка; 2) (верх деревьев)
верхові́ття, -ття, вершо́ к, -шка́ ; 3) (о верш. гор) верхі́в’я, -в’я, шпиль, -ля; 4) (о вер. разных
предметов) верх, -ха́ , вершо́ к, -шка́ .
Верша (для ловли рыбы) – ве́ рша, -ші.
Вершение – круті́ння, -ння, верті́ння, -ння.
Вершина – 1) верх, -ха́ , верши́ на, -ни; верхови́ на, -ни; 2) см. Верхушка.
Вершитель – верши́ тель, -ля; -ница – верши́ телька, -ки.
Вершить – верши́ ти, -шу, -шиш.
Вершковой – вершкови́ й, -а́ , -е́ .
Вершок – вершо́ к, -шка́ .
Вес – 1) (тяжесть) вага́ , -ги́ ; 2) (значение) вага́ , -ги́ , пова́ га, -ги.
Веселеть – веселі́шати, -шаю.
Веселить – весели́ ти, -лю́, -ли́ ш; -ться – весели́ тися.
Весело – ве́ село.
Веселонравный – весе́ лої вда́ чі.
Веселость – весе́ лість, -лости.
Веселый – весе́ лий, -а, -е.
Веселье – весе́ лість, -пости.
Весельчак – веселу́ н, -на.
Весенний – весня́ ний, -а, -е, весі́нній, -я, -є.
Весить – 1) (взвешивать) ва́ жити (ва́ жу, ва́ жиш); 2) (иметь значение) ма́ ти вагу́ , ва́ жити.
Вески – (единст. число: весок) важки́ , -кі́в, ги́ рки (ги́ рок).
Веский – 1) (тяжелый) важки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (имеющий значение) пова́ жний, -а, -е.
Вескость – 1) ва́ жкість, -кости; 2) ва́ жність, -ности.
Весло – весло́ , -ла́ .
Весна – весна́ , -ни́ ; (ранняя в.) про́ весна, -ни.
Весноватый (имеющий веснушки) – веснянкува́ тий, -а, -е, ласта́ тий, -а, -е.
Веснушка – весня́ нка, -ки, ластови́ ння, -ння.
Весовой – вагови́ й, -а́ , -е́ .
Весовщик – вага́ р, важни́ чий.
Весомость – вагота́ , тяга́ р, -ра́ .
Весомый – ваго́ мий, -а, -е.
Весталка – веста́ лка, -ки.
Вести – вести́ (веду́ , веде́ ш), прова́ дити, -ва́ джу, -ва́ диш.
Вестибюль – вестибю́ль, -ля.
Вестимо, нар. – відо́ мо, зві́сно, звича́ йно.
Вестимый – відо́ мий, зві́сний, -а, -е.
Вестись, безлич. – вести́ ся, прова́ дитися.
Вестник – 1) (журнал) ві́сник, -ка; 2) (посланец, предвестник) ві́сник, -ка, послане́ ць, -нця́ .
Вестовой – віщови́ й, -о́ го, послане́ ць, -нця́ .
Вестовщик – вістоно́ ша, -ші.
Весточка – ві́сточка, -ки.
Весть – вість; -сти, ві́стка, -стки.
Весы – вага́ , -ги́ , терези́ , -зі́в.
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Весь, вся, все – уве́ сь, уся́ , усе́ , ці́лий, ці́ла, ці́ле.
Весьма – ве́ льми, ду́ же.
Ветвина, см. Ветвь.
Ветвистый – гілля́ стий, -а, -е.
Ветвиться – галу́ зитися.
Ветвь, ветка – гілля́ ка, гі́лка, -ки, галу́ зка, -ки, ві́тка, -ки.
Ветер – ві́тер, -ру; 1) (северный) півні́чний; 2) (южный) півде́ нний; 3) (восточный) схі́дній;
4) (западный) захі́дній; 5) (сквозной) про́ тяг; 6) (попутный) пого́ жий; 7) (сухой) сухові́й; 8)
(теплый) те́ плий.
Ветеран – ветера́ н, -на.
Ветеринар – ветерина́ р, -ра, конова́ л, ла.
Ветеринария – ветерина́ рія, -ії.
Ветеринарный – ветерина́ рний, -а, -е.
Ветка, см. Ветвь.
Ветла – верба́ , -би́ .
Веточка – гілля́ чка, -ки, галу́ зка, -ки.
Ветошить – лата́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Ветошка – ганчі́рка, -ки.
Ветошник – ганчі́рник, -ка; -ница – ганчі́рниця, -ці.
Ветошный – ганчі́рний, шма́ тяний, -а, -е.
Ветошь – дра́ нтя, -тя, шма́ ття, -ття.
Ветреник – гони́ вітер, -тра; -ница – ві́трянка, -ки.
Ветреный – 1) (день, погода) ві́тряний, -а, -е; 2) (о человеке) легкова́ жний, пустотли́ вий, -а,
-е; -но – 1) ві́тряно; 2) легкова́ жно.
Ветряный – вітряни́ й, -а́ , -е́ ; ветряная мельница – вітря́ к, -ка́ .
Ветхий – стари́ й, -а́ , -е́ .
Ветхозаветный – старозаві́тний, -а, -е.
Ветхость – ста́ рість, -рости.
Ветчина – ши́ нка, -ки.
Веха – ві́ха, -хи, ти́ чка, -ки.
Вече – ві́че, ча; -чевой – вічови́ й.
Вечер – ве́ чір, -чора; к вечеру – над ве́ чір; каждый вечер – що-ве́ чора.
Вечереть – вечорі́ти.
Вечеринка – вечі́рка, -ки, устроить вечеринку – улаштува́ ти вечі́рку.
Вечерком, нар. – над ве́ чір.
Вечерний – вечі́рній, я, -є.
Вечерня – вечі́рня, -ні.
Вечером, нар. – уве́ чері.
Вечно, нар. – 1) (во все века) ві́чно, дові́ку, пові́к; 2) (постоянно) раз-у-раз, повсякча́ с.
Вечнопамятный – вічнопа́ м’ятний, -а, -е.
Вечность – ві́чність, -ности, дові́чність, -ности.
Вечный – 1) ві́чний, дові́чний, -а, -е; 2) (постоянный) повсякча́ сний, -а, -е.
Вешалка – ві́шалка, -ки.
Вешать – 1) (преступников) ві́шати; 2) (о разных предметах) ві́шати, -шаю, -шаєш,
чіпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Вешаться – ві́шатися, заві́шуватися.
Вешний, см. Весенний.
Вещать – віща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, виголо́ шувати, -шую, -шуєш.
Вещевой – рече́ вий, -а, -е, речови́ й, -а́ , -е́ .
Вещественность – матерія́ льність, речови́ нність, -ности; -но – матерія́ льно, речови́ нно.
Вещественный – 1) (о материи) матерія́ льний, речови́ нний, -а, -е; 2) (о вещах) рече́ вий.
Вещество – речовина́ , -ни́ .
Вещий – ві́щий, -а, -е.
Вещица – шту́ чка, -ки.
Вещный – рочови́ й, -а́ , -е́ .
Вещун – віщу́ н, -на́ ; -нья – віщу́ нка, -ки.
Вещь – річ (род. ре́ чі), (множ. число ре́ чі).
Веялка – ві́ялка, -ки.
Веяльщик – ві́яльник, -ка, -щица – ві́яльниця, -ці.
Веяние – 1) ві́янка, ві́яння, ння; 2) (дуновение) повіва́ ння, -ння, по́ дих, ху; 3) (отвлеченно)
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пові́в, -ву, по́ дих, -ху, по́ дув.
Веять – ві́яти (ві́ю, ві́єш).
Вжим, вжимание – вти́ скування, -ння.
Вжимать – вти́ скувати, -кую, -куєш.
Взад, нар. – наза́ д; ни взад, ни вперед – ні сюди́ , ні туди́ .
Взаем, см. Взаймы.
Взаимность – взає́мність, -ности, обопі́льність, -ности.
Взаимный – взає́мний, обопі́льний, -а, -е.
Взаимодействие – взаємоді́яння, -ння.
Взаимоотношение – взаємовідно́ сини (род. взаємовідно́ син).
Взаимопомощь – взаємодопомо́ га, -ги.
Взаимоуничтожение – взаємозни́ щення, -ння.
Взаймы – у по́ зи́ ку, у по́ зичку, взять в займы – пози́ чити.
Взамен – замі́сть.
Взаперти – в зачи́ ні.
Взаправду, нар. – спра́ вді, наспра́ вжки.
Взапуски, нар. – навви́ передки.
Взачет – на раху́ нок.
Взашей, нар. – у поти́ лицю.
Взбаламутить – скаламу́ тити, -му́ чу, -му́ тиш.
Взбалмошный – нерозва́ жливий, -а, -е, нерозсу́ дливий, -а, -е.
Взбалтывание – збо́ втувати, -тую, -туєш, колоти́ ти, -чу, -тиш.
Взбегать – збіга́ ти, -гаю, -гаєш.
Взбеленить, см. Взбесить.
Взбесить (кого) – розлютува́ ти; -ться – скази́ тися.
Взбешенный – заскажені́лий, -а, -е.
Взбираться – 1) (на гору, дерево) видира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, вила́ зити (вила́ жу, вила́ зиш
); 2) (взбираться очень тяжело) видря́ пуватися, -пуюся, -пуєшся; 3) (на лошадь, телегу)
вила́ зити, сіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Взболтать, см. Взбалтывать.
Взбрести – 1) (в голову, на язык) пове́ рзтися; 2) (на ум) спа́ сти (3-е лицо – спаде́ ), вплисти́ ,
(3-е лицо – впливе́ ); 3) (на гору) ви́ лізти, -зу, -зеш.
Взбрызгивать – бри́ зкати, по́ рскати, -каю, -каєш.
Взбугрить (землю) – пори́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш.
Взбудоражить – збудора́ жити, -жу, -жиш.
Взбунтовать – збунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – збунтува́ тися.
Взваливать – 1) (взваливать тяжесть на кого) накида́ ти, скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш; 2)
(взваливать тяжесть, на что) скида́ ти, ско́ чувати, -чую, -чуєш; взваливать на плечи –
бра́ ти (скида́ ти) на пле́ чі.
Взвешенный – зва́ жений, -а, -е.
Взвешивание – зва́ жування, -ння.
Взвешивать – зва́ жувати, -жую, -жуєш.
Взвиваться – звива́ тися.
Взвизгивание – вища́ ння, -ння.
Взвизгивать – вища́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Взвинченный – 1) накру́ чений; 2) (о цене) піді́гнаний; (о нервах) напру́ жений.
Взвинчивать, взвинтить – 1) (гайку) накру́ чувати, -чую, -чуєш, нару́ тити; 2) (цены)
наганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, нагна́ ти; 3) (нервы) напру́ жувати, -жую, -жуєш, напру́ жити.
Взвод – чота́ , -ти́ .
Взводный – чота́ р, -ря́ , чотови́ й, -во́ го.
Взволакивать – витяга́ ти, -га́ ю.
Взволнованный – схвильо́ ваний, звору́ шений, -а, -е.
Взволновать – схвилюва́ ти; (только о чувствах) зворуши́ ти.
Взволноваться – схвилюва́ тися.
Взвыть – зави́ ти, заски́ глити.
Взгляд – по́ гляд, -ду; (зрение) зір, (род. зо́ ру); (мнение) по́ гляд, -ду, ду́ мка, -ки.
Взглядывать – погляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, позира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Взгорье – узгі́р’я, взгі́р’я.
Взгромоздить, см. Нагромоздить.
Взгрустить – зажури́ тися, -рюся, -ришся, засумува́ ти.
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Вздергивать – сми́ кати, -каю, -каєш; вздернутый нос – кирпа́ тий ніс.
Вздор – дурни́ ця, -ці, нісені́тниця, -ці; молоть вздор – дурни́ ці моло́ ти (верзти́ ).
Вздорить – свари́ тися.
Вздорливый – сварли́ вий, -а, -е.
Вздорный – 1) нісені́тний, химе́ рний, -а, -е; 2) см. Вздорливый.
Вздорожание – подоро́ жчання, -ння.
Вздорожать – подоро́ жчати.
Вздох – 1) (по ком, по чем) зідха́ ння, -ння; 2) (о дыхании) ві́ддих, -ху; испустить последний
вздох – скона́ ти.
Вздохнуть – зідхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Вздрагивание – здрига́ ння, -ння.
Вздрагивать – здрига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, ки́ датися, -даюся, -даєшся.
Вздремнуть – задріма́ ти, -ма́ ю.
Вздувание – 1) (пыли) здму́ хуування, -ння; 2) (огня) роздму́ хування, -ння; 3) (лошади,
коровы) обдима́ ння, -ння.
Вздувать – 1) (бить) лупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; 2) (о лошади, корове) обдима́ ти; вздуть
цену – нагна́ ти ці́ну.
Вздуваться – 1) (о корове, лошади) обдима́ тися; 2) (о реке) бутні́ти.
Вздумать – зду́ мати, наду́ матися.
Вздуматься – заману́ тися.
Вздутие, вздутость – надима́ ння, -ння. Вздутый – наду́ тий, -а, -е.
Вздыбливать, вздыбить – диби́ ти, здиби́ ти.
Вздымание – 1) підійма́ ння, встава́ ння, -ння; 2) (о груди) движі́ння, -ння.
Вздыматься – 1) (о волнах, облаках) підійма́ тися, встава́ ти; 2) (о груди) движі́ти.
Вздыхание, см. Вздох.
Вздыхать – зідха́ ти, -ха́ ю.
Вз’ерошить – скуйо́ вдити, -джу, -диш, розкудла́ ти, -дла́ ю.
Взимание – збира́ ння, стяга́ ння, виправля́ ння, -ння.
Взимать – збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, стяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Взирать – спогляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, позира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш; не взирая на – не вважа́ ючи на,
дарма́ що.
Взламывание – лама́ ння, -ння.
Взламывать – 1) лама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш; 2) (замок) одла́ мувати.
Взлезать, см. Взбираться.
Взлелеять – ви́ пестити (ви́ пещу, ви́ пестиш), ви́ кохати, -хаю.
Взлетать, взлететь – зліта́ ти, злеті́ти, зніма́ тися, зня́ тися.
Взлет – зліта́ ння, -ння, зліт (род. зльо́ ту).
Взлом – проло́ м, -му.
Взлюбить – злюби́ ти, -блю, -биш.
Взмах – мах, за́ мах, -ху.
Взмахивать – зма́ хувати, маха́ ти, -маха́ ю, -ха́ єш.
Взмачивать, взмочить – змо́ чувати, -чую, -чуєш, змочи́ ти.
Взмолиться – 1) (просить) поча́ ти блага́ ти; 2) (прикидываться) взя́ ти блага́ ти, збі́днитися.
Взморье – надбере́ жжя мо́ ря, надмо́ р’я.
Взмыливать, взмылить – нами́ лювати, -люю, -люєш, намили́ ти, -лю, -лиш.
Взнос – 1) (вообще) вне́ сок, -ву; 2) (членский) вкла́ дка, -ки; 3) (в арендной плате) ра́ та, -ти;
4) (вступительный в.) вступне́ , -о́ го.
Взносить – 1) (деньги) плати́ ти, (плачу́ , пла́ тиш); 2) (нести на гору) зно́ сити, вино́ сити
(вино́ шу, вино́ сиш).
Взноситься – підно́ ситися, здійма́ тися.
Взноска, см. Взнос.
Взнуздывать – загну́ здувати.
Взобраться, см. Взбираться.
Взойти, см. Восходить.
Взор – по́ гляд, -яу, зір (род. зо́ ру).
Взрастить – ви́ ростити (ви́ рощу, ви́ ростиш).
Взреветь – зареві́ти, -ву́ , -ве́ ш.
Взрослый – доро́ слий, -а, -е.
Взрыв – ви́ бух, -ху.
Взрывание – 1) (о земле) риття́ , -ття́ , ско́ пування, -ння; 2) (о взрыве газов, пороха)
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виса́ джування в пові́тря.
Взрывать – 1) (землю) ри́ ти, (ри́ ю, ри́ єш, ) ско́ пувати, -пую, -пуєш; 2) (крепость,
пороховые погреба) виса́ джувати в пові́тря; -ся – вибуха́ ти.
Взрывчатый – вибухо́ вий, -а, -е.
Взрытие – зриття́ , -ття́ .
Взрыхлять – спу́ шувати, підпу́ шувати, -шую, -шуєш.
Взывать – вола́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Взыскание – справля́ ння, -ння, праві́жка, -ки.
Взыскатель – праві́жник, -ка; -ница – праві́жниця, -ці.
Взыскательность – 1) (требовательность) вибагли́ вість, вимогли́ вість, -вости; 2)
(немилосердие) немилости́ вість, -вости, суво́ рість, -рости.
Взыскательный – 1) (требовательный) вибагли́ вий, -а, -е, вимогли́ вий, -а, -е; 2)
(немилосердный) неми́ лостивий, суво́ рий, -а, -е.
Взыскивать – справля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, пра́ вити, -влю, -виш.
Взятие – 1) (в плен) взяття́ , -ття́ , забира́ ння, -ння; 2) (города) здобуття́ , -ття́ ; взятие под
стражу – заарештува́ ння.
Взятка – хаба́ р, -ря́ ; (в картах) взя́ тка, -ки.
Взяточник – хаба́ рник, -ка, хапу́ н, на.
Взяточнический – хаба́ рницький, -а, -е.
Взяточничество – хаба́ рництво.
Взять – взя́ ти (во(і)зьму́ , во́ (і́)зьмеш), забра́ ти, -беру́ , -бере́ ш.
Взяться – узя́ тися.
Вид – ви́ гляд, -ду, о́ браз, -зу, подо́ ба, -би, по́ стать, -та; (в биологии) рід, поро́ да; 3) (вид на
жительство) по́ свідка, -ки.
Видалый – бува́ лий, -а, -е.
Виданный – виданий, -а, -е.
Видать – ба́ чити, -чу, -чиш; -ться – ба́ читися.
Видение – 1) (видеть) виді́ння, -ння; 2) (призрак) при́ вид, -виду, приви́ ддя, -ддя.
Видеть – 1) см. Видать; 2) (замечать) добача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; -ться – 1) см. Видаться; 2)
(казаться) здава́ тися.
Видимо – 1) (зримо) ви́ димо; 2) (очевидно) очеви́ дячки.
Видимость – ви́ димість, -мости, я́ сність, -ности.
Видимый – 1) (зримый) ви́ димий, -а, -е; 2) (очевидный) очеви́ дний, -а, -е.
Виднеться – видні́тися; (едва заметно) боввані́ти, -ні́ю, ні́єш; (едва заметно в темноте)
маня́ чи́ ти, -чу, -чиш.
Видно – 1) (зримо) ви́ дно, зна́ ти; 2) (очевидно) ма́ буть, либо́ нь.
Видный – 1) (зримый) ви́ дний, -а, -е; 2) (солидный) показни́ й, -а́ , -е́; 3) (значительный,
представительный) вида́ тний, пова́ жний, значни́ й, -а́ , -е́ .
Видовой – видови́ й, -а́ , -е́ .
Видоизменение – видозмі́на, -ни, відмі́на, -ни.
Видоизменяемый – видозмі́нний, -а, -е.
Видоизменять – відміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, переіна́ чувати, -чую, -чуєш; -ться – відміня́ тися,
переіна́ чуватися.
Видообразование – родотво́ рення, -ння.
Видывать – ба́ чити, -чу, -чиш; видывал я таких часто – ба́ чив я таки́ х ча́ сто.
Видящий – зря́ чий, -а, -е.
Виза – ві́за, -зи.
Визг – ве́ реск, -ку; (о собаке) скавуча́ ння, -ння; (о свиньях) куві́кання, -ння.
Визгливый – верескли́ вий, вискли́ вий, -а, -е.
Визжание, см. Визг.
Визжать – вереща́ ти, -щу́ , -щи́ ш; (о собаке) скавуча́ ти; (о свинье) куві́кати.
Визир – ціль, прозірни́ к.
Визировать – візува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Визирь – везі́р, -ра.
Визит – візи́ та, -ти, відві́дини (род. відві́дин); -тный – візито́ вий, -а, -е.
Визитер – відві́дач, -ча.
Вика, бот. – ви́ ка, -ки.
Викарий – віка́ рій, -ія.
Вилка – виде́ лка, -ки.
Вилла – ві́лла, -ли.
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Вилообразный – вилкува́ тий, -а, -е.
Вилы – ви́ ла (род. вил).
Виляние – круті́йство, -ва.
Вилять, вильнуть – крутну́ ти, -тну́ , -тне́ ш.
Вина – вина́ , -ни́ , прови́ на, -ни.
Винегрет – 1) (кушанье) вінеґре́ та, -ти; 2) (переносно) мішани́ на, -ни.
Винительный (падеж) – знахі́дний (відмі́нок).
Винить – вини́ ти, -ню́, -ни́ ш, винува́ тити, -ва́ чу, -ва́ тиш.
Винный – ви́ нний, -а, -е, вино́ вий, -а, -е; винная лавка – вино́ ва крамни́ ця; винный погреб
– вина́ рня, -ні.
Вино – вино́ , -на́ .
Виноватый – ви́ нний, винува́ тий, -а, -е.
Виновник – винува́ тець, -тци, прови́ нник, -ка.
Виновность – прови́ нність, ви́ нність, -ности.
Виновный – ви́ нний, -а, -е, винува́ тий, -а, -е, прови́ нний, -а, -е.
Виноград – виногра́ д, -ду.
Виноградник – виногра́ дник, -ка
Виноградный – виногра́ дний, -а, -е.
Винодел – виноро́ б, -ба, вина́ р.
Виноделие – вина́ рство, -ва, виноро́ бство, -ва.
Винокур – ви́ нник, -ка, ґура́ льник, -ка.
Винокурение – ґура́ льництво, -ва.
Винокуренный – ви́ нницький, -а, -е.
Винокурня – ґура́ льня, -ні.
Винопродавец – винопрода́ вець, -вця.
Виноторговец – вина́ р, -ря́ .
Виноторговля – вина́ рня, -ні.
Виночерпец, -пий – виноче́ рпій, --ія.
Винт – ґвинт, -та, шруб, -ба; -ик – ґви́ нтик, -ка.
Винтить – ґвинти́ ти, -нчу, -итиш; шрубува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Винтовальный – ґвинтува́ льний, -а, -е, шрубува́ льний, -а, -е.
Винтовка – ґвинті́вка, -ки.
Винтовой – ґвинто́ вий, шрубо́ вий, -а, -е.
Винтообразный – ґвинтува́ тий, -а, -е.
Виньетка – візеру́ нок, -нка, віньє́тка, -ки.
Виолончелист – віольончелі́ст, -та.
Виолончель – віольонче́ ля, -лі.
Вираж – віра́ ж, -жу.
Виртуоз – віртуо́ з, -за; -зка – віртуо́ зка, -ки.
Виселица – ши́ бениця, -ці.
Висельник – ши́ беник, -ка.
Висельница – ві́шальниця, -ці.
Висеть – ви́ сіти (ви́ шу, ви́ сиш).
Вислоухий – клапову́ хий, -а, -е.
Висмут, хим. – бі́смут, -ту.
Висок – висо́ к, -ска́ .
Високосный (год) – високо́ сний, переступни́ й (рік).
Вист – віст, -сту.
Вистовать – вістува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Висулька, висюлька – дармови́ с, -су; 2) (ледяная) сосу́ лька, -ки.
Висячий – вися́ чий, -а, -е.
Витиеватость – красномо́ вність, -ности.
Витиеватый – красномо́ вний, -а, -е; -то – красномо́ вно.
Витой – зви́ ваний, кру́ чений, -а, -е.
Витрина – вітри́ на, -ни.
Вить – ви́ ти (в’ю, в’єш), пле́ сти (плету́ , плете́ ш); (о птицах) мости́ ти. Птицы вьют гнезда –
пта́ хи мо́ стять гні́зда.
Виться – 1) (о волосах) ви́ тися, кучеря́ витися; 2) (о растениях) ви́ тися, плести́ ся; 3) (в
других значен.) ви́ тися.
Витязь – ви́ тязь, -зя, ли́ цар, -ря.
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Вихревой – ви́ хорний.
Вихрить – вихри́ ти.
Вихрь – ви́ хор, -хру.
Вице-директор – віце-дире́ктор, -ра.
Вице-консул – віце-ко́ нсул, -ла.
Вице-президент – віце-президе́ нт, -та.
Вишенник – вишня́ к, -ку.
Вишневка – вишні́вка, -ки.
Вишневый – вишне́ вий, -а, -е.
Вишня – ви́ шня, -ні.
Вишь – ач! ба!; вишь, какой – ач, яки́ й!
Вкапывание – 1) (в землю) вко́ пування, -ння; 2) (о вкапывании жидкости в глаз, руку)
вка́ пування, -ння, впуска́ ння, -ння.
Вкапывать – 1) (в землю) вко́ пувати, -пую, -пуєш; 2) (о вкап. жидкости в глаз, руку)
вка́ пувати, -пую, -пуєш, впуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; -ться – 1) вко́ пуватися; 2) вка́ пуватися,
впуска́ тися.
Вкатывать, вкачивать – вко́ чувати, -чую, -чуєш; -ться – вко́ чуватися.
Вкидывать, вкинуть – вкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, вки́ нути, -ну, -неш.
Вклад – вклад, -ду, вкла́ дка, -ка.
Вкладка – вклада́ ння, -ння.
Вкладной – вкладни́ й, всувни́ й.
Вкладчик – вкладни́ к, -ка́ , вклада́ вець, -вця.
Вкладывание – вклада́ ння, -ння.
Вкладывать – вклада́ ти, -да́ ю.
Вклеивание – вкле́ ювання, -ння, влі́плювання, -ння.
Вклеивать, вклеить – вкле́ ювати (вкле́ юю, вкле́ юєш), вкле́ їти (вкле́ ю, вкле́ їш),
влі́плювати, -люю, -люєш, вліпи́ ти, -лю, -пиш; -ться – вкле́ юватися, влі́плюватися.
Вклепываться, вклепаться – вкле́пуватися, -пуюся, -пуєшся, вклепа́ тися, -па́ юся.
Вклинивать (вгонять клином) – вганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш (кли́ ном); -ться – вганя́ тися.
Включатель – вмика́ ч, -ча́ .
Включать – 1) включа́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 2) (в штат, список) запи́ сувати, -сую, -суєш.
Включая – 1) включа́ ючи; 2) заво́ дячи.
Включение – 1) вклю́чення, -ння; 2) (в штат, список) заво́ дження, -ння, зане́ сення, -ння.
Включительно – вклю́чно.
Включительный – вклю́чний, -а, -е.
Вковывать, вковать – вко́ вувати, -вую, -вуєш, вкува́ ти, -вкую́, -вку́ єш.
Вкованный – вко́ ваний.
Вколачивать, вколотить – забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти.
Вкомкивать, вкомкать – бга́ ти (бга́ ю, бга́ єш), убга́ ти, -га́ ю.
Вконец, нар. – вкрай, вщерть, до ре́ шти.
Вкопанный – уко́ паний, -а, -е.
Вкоренять, вкоренить – вкореня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, вкорени́ ти, -ню́, -ни́ ш; -ться –
вкореня́ тися, вкорени́ тися.
Вкось, нар. – навкоси́ , скі́сно, на́ вкісь.
Вкрадчивость – закра́ дливість, -вости, уле́ сливість, -вости; -во – закра́ дливо, уле́ сливо.
Вкрадчивый – вкра́ дливий, уле́ сливий, -а, -е.
Вкрадываться, вкрасться – закрада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, закра́ стися, -раду́ ся, -раде́ шся.
Вкратце, нар. – ко́ ротко, сти́ сло.
Вкреплять, вкрепить, см. Укреплять.
Вкривь, см. Вкось.
Вкруг – округи́ , навкруги́ , навко́ ло.
Вкрутую (сварить яйцо) – кру́ то.
Вкус – 1) (распознаваемый языком) смак, -ку; 2) (художественный, литературный) смак,
-ку, уподо́ ба, -би, вподо́ бання.
Вкусно – сма́ чно; со вкусом – до смаку́ .
Вкусный – смачни́ й, -а́ , -е́ ; -совой – смакови́ й.
Вкушать – 1) (кушать) зажива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (пробовать) куштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Влага – ві́льга, -ги, во́ гкість, -кости.
Влагалище – 1) (анат.) пі́хва, -ви, вту́ лище, -ща; 2) (ножны) пі́хви (множ. род. – пі́хов).
Влагалищный – пі́хвовий, -а, -е.
46

Російсько-український словник

Влагать – вклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Владелец – власти́ тель, -ля, володі́лець, -льця, вла́ сник, -ка, посіда́ ч, -ча́ .
Владельческий – власти́ тельський, володі́льницький, вла́ сницький, -а, -е.
Владение – володі́ння, -ння, обла́ дування, -ння (чим), посіда́ ння, -ння (чого́ ).
Владетель – волода́ р, -ря́ , держа́ вець, -вця, влада́ р, -ря́ .
Владетельница – волода́ рка, -ки, влада́ рка, -ки.
Владеть – володі́ти, -ді́ю, -ді́єш, влада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (ким, чим), посіда́ ти (що).
Владыка – 1) (духовный чин) влади́ ка, -ки; 2) (повелитель, владетель) влади́ ка, -ки,
волода́ р, -ря́ .
Владычество – 1) (сан, достоинство) влади́ цтво, -тва, зве́ рхність, -ности; 2) (обладание)
панува́ ння, -ння, володі́ння, -ння, зве́ рхність, -ности.
Владычествовать – володарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, панува́ ти.
Влаживать – припасо́ вувати, -вую, -вуєш, вставля́ ти, -ля́ ю.
Влажно – во́ гко, пово́ гко, вільго́ тно.
Влажный – во́ гкий, вільго́ тний.
Вламываться – вдира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Властвовать – панува́ ти, -ну́ ю.
Властелин – влада́ р, -ря́ , волода́ р, -ря́ .
Властитель – волода́ р, -ря́ , держа́ вець, -вця; -ница – волода́ рка, -кя, держа́ виця, -ці.
Властительный – вла́ дний, властели́ вий, -а, -е.
Властительство – волода́ рство, -ва.
Властный – 1) (неограниченный) вла́ стен, -стна, -стне, ві́льний, -а, -е; 2) (сильный) вла́ дний,
-а, -е; поту́ жний, -а, -е.
Властолюбец – владолю́б, -ба.
Властолюбивый – властолю́бний, -а, -е.
Властолюбие – владолю́бство, -ва.
Власть – 1) (правительство) вла́ да, -ди; 2) (право, сила) вла́ да, си́ ла, -ли, пра́ во, во́ ля, -лі.
Влачить – 1) волочи́ ти, -чу, -чиш; 2) (плохо жить) животі́ти, -ті́ю, -ті́єш, ни́ діти, -дію, -дієш.
Влево, нар. – ліво́ руч, улі́во.
Влезание – вліза́ ння, -ння (у що).
Влезать, влезть – вліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, влі́зти, влі́зу, -зеш.
Влекомый – тя́ гнений, -а, -е.
Влеплять, влепить – вліпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, вліпи́ ти, -плю́, -пиш, вкле́ ювати (вкле́ юю,
вкле́ юєш), вкле́ їти (вкле́ ю, вкле́ їш).
Влетать, влететь – влі́тати, -таю, -таєш, влеті́ти (влечу́ , влети́ ш).
Влечение – по́ тяг, -гу, по́ ваб, -бу, порива́ ння, -ння.
Влечь – 1) (тянуть) волокти́ (волочу́ , воло́ чиш), тягти́ , -гну, -гнеш; 2) (стремиться)
ва́ бити, -блю, -биш, тягти́ ; -чься – 1) волокти́ ся, тягти́ ся; 2) порива́ тися.
Вливание – влива́ ння, -ння.
Вливать, влить – влива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, вли́ ти (увіллю́, увіллє́ш).
Вливаться, влиться – влива́ тися, вли́ тися; (о реке) впада́ ти.
Влияние – 1) вплив, -ву.
Влиятельный – впливо́ вий, -а, -е.
Влиять – вплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Вложение – вклада́ ння, -ння, вкла́ дка, -ки.
Вложить – вкла́ сти (вкладу́ , вкладе́ ш), вложи́ ти, -жу́ , -жиш.
Вломиться, см. Вламываться.
Влопаться (в действиях, разговорах) – уклепа́ тися, -па́ юся.
Влюбить – закоха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, прилюби́ ти, -блю́, -биш.
Влюбленный – зако́ ханий, -а, -е.
Влюбляться, влюбиться – зако́ хуватися, -ко́ хуюся, -ко́ хуєшся, закоха́ тися, -ха́ юся,
-ха́ єшся.
Влюбчивость – залю́бливість.
Влюбчивый – залю́бливий, -а, -е.
Вляпаться – 1) (в разговорах) вплу́ татися, -таюся, -таєшся; 2) (в грязь) забрьо́ хатися.
Вмазка, вмазывание – вма́ зування, -ння.
Вмазывать, вмазать – вма́ зувати, -зую, -зуєш, вма́ зати (вма́ жу, вма́ жеш)
Вмакивать – вмоча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Вматывать – вмо́ тувати, -тую.
Вменение – ста́ влення, -ння.
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Вмененный – поста́ влений, -а, -е.
Вменимость – провини́ мість, -мости.
Вменяемый – осу́ дний, -а, -е.
Вменять (в обязанность) – ста́ вити (за обов’язок); вменять в вину – ста́ вити за вину́ .
Вместе – уку́ пі, ра́ зом.
Вместилище – вмісти́ лище, -ща, вмі́стище, -ща.
Вместимость – мі́сткість, -кости.
Вместимый – 1) (о посуде для жидкости) містки́ й; -а́ , -е́ , вбиру́ щий, -а, -е; 2) (о посуде,
чемодане, для разн. вещей и предметов) містки́ й, укла́ дистий, -а, -е; 3) (о форме,
комнате) просто́ рий, обши́ рний, -а, -е.
Вместительность, см. Вместимость.
Вместительный, см. Вместимый.
Вместо, нар. – за́ мість, на́ мість.
Вмешанный – 1) (о смеси жидкости, сыпучих тел) вмі́шаний, домі́шаний, -а, -е; 2) (о
человеке, замешанном в заговоре, ссоре) втя́ гнутий, вплу́ таний, замі́шаний, -а, -е.
Вмешательство – втруча́ ння, -ння; вмешался в разговор – встря́ в у розмо́ ву.
Вмешивать – 1) (о жидкости, сыпуч. телах) вмі́шувати, -шую, -шуєш; 2) (о человеке)
вплу́ тувати, -тую, -туєш, втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, вмі́шувати, -шую, -шуєш.
Вмешиваться – втруча́ тися.
Вмещать – вміща́ ти, поміща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш.
Вмещение – вміща́ ння, вмі́щення, втуля́ ння, -ння.
Вмиг, нар. – вмить, ми́ ттю.
Вминать – 1) (о вещах) вбига́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (о человеке) втира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Вмотанный – вмо́ таний, -а, -е.
Вмотать – вмота́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Внаем, нар. – у на́ йми.
Вначале, нар. – споча́ тку́ , спе́ ршу.
Вне – по́ за; вне сравнения – без порівня́ ння.
Внебрачный – позашлю́бний, -а, -е.
Внедоговорный – позадогові́рний, -а, -е.
Внедрение – загли́ блення, впрова́ джування, -ння.
Внедренный – загли́ блений, впрова́ джений.
Внедрять, внедрить – загли́ блювати, -люю, -люєш, заглиби́ ти, впрова́ джувати, -джую,
-жуєш, прова́ дити; -ся – загли́ блюватися, заглиби́ тися, впрова́ джуватися, впрова́ дитися.
Внезапно – рапто́ во, на́ гло.
Внезапность – рапто́ вість, -вости, несподі́ваність, -ности, на́ глість, -лости.
Внезапный – рапто́ вий, несподі́ваний, на́ глий, -а, -е.
Внеочередной – позачерго́ вий, -а, -е.
Внепартийный – позапарті́йний, -а, -е.
Внеплановый – позапля́ новий, -а, -е.
Внесение – вне́ сення, -ння.
Внесенный – вне́ сений, -а, -е.
Внести – внести́ (внесу́ , внесе́ ш).
Внеслужебный – позаслужбо́ вий, -а, -е.
Внешний – околи́ шній, зо́ внішній, -я, -є.
Внешность – 1) (о человеке) вро́ да, -ди; (о внешних стенах дома) о́ коло, -ла; 3) (о
сейстепях, явлениях) поверхо́ вість, -вости; 4) (в других значениях) зо́ внішність, -ности,
ви́ гляд, -ду.
Вниз – вниз, нани́ з.
Внизу, нар. – внизу́ , нанизу́ ; (под чем-нибудь) наспо́ ді, сподо́ м.
Вникание – дохо́ дження (до чо́ го).
Вникать, -кнуть – дохо́ дити, дійти́ (до чо́ го).
Внимание – ува́ га, -ги; обращать внимание – зверта́ ти ува́ гу.
Внимательно – ува́ жно, пи́ льно.
Внимательность – ува́ жність.
Внимательный – ува́ жний, пи́ льний, -а, -е.
Внимать – вчува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; внять мольбе – згля́ нутися.
Внове – неда́ вно.
Вновь, нар. – зно́ в(у).
Вносить, внести – вно́ сити (вно́ шу, вно́ сиш), внести́ , -су́ , -се́ ш; -ться – вно́ ситися,
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вне́ стися.
Вноска, см. Внесение.
Внук – вну́ к, -ка, ону́ к, -ка.
Внутренний – вну́ трішній, -я, -є, нутряни́ й, -а́ , -е́ .
Внутренность – сере́ дина, -ни, нутро́ , -ра́ ; -но – уну́ трішньо.
Внутри, нар. – всере́ дині.
Внутрь – в сере́ дину.
Внучата – внуча́ та (род. внуча́ т).
Внучек – внуча́ , -ча́ ти; -чка – вну́ чка, -ки.
Внушать – 1) навіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (уговаривать) вмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Внушение – 1) навіва́ ння, -ння; 2) (уговаривание) вмовля́ ння.
Внушительный – 1) (вид) показни́ й, -а́ , -е́; 2) (события, действия) промо́ вистий, -а, -е,
показни́ й, -а́ , -е́ .
Внятность – вира́ зність, -вости; -но – вира́ зно.
Внятный – вира́ зний, -а, -е.
Внять, см. Внимать.
Во, см. В.
Вобла, зоол. – во́ бла, -ля.
Вовек, нар. – пові́к, дові́ку.
Вовлекание, вовлечение – втя́ гнення, -ння, втяга́ ння, -ння.
Вовлекать – затяга́ ти, -га́ ю.
Во время – вчас, вча́ сно, впо́ ру.
Вовсе – зо́ всім, цілко́ м.
Вогнать, см. Вгонять.
Вогнутость – увігну́ тість, -тости.
Вогнутый – увігну́ тий, вгну́ тий, -а, -е.
Вогнуть – угну́ ти,-ну́ , -не́ ш.
Вода – вода́ , -ди́ ; (свежая) пого́ жа; (дождевая) дощова́ ; (ключевая) крини́ чна; (целебная)
зцілю́ща.
Водворение – 1) (порядков) впрова́ дження, запрова́ дження, -ння; 2) (людей) оса́ дження,
осе́ лення, -ння; 3) (спокойствия) утихоми́ рення, -ння.
Водвориться – впрова́ дитися, осі́сти, осели́ тися.
Водворять, водворить – 1) (порядок) впрова́ джувати, запрова́ джувати, -джую, -джуєш,
впрова́ дити, запрова́ дити, -ва́ жджу, -диш; 2) (спокойствие) утихоми́ рювати, -рюю, -рюєш,
утихоми́ рити, -рю.
Водевиль – водеві́ль, -ля.
Водить – води́ ти (во́ джу, во́ диш); водить за нос – дури́ ти (кого́ ); водить знакомство –
зна́ тися.
Водиться – 1) (ходить, иметь дело с кем-нибудь) води́ тися; 2) (есть, имеется) є,
пово́ диться.
Водица – води́ ця, -ці, води́ чка, -чки.
Водка – горі́лка, -ки.
Водкий – плодю́чий, -а, -е.
Водник (служ. водного транспор.) – во́ дник, -ка.
Воднистый – водя́ нистий, -а, -е.
Водный – во́ дяний, -а, -е; водный раствор – во́ дяний ро́ зчин, -ну.
Водобоязнь, ветерин. – сказ, скажені́вка, -ки.
Водовместилище – водозбі́р, -бо́ ру, водо́ ймище, -ща.
Водовместимость – водомі́сткість, -кости.
Водовоз – вози́ вода, водові́з.
Водовозный – водові́зний, -а, -е.
Водоворот – вир, -ру, нурт, -та.
Вододействующий – вододі́йний, -а, -е.
Водоем – водо́ йма, -ми, водо́ ймище, -ща.
Водоемкий, водоемистый – водовмістки́ й, -а́ , -е́ .
Водоемкость – водовмі́сткість, -кости.
Водоизмещение – водотона́ жність, -ности.
Водокачка – водотя́ г, -гу.
Водолаз – норе́ ць, -рця́ , водола́ з.
Водолазничать – норцюва́ ти, -цю́ю.
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Водолазничество – норе́ цтво, -ва.
Водолазный – норе́ цький, водола́ зний, -а, -е.
Водолей – водолі́й, -і́я.
Водолечебница – водоліка́ рня, -ні.
Водолечение – водолікува́ ння; -чебный – водолікува́ льний.
Водолив – водочерпа́ льник, -ка.
Водомер – водомі́р, -ру; -ный – водомі́рний, -а, -е.
Водомерщик – водомі́рник, -ка.
Водомоина – водоми́ й, -ми́ ю, я́ ма.
Водонепроницаемый – неводопрохі́дний, -а, -е, непросяка́ льний, -а, -е.
Водонос – водоно́ с, -са.
Водоносный – во́ дяний, во́ днистий, -а, -е.
Водоотводный – водовідхи́ льний, -а, -е.
Водоотливный – водочерпальний, -а, -е.
Водоохладительный – водохолоди́ льний, -а, -е.
Водоохранный – водохоро́ нний, -а, -е.
Водоочистительный – водочисти́ льний, -а, -е.
Водопад – водоспа́ д, -ду; -ный – водоспа́ дний, -а, -е.
Водопод’емный – водотя́ жний.
Водопой – водопі́й, -по́ ю, водопі́йло, -ла.
Водополье – по́ вінь (род. по́ вені), по́ відь, (род. по́ воді).
Водопровод – водогі́н, -го́ ну, водопрові́д, -во́ ду.
Водопроводчик – водогі́нник, -ка, водопрові́дник, -ка.
Водораздел – вододі́л, -лу, межирі́ччя, -ччя; -дельный – вододі́льний, -а, -е.
Водораспределитель – водорозподі́льник, -ка.
Водород, хим. – во́ день, -дня; -дный – во́ дневий, -а, -е.
Водоросль – водо́ рость, -сти, багови́ ння, -ння.
Водосвятие – водосвя́ ття, -ття.
Водоскат, см. Водосток.
Водослив, см. Водосток.
Водоснабжение – водопостача́ ння, -ння.
Водособиратель – водозбі́рник, -ка.
Водосодержащий – водни́ стий.
Водоспуск, см. Водосток.
Водосток – 1) (в водяной мельнице) лотоки́ , -кі́в, ри́ нва, -ви; 2) (спуск для воды в насыпи)
о́ пуст, -сту, водозбі́г, -гу; 3) (с крыши) ри́ нва, -ви.
Водоуказатель – водовка́ зник, -ка.
Водоупорный – непромока́ льний, -а, -е.
Водоходный – водопла́ вний, -а, -е.
Водохранилище – 1) (бассейн) водозбі́р, -о́ ру; 2) (посуда) водозбі́рня.
Водочерпальный – водочерпа́ льний, -а, -е.
Водочный – горі́лчаний.
Водружать (кресты) – поста́ вити, -влю, -виш; (знамя, флаг) затика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Водружение – 1) ста́ влення, -ння; 2) затика́ ння, -ння.
Водянеть – водяні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Водянистый – во́ дяний, -а, -е.
Водянка, мед. – водяна́ , -но́ ї.
Водяной – 1) (сущест.) водяни́ к; 2) (прилаг.) водяни́ й.
Воевать (с кем) – воюва́ ти (кого́ ).
Воевода – воєво́ да, -ди.
Воеводство – воєво́ дство, -ва.
Воедино, нар. – догу́ рту, доку́ пи.
Военачальник – воєнача́ льник, -ка, ота́ ман, -на.
Военачальствовать – ота́ манува́ ти, -ну́ ю.
Военизировать – військовізува́ ти.
Военнообязанный – військо́ вообов’язаний.
Военнопленный – полоне́ ний, -а, -е.
Военнослужащий – військови́ к.
Военноучебный – військо́ во-навча́ льний, -а, -е.
Военный – військо́ вий, воє́нний (військова́ слу́ жба, воє́нні ді́ї).
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Военщина – 1) (о военных людях) військо́ ві, -вих; 2) (время, поведение) воя́ ччина, -ни.
Вожак – проводи́ р, -ря́ , ватажо́ к, -жка́ .
Вожатый – поводи́ р, -ря́ , повада́ тар, -ря, повожа́ тий, -ого.
Вожделение – пожа́ дливість, -вости, жадо́ ба, -би.
Вожделенный – пожа́ даний, жада́ ний.
Вожделеть – жада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Вождь – вождь, -дя́ , проводи́ р, -ря́ .
Вожение – возі́ння, -ння.
Вожжа, см. Возжа.
Воз – віз (во́ за); (воз, нагруженный кладью) ху́ ра, -ри.
Возблагодарение – подя́ кування, -ння.
Возблагодарить – подя́ кувати, -дя́ кую, -дя́ куєш (кому́ ).
Возбранение – заборо́ на, -ни; -нительный – заборо́ нений.
Возбранять – забороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; не возбраняется – не заборо́ нено.
Возбудимость, см. Возбуждаемость.
Возбуждаемость – збуди́ мість, вра́ зли́ вість, звору́ шливість.
Возбудимый – збуди́ мий, звору́ шливий.
Возбудитель – 1) побу́ дник, збу́ дник, -ка(чого́ ); 2) збу́ рник, -ка (про́ ти ко́ го).
Возбуждать – 1) (чувства, нервы) звору́ шувати, збу́ джувати; 2) (о полов. возбужд.)
дрочи́ ти, дратува́ ти; 3) (подстрекать) підбу́ рювати (про́ ти ко́ го); 4) (дело, вопрос)
пору́ шувати.
Возбуждаться – 1) звору́ шуватися, збу́ джуватися; 2) дрочи́ тися, дратува́ тися; З)
збу́ рюватися; 4) пору́ шуватися.
Возбуждение – 1) (о чувствах, нервах) звору́ шення, -ння, збу́ дження, -ння; 2) (половое)
роздро́ чення, -ння; 3) (подстрекательство) підбу́ рення, -ння; 4) (дела, вопроса)
пору́ шення, -ння.
Возбужденный – 1) (нервно) звору́ шений; 2) (организм) роздро́ чений; 3) (народ)
підбу́ рений; 4) (вопрос) пору́ шений.
Возведение – 1) (о строении) будува́ ння, -ння, ста́ влення, -ння; 2) (возведение в степень)
підне́ сення, -ння.
Возвеличение – звелича́ ння, -ння.
Возвеличенный – звели́ чений.
Возвеличивать – звелича́ ти.
Возвеселять, возвеселить – звеселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, звесели́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Возвеститель – спові́сник, -ка; -ница – спові́сниця, -ці.
Возвещать – звіща́ ти, сповіща́ ти.
Возвещение – зві́щення, -ння, спові́щення, -ння.
Возводить – 1) (строить) будува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, ста́ вити, ста́ влю, -виш. зво́ дити, виво́ дити
(виво́ джу, виво́ диш); 2) (в. глаза) зво́ дити, підво́ дити; 3) (в степень) підно́ сити, вино́ сити.
Возврат – вороття́ , -ття́ , поверта́ ння.
Возвратимость – звороти́ мість, -мости.
Возвратимый – звороти́ мий.
Возвратный – зворо́ тний, -а, -е.
Возвращать – верта́ ти; поверта́ ти; -ться – поверта́ тися.
Возвращение – верта́ нння, -ння.
Возвращенный – пове́ рнений.
Возвышать – 1) підніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш (кого́ , що); 2) (увеличивать) підви́ щувати, -щую,
-щуєш; 3) (стремиться ввысь) підно́ сити, зно́ сити (зно́ шу, зно́ сиш); 4) (в должности,
прославлять) підно́ сити.
Возвышаться – 1) підніма́ тися; 2) підви́ щуватися; 3) підно́ ситися.
Возвышение – 1) (действие) підніма́ ння, -ння, підви́ щення, -ння, підне́ сення, -ння; 2)
(возвыш. место) підви́ щення, -ння.
Возвышенность – 1) (возвыш. место) висо́ кість, -кости, височина́ , -ни́ ; 2) (в чувствах,
настроениях) висо́ кісеть, -кости, вели́ чність, ности.
Возвышенный – 1) (о чувствах, настроении) висо́ кий, вели́ чний, -а, -е; 2) (повышенный)
підви́ щений, -а, -е; 3) (в чем, над чем) підня́ тий, підне́ сений, -а, -е; 4) (о слоге, стиле)
висо́ кий, пи́ шний, шляхе́ тний, -а, -е.
Возглавлять – стоя́ ти на чолі́.
Возглас – ви́ гук, -ку, по́ клик, по́ крик, -ку.
Возглашать, возгласить – поклика́ ти, покли́ кнути.
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Возглашение – виклика́ ння, -ння, виголо́ шування, -ння.
Возгораемость – запали́ мість, -мости.
Возгораемый – запали́ мий, -а, -е.
Возгораться – запа́ люватися.
Возгорание – запалі́ння, -ння, загорі́ння, -ння, займа́ ння, -ння.
Возгораться – запа́ люватися, загора́ тися, займа́ тися.
Возгордиться – загорді́ти, -ді́ю, -ді́єш, розгорді́тися.
Воздавать, воздать – 1) віддава́ ти, -даю́, відда́ ти; 2) (отомстить) відплати́ ти, -лачу́ , -тиш.
Воздаяние – відпла́ та, -ти, віддя́ ка, -ки, запла́ та, -ти.
Воздвиганье – 1) будува́ ння, -ння, спору́ дження, -ння; 2) (подымание) підніма́ ння, -ння,
підне́ сення, -ння.
Воздвигать – 1) (сооружать) будува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; споруджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш; 2)
(поднимать) підніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, підно́ сити (підно́ шу, підно́ сиш).
Воздвигнутый – 1) (о строении) збудо́ ваний, спору́ джений, -а, -е; 2) (о подымании креста
) підня́ тий, підне́ сений, -а, -е.
Воздействие – 1) (влияние) вплив, -ву; 2) (нажим) на́ тиск, -ку.
Воздействовать – 1) (влиять) вплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (нажимать) натиска́ ти, -ска́ ю.
Воздействующий – впливо́ вий, -а, -е.
Возделывание – обро́ блення, -ння, обробі́ток, -тку.
Возделывать, возделать – обробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оброби́ ти, -блю́, -биш.
Воздержание – стри́ мування, -ння, зде́ ржування, -ння.
Воздержанность – зде́ ржливість, стри́ маність, -ности.
Воздерживать – стри́ мувати, -мую, -муєш, зде́ ржувати.
Воздержанный – зде́ ржливий, стри́ маний.
Воздерживаться – стри́ муватися, зде́ ржуватися (від чо́ го).
Воздержность, воздержный, см. Воздержанность, Воздержанный.
Воздух – пові́тря, -тря.
Воздухобойный – повітробі́йний, -а, -е.
Воздухомер – повітромір, -ру.
Воздухонагревательный – повітронагріва́ льний, -ого.
Воздухооборона – повітрооборо́ на, -ни.
Воздухоплавание – повітроліта́ ння, -ння.
Воздухоплавательный – повітроліта́ льний, -а, -е.
Воздушный – пові́тряний, -а, -е.
Возжа (множ. возжи) – ві́жки, -ків.
Возжаждать – запра́ гнути, -ну, -неш, зажада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Возжигание – запа́ лювання, -ння.
Возжигать – 1) запа́ лювати, -люю, -люєш. 2) (о свече) засві́чувати, -чую, -чуєш; -ться –
запа́ люватися.
Воззвание – відо́ зва, -ви.
Воззрение – 1) (взгляд на что) по́ гляд, -ду; -2) (созерцание) спогляда́ ння, -ння.
Воззреть – спогля́ нути, -ну, -неш, подиви́ тися (на ко́ го).
Возик – візо́ к, -зка́ .
Возильщик – ху́ рщик, підво́ дчик, -ка.
Возить – вози́ ти (вожу́ , во́ зиш); -ться – 1) (возить) вози́ тися; 2) (быть занятым работой)
по́ ратися (коло ко́ го, чо́ го); 3) (быть занятим с детьми) вози́ тися, па́ нькатися.
Возка – возі́ння, -ння.
Возлагать, возложить – поклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, покла́ сти.
Возле – бі́ля, ко́ ло (ко́ го, чо́ го).
Возлелеять – ви́ кохати, -хаю, -хаєш, ви́ пестити (ви́ пещу, ви́ пестиш).
Возликовать – зраді́ти; -ді́ю, -ді́єш, звесели́ тися, -лю́ся.
Возлияние – злива́ ння, -ння.
Возложение – поклада́ ння, -ння.
Возложить – покла́ сти (покладу́ , покладе́ ш).
Возлюбить – злюби́ ти, -блю, -биш
Возлюбленный – 1) (прилаг.) злю́блений, уко́ ханий, -а, -е; 2) (существ.) лю́бий, -ого; -ная
(сущ.) – лю́ба, -ої.
Возмездие – віддя́ ка, -ки, відпла́ та, -ти.
Возместитель – 1) відпла́ тник, розпла́ тник; 2) замі́нник, -ка; -ница – 1) відпла́ тниця,
розпла́ тниця; 2) замі́нниця, -ці.
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Возместительный – замі́нний.
Возмечтать – 1) зама́ рити, -рю, -риш; 2) (возгордиться) загорді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Возмещать – 1) (пополнять) надолу́ жувати, -жую, -жуєш; 2) (возмещать убытки) верта́ ти,
поверта́ ти, -та́ ю, та́ єш.
Возмещение – 1) (время) надолу́ жування, -ння; 2) (убытков) відшкодо́ вування,
поверта́ ння.
Возможно – 1) (вероятно) можли́ во, ма́ буть; 2) (по возможности) яко мо́ га, як мо́ жна, як
спромо́ га.
Возможность – можли́ вість, змо́ га, -ги, спромо́ жність.
Возможный – можли́ вий, -а, -е.
Возмочь – змогти́ (змо́ жу, змо́ жеш), зду́ жати, -жаю, -жаєш.
Возмужалость – змужні́лість.
Возмужалый – змужні́лий, -а, -е.
Возмужать – змужні́ти, -нію.
Возмутитель – 1) підбу́ рник, -ка, бунтівни́ к, -ка́ ; 2) (душевного покоя) баламу́ т, -та.
Возмутительность – обу́ рливість, -вости.
Возмутительный – обу́ рливий, -а, -е.
Возмущать, возмутить – 1) (людей) підбу́ рювати, підбу́ рити (кого́ про́ ти ко́ го); 2)
(душевн. спокойствие) баламу́ тити, збаламу́ тити, -му́ чу, -тиш; 3) (воду) скаламу́ чувати,
скаламу́ тити.
Возмущаться – 1) повстава́ ти (про́ ти ко́ го); 2) баламу́ титися; 3) скаламу́ чуватися.
Возмущение – 1) (негодование) обу́ рення, -ння; 2) (восстание) бунтува́ ння, -ння; 3)
(душевн.) збаламу́ чення, -ння.
Возмущенный – 1) обу́ рений, -а, -е; 2) збунто́ ваний, -а, -е; 3) збаламу́ чений, -а, -е.
Вознаграждать – 1) (убытки, потери) винагоро́ джувати, -джую, -джуєш; 2) (время)
надолу́ жувати, -жую, -жуєш.
Вознамериваться, вознамериться – нава́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, нава́ житися,
-жуся.
Вознегодовать – обу́ ритися.
Возненавидеть – знена́ видіти.
Возникание, возникновение – повстава́ ння, виника́ ння, -ння.
Возникать – повстава́ ти, виника́ ти.
Возникновение – повста́ ння; виника́ ння.
Возникший – повста́ лий, -а, -е.
Возница – візни́ к, -ка́ , ху́ рман, -на.
Возносить, вознести – 1) (подымать) підніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, підно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш; 2)
(славить, хвалить) сла́ вити, -влю, -виш; вихваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ хвалити, -лю, -лиш.
Возноситься, вознестися – 1) (подыматься) підніма́ тися, підня́ тися, підно́ ситися,
підне́ стися; 2) (гордиться) нести́ ся вго́ ру; 3) (прославиться) сла́ витися, усла́ витися.
Возня – 1) (суетливая беготня) метушня́ , -ні́; 2) (о трате времени, хлопотах) тягани́ на,
-ни, кло́ піт, -поту.
Возобновитель – понови́ тель, -ля; -ница – понови́ телька, -ки.
Возобновительный – відно́ вний.
Возобновление – поно́ влення, відно́ влення, -ння.
Возобновляемый – відно́ влюваний, -а, -е.
Возобновлять – поновля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відновля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Возовой – возови́ й, -а́ , -е́ .
Возопить – заголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш, заре́ петувати, -ту́ ю.
Возрадовать – зра́ дувати, -дую, -дуєш (кого).
Возрадоваться – зраді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Возражать, -зить – 1) (отвечать) відмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відмо́ вити, -влю, -виш; 2) (не
соглашаться) запере́ чувати, пере́ чити, запере́ чити, -чу, -чиш (кому́ , чому́ ).
Возражение – пере́ чення, запере́ чення.
Возраст – літа́ , вік.
Возрастание – зроста́ ння, -ння, зріст (род. зро́ сту).
Возрастать, возрастить – 1) зроста́ ти, зрости́ ; 2) (увеличиваться) збі́льшуватися.
Возращать, возрастить – вироща́ ти, ви́ ростити.
Возращение – ви́ кохання, -ння.
Возрождать – відро́ джувати.
Возрождение – відро́ дження, -ння.
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Возроптать – заре́ мствувати.
Возчик – ху́ рщик, -ка, возі́льник.
Вой – виття́ ; (вопль) голосі́ння.
Войлок – повсть (род. по́ всти), повсти́ на.
Войлочный – повстяни́ й, -а́ , -е́ .
Войлочник – повстя́ р, -ра́ .
Воин – во́ їн, -на, воя́ к, -ка́ .
Война – війна́ ; война междуусобная – чва́ ри, -рів, усо́ биця.
Воинский (солдатский) – воя́ цький, -а, -е.
Воинственный – войовни́ чий, войови́ тий, -а, -е.
Воинство – во́ їнство, -ва.
Войско – ві́йсько, -ка.
Войсковой – військо́ вий.
Воитель – войовни́ к, -ка; -ница – войовни́ ця, -ці.
Войти – увійти́ (увійду́ , уві́йдеш); войти в дружбу – подружи́ ти.
Вокзал – вокза́ л; -ный – вокза́ льний, -а, -е.
Вокруг – навко́ ло, навкруги́ .
Вол – віл (род. вола́ ); (молодой вол) бик, -ка́ .
Волдырь – пухи́ р, -ря́ .
Волк – вовк, -ка.
Волна – хви́ ля, -лі.
Волнение – хвилюва́ ння, -ння.
Волнистый – хвиля́ стий, -а, -е.
Волновать – 1) (о воде) хвилюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш; 2) (о крови) бунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 3) (о
душевном состоянии человека) хвилюва́ ти, звору́ шувати.
Волноваться – 1) хвилюва́ тися; 2) збу́ рюватися; 3) хвилюва́ тися, звору́ шуватися.
Волнообразный – хвилюва́ тий, -а, -е.
Воловий – воло́ вий, воля́ чий, -а, -е.
Волок – во́ лок, -ка.
Волокита – 1) тягани́ на, -ни, зволіка́ ння, -ння; 2) (о человеке) зальо́ тник, -ка, джиґу́ н, -на.
Волокитство – зальо́ ти, -тів, жениха́ ння, -ння.
Волокитничать – залиця́ тися до ко́ го, жениха́ тися з ким.
Волокнистость – волокнува́ тість, -тости.
Волокнистый – волокнува́ тий, -а, -е, волокни́ стий, -а, -е.
Волокно – волокно́ , -на́ .
Волонтер – охо́ тник, -ка.
Волос – во́ лос, -су, волоси́ на, -ни; (множ. число) воло́ сся.
Волосатеть – волоха́ тіти, -тію.
Волосатый – волоха́ тий, -а, -е.
Волосинка – волоси́ нка, -ки.
Волосистый – волоха́ тий, -а, -е.
Волосообразный – волосува́ тий, -а, -е.
Волосной – волосни́ й, -а́ , -е́ .
Волость – во́ лость, -сти.
Волосяной – волосяни́ й, -а́ , -е́ .
Волочение – волочі́ння, -тяга́ ння.
Волочить – 1) (что-нибудь по земле) – тягти́ , -гну́ , -гнеш, волочи́ ти, -чу́ , -чиш; 2)
(обрабатывать землю) волочи́ ти, -чу́ .
Волочиться – 1) (о тянущемся предмете) волочи́ тися; 2) (волокитствовать) залиця́ тися
(до ко́ го), жениха́ тися (з ким); 3) (о бездомной женщине) тяга́ тися.
Волхвование – чаклува́ ння, чарува́ ння, -ння.
Волхвовать – чаклува́ ти, ворожи́ ти.
Волчонок – вовченя́ , -я́ ти.
Волчий – во́ вчий.
Волчица – вовчи́ ця, -ці.
Волчек – 1) (игрушка) дзи́ ґа, -ґи; 2) (окошко в тюремной и лавочной двери) квати́ рка, -ки.
Волшебник – чарівни́ к, -ка́ , ворожби́ т, -та, характе́ рник, -ка; -ница – чарівни́ ця, ці,
ворожби́ тка, -ки.
Волшебный – чарівни́ й, -а́ , -е́ ; волшебный фонарь – проєкці́йний ліхта́ р.
Волшебство – чаклува́ ння, чарува́ ння.
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Волынить, вульг. – бу́ чу зніма́ ти.
Вольничание – сваві́льство, -ва.
Вольничать – сваво́ лити, -лю, -лиш.
Вольно́ – ві́льно.
Во́ льно – ві́льно.
Вольнодумец – вільноду́ мець, -мця; -мица – вільноду́ мка, -ки.
Вольнодумный – вільноду́ мний, -а, -е.
Вольнодумство – вільноду́ мство, -ва.
Вольнодумствовать – ві́льноду́ мствувати, -вую, -вуєш.
Вольнонаемный – вільнонайня́ тий, вільнона́ йманий, -а, -е.
Вольноопределяющийся – охо́ тник, -ка.
Вольнопрактикующий (врач) – (лі́кар) ві́льної пра́ ктики.
Вольнослушатель – ві́льний слуха́ ч; -ница – ві́льна слуха́ чка.
Вольность – ві́льність, -ности.
Вольный – 1) (о свободе) ві́льний; 2) (по своей воле) охо́ тник.
Воля – во́ ля, -лі, свобо́ да, -ди.
Вон, межд. – ге́ ть!
Вонзать, вонзить – встромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, встроми́ ти, -млю́, -миш.
Вонь – смо́ рід, -ро́ ду.
Вонючий – смердю́чий, -а, -е.
Вонять – смерді́ти.
Воображаемость – уя́ вленість, -ности.
Воображаемый – уя́ влюваний.
Воображать, вообразить – уявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, уяви́ ти, -влю́.
Воображаться, вообразиться – уявля́ тися, уяви́ тися.
Воображение – уя́ ва, уя́ влення.
Вообразимый, см. Воображаемый.
Вообще – взагалі́.
Воодушевление – 1) (состояние) за́ пал, -лу, за́ хват, -ту; 2) (поддерживать настроение)
загріва́ ння, -ння.
Воодушевленный – на́ дхнений, -а, -е.
Воодушевлять, воодушевить – запа́ лювати, -люю, -люєш, запали́ ти, -лю́, -лиш, надиха́ ти,
-ха́ ю, надихну́ ти, -ну́ ; -ться – запа́ люватися, запали́ тися, надиха́ тися, надихну́ тися.
Вооружать – озбро́ ювати.
Вооружение – 1) (действие) озбро́ ювання, -ння, озбро́ єння, -ння; 2) (доспехи) збро́ я, -о́ ї.
Вооруженный – озбро́ єний, -а, -е.
Воочию – на́ віч, нао́ чно.
Во-первых – по-пе́ рше.
Вопить, возопить – голоси́ ти, заголоси́ ти, репетува́ ти, зарепетува́ ти, галасува́ ти,
загаласува́ ти.
Вопиющий – кричу́ щий, -а, -е.
Воплощать, воплотить – втіля́ ти, вті́лити, -лю; -ться – вті́люватися, вті́литися.
Воплощение – вті́лення, -ння.
Вопль – зойк, -ку, голосі́ння.
Вопреки – всупере́ ч, наперекі́р.
Вопрос – пита́ ння, -ння, запита́ ння, за́ пит, -ту.
Вопросительный – запи́ тливий, -а, -е; в. знак – знак пита́ ння, -ння.
Вопросительно – запи́ тливо.
Вопросный – пита́ льний, запита́ льний, -а, -е.
Вопрошать – пита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, запи́ тувати, -тую.
Вопрошение – запи́ тування, -ння.
Вор – зло́ дій, -ія, краді́й, -ія́ .
Воришка – злодю́жка, -ки, злодія́ чка, -ки.
Воркование – туркота́ ння, воркува́ ння, -ння.
Ворковать – туркота́ ти, воркува́ ти.
Воркотня – туркотня́ , -ні́, турча́ ння, -ння.
Воркотун – буркоту́ н, -нья – буркоту́ ха, -хи.
Воробей – горобе́ ць, -бця́ .
Воробышек, воробьенок – горо́ бчик, -ка.
Воробьиный – гороби́ ний, гороби́ нячий, -а, -е.
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Вороватый – злодюжкува́ тий, злодійкува́ тий, -а, -е.
Воровать – кра́ сти (кра́ ду, кра́ деш), злодія́ чити, -чу, -чиш.
Воровка – зло́ дійка, -ки, злодія́ чка, -ки.
Воровской – 1) злоді́йський, -а, -е; 2) (краденый) краді́жний, -а, -е.
Воровство – краді́жка, -ки, злоді́йство, -ва.
Ворожба, ворожение – ворожі́ння, -ння.
Ворожей – ворожби́ т, чарівни́ к, -ка; -жея – ворожби́ тка, -ки, чарівни́ ця, -ці.
Ворожить – ворожи́ ти, -жу, -жиш, чарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Ворон – во́ рон, -на, крук, -ка.
Ворона – 1) ґа́ ва, -ви, воро́ на, -ни; 2) (о человеке) роз(з)я́ ва, -ви.
Вороненок – ґавеня́ , -ня́ ти.
Воронённый – чорноблиско́ вий.
Воронить – ґа́ ви лови́ ти.
Воронка – лі́йка, -ки; 2) (в земле от взрыва) ви́ рва, -ви.
Воронкообразный – лійкува́ тий, -а, -е.
Вороной – ворони́ й, -а́ , -е́ .
Ворот – 1) (у одежды) см. Воротник; 2) (у колодца, копальни) коли́ ворот, -ту, бара́ н, -на.
Ворота – бра́ ма, -ми, воро́ та, (род. ворі́т).
Воротила – 1) верхово́ да, оруда́ р, -ря́ ; 2) (бревно для поворачивания ветряной мельницы)
стріла́ , -ли́ , ви́ рло, -ла.
Воротник – ко́ мір, -ра; (воротник стоячий) сторчови́ й ко́ мір; (воротник отложной)
вико́ тистий ко́ мір.
Воротничек – коміре́ ць, -рця́ .
Ворох (куча молоченного или веяного хлеба) – во́ рох, -ха.
Ворочать – 1) (поворачивать что, чем) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2) (о людях) верхово́ дити,
ору́ дувати.
Ворочаться – воруши́ тися, переверта́ тися.
Ворошить, ворохнуть (сено) – перегріба́ ти, переверта́ ти, воруши́ ти, підвору́ шити.
Ворса (на сукне, шерсти, одеяле) – во́ рса, -си.
Ворсистый – ворси́ стий, -а, -е, ворсяни́ й, -а́ , -е́ .
Ворчание – бурча́ ння, -ння; (о собаке) гарча́ ння, -ння.
Ворчать – бурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; (о собаке) гарча́ ти.
Ворчливость – буркотли́ вість, -вости.
Ворчливый – буркотли́ вий.
Ворчун – воркоту́ н, -на, бурку́ н, -на; -чунья – воркоту́ ха, -хи.
Восемнадцатый – вісімна́ дцятий.
Восемнадцать – вісімна́ дцять, -ти.
Восемь – ві́сім (род. падеж восьми́ или вісьмо́ х).
Восемьдесят – вісімдеся́ т, -ти́ .
Восемьсот – вісімсо́ т.
Воск – віск (род. во́ ску).
Восклицание – ви́ гук, -ку, ви́ крик.
Восклицательный – о́ кличний; в. знак – знак о́ клику.
Восклицать, воскликнуть – вигу́ кувати; ви́ гукнути, викрика́ ти, ви́ крикнути.
Воскобойня – воскобі́йня, -ні.
Восковой – воскобі́йник, -ка.
Восковатый – вощи́ стий, -а, -е.
Восковой – воскови́ й, -а́ , -е́ .
Воскресать, воскреснуть – воскреса́ ти, воскре́ снути.
Воскресение – 1) (день недели) неді́ля, -лі; 2) (воскрес. из мертвых, возрождение)
воскресі́ння, -ння.
Воскреситель – воскреси́ тель, -ля; -ница – воскреси́ телька, -ки.
Воскресный – 1) неді́льний, -а, -е; 2) воскре́ сний, -а, -е.
Воскрешать, воскреснуть – воскреша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, воскреси́ ти, -решу́ , -си́ ш,
відживля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відживи́ ти.
Воскрешение – воскресі́ння, -ння, віджи́ влення, -ння.
Воскурять – кади́ ти.
Воспаление – запа́ лення, -ння.
Воспаленный – запа́ лений, -а, -е.
Воспалительный – запальни́ й, -а́ , -е́ .
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Воспалять – запа́ лювати, -люю, -люєш; (о ранах) роз’я́ трувати, -рюю, -рюєш.
Воспаляться – запа́ люватися; (о ранах) ятри́ тися.
Воспарять, воспарить – здійма́ тися, здійня́ тися, зліта́ ти.
Воспевание – оспі́вування, -ння, сла́ влення, -ння.
Воспеватель – оспі́вач, -ча.
Воспевать, воспеть – оспі́вувати; оспіва́ ти, сла́ вити, всла́ вити.
Воспетый – оспі́ваний, -а, -е.
Воспитание – вихо́ вання, вихо́ вування, -ння.
Воспитанник – вихова́ нець, -нця; -ница – вихова́ нка, -ки.
Воспитанность – ви́ хованість, -ности.
Воспитанный – ви́ хований, -а, -е.
Воспитатель – вихова́ тель, -ля; -ница – вихова́ телька, -ки.
Воспитательный – вихова́ льний.
Воспитывать, воспитать – 1) (в школе или дома) вихо́ вувати, ви́ ховати; 2) (лелеять)
вико́ хувати, ви́ кохати; 3) (вскармливать) вигодо́ вувати, ви́ годувати.
Воспитываться – вихо́ вуватися.
Воспламенение – 1) запа́ лення; 2) (вспышка) спала́ хнення.
Воспламеняемый – запали́ мий, скорозапа́ льний, -а, -е.
Воспламенять – запа́ лювати, розпа́ лювати; -ться – запа́ люватися, розпа́ люватися.
Воспламеняющийся – палки́ й, скоропа́ льний, -а, -е.
Восполнение – надолу́ жування, попо́ внення, -ння.
Восполнять – надолу́ жувати, -жую, -жуєш, попо́ внювати.
Воспользоваться (чем) – скористува́ тися (чим, з чо́ го).
Воспоминание – зга́ дка, спо́ гад, спо́ мин, -у (про ко́ го, про що).
Воспоминать – зга́ дувати, дую, -дуєш, спомина́ ти, -на́ ю.
Воспомоществование – запомо́ га, -ги, допомо́ га, -ги.
Воспоследование – наста́ ння, -ння.
Воспоследовать – ста́ тися, відбу́ тися.
Воспособление – допомо́ га, -ги.
Воспособлять, воспособить – допомага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, допомогти́ , -можу́ , -мо́ жеш.
Воспрепятствование – перешко́ да, -ди.
Воспрепятствовать – перешко́ дити, ста́ ти на перешко́ ді.
Воспретительный – заборо́ нний.
Воспрещать – забороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; -ться – забороня́ тися.
Воспрещение – заборо́ на, -ни, зака́ з, -зу.
Воспрещенный – заборо́ нений.
Восприемник – хрище́ ний ба́ тько; -ница – хрище́ на ма́ ти.
Восприимчивость – приня́ тливість, -вости.
Восприимчивый – сприня́ тливий, -а, -е.
Воспринимание – сприйма́ ння, прийма́ ння, -ння.
Воспринимать, воспринять – сприйма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, сприйня́ ти (сприйму́ , спри́ ймеш),
прийма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, прийня́ ти, прийму́ , -меш.
Восприятие, см. Воспринимание.
Воспроизведение – відтво́ рення.
Воспроизведенный – відтво́ рений, репродуко́ ваний, -а, -е.
Воспроизводимый – відтво́ рюваний, репродуко́ ваний, -а, -е; -дительный – відтво́ рний.
Воспроизводительность – відтво́ рність, відтво́ рення.
Воспроизводить, воспроизвесть – відтворя́ ти, відтвори́ ти, репродукува́ ти,
зрепродукува́ ти.
Воспротивление – о́ пір (род. о́ пору).
Воспротивляться – опира́ тися, -ра́ юся, проти́ витися, -влюся.
Воспрянуть – 1) підне́ стися ду́ хом; 2) (на месте) зірва́ тися; 3) (от сна) проки́ нутися.
Воспылать – запали́ тися, зайняти́ ся; в. любовью – запали́ тися коха́ нням.
Воссиять – зася́ яти, -ся́ ю, -ся́ єш.
Воссоединение – приєдна́ ння, з’єдна́ ння, злу́ чення, -ння.
Воссоединять, воссоединить – приє́днувати, приєдна́ ти, з’є́днувати, з’єдна́ ти, злуча́ ти,
злучи́ ти.
Воссоздание, см. Воспроизведение.
Воссоздать, см. Воспроизводить.
Восставать, восстать – повстава́ ти, -таю́, -тає́ш, повста́ ти.
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Восстание – повста́ ння, -ння (робітникі́в).
Восстановитель – відбудо́ вник, -ка.
Восстановительный – відбудо́ вний, відно́ вний, -а, -е.
Восстановление – 1) (города) відбудува́ ння, -ння, відбудо́ ва, -ви; 2) (против кого)
підбу́ рення, -ння; 3) (о правах) відно́ влення, -ння.
Восстановленный – 1) відбудо́ ваний; 2) підбу́ рений, -а, -е; 3) відно́ влений, -а, -е.
Восстановляемый – 1) відно́ влюваний; 2) підбу́ рюваний.
Восстановлять, восстановить – 1) (город) відбудо́ вувати, відбудува́ ти; 2) (в правах)
поновля́ ти; 3) (возмущать) підбу́ рювати, підбу́ рити, -рю, -риш (про́ ти ко́ го).
Восток – схід (род. схо́ ду).
Восторг – за́ хват, -ту, захо́ плення, -ння, пори́ в, -ву, ентузія́ зм, -му.
Восторгаться – захва́ чуватися, захо́ плюватися, порива́ тися.
Восторженно – з за́ хватом, захо́ плено, евтузіясти́ чно.
Восторженность – захо́ пленість, -ности, екзальта́ ція, -ції.
Восторженный – захо́ плений, ентузіясти́ чний, -а, -е.
Восторжествовать – взя́ ти го́ ру, затріюмфува́ ти.
Восточный – схі́дній, -я, -є.
Востребование – домага́ ння; зажада́ ння, -ння.
Востребовать – ви́ правити, -влю, -виш, зажада́ ти, -да́ ю.
Вострить – гостри́ ти, -рю́, -риш.
Востроглазый – бистроо́ кий.
Востроногий – бистроно́ гий.
Восхваление – вихваля́ ння, велича́ ння, -ння.
Восхвалять, восхвалить – вихваля́ ти, ви́ хвалити, звелича́ ти, звели́ чити, уславля́ ти,
усла́ вити; -ться – вихваля́ тися, ви́ хвалитися, звелича́ тися, звели́ читися.
Восхваленный – ви́ хвалений, усла́ влений, -а, -е.
Восхитительный – чарівли́ вий, чудо́ вий, -а, -е; -тельно – чарівли́ во, чудо́ во.
Восхищать, восхитить – захо́ плювати, -люю, -люєш, захопи́ ти, -плю, -пиш, захва́ чувати,
-чую, -чуєш, захвати́ ти, -вачу́ , -тиш; -ться – захо́ плюватися, захопи́ тися, захва́ чуватися,
захвати́ тися.
Восхищение – захо́ плення, -ння.
Восхищенный – захо́ плений, -а, -е.
Восход – схід (род. схо́ ду).
Восходить – схо́ дити (схо́ джу, схо́ диш), вихо́ дити (на го́ ру).
Восходящий – 1) (прич.) той, що схо́ дить; 2) (прилаг.) верхобі́жний, -а, -е.
Восьмерик – вісьмери́ к, -ка́ .
Восьмерка – ві́сімка, восьма́ ка.
Восьмигранник – восьмигра́ нник, -ка.
Восьмигранный – восьмигранча́ стий, -а, -е.
Восьмидесятый – вісімдеся́ тий.
Восьмилетний – восьмилі́тній.
Восьмиугольник – восьмику́ тник, -ка; -ный – восьмику́ тний.
Восьмой – во́ сьмий, -а, -е.
Вот, нар. – ось, от, оце́ , он; вот то-то и есть – ото-ж то й воно́ .
Вотировать – вотува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, голосува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Вотировка – вотування, -ння, голосу г ання, -ння.
Воткнуть, см. Втыкать.
Вотчим – вітчи́ м, -ма.
Вотчина – батьківщи́ на, -ни, діди́ зна, -ни.
Вотчинник – ді́дич, -ча; -ный – діди́ чний, -а, -е.
Воцарение – зацарюва́ ння, запанува́ ння, -ння.
Воцариться – зацарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, запанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Вочеловечение – очолові́чення.
Вочеловечиться – очолові́читися.
Вошь – во́ ша, -ші; (собирательно) ну́ жа, -жі.
Вощанка – воща́ нка, -ки.
Вощаной – воскови́ й.
Вощение – воскува́ ння, -ння.
Вощить – воскува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Воюющий – войови́ й, -а́ , -е́ ; воюющие стороны – супроти́ вні сто́ рони.
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Впадение – 1) запада́ ння; 2) (о реке) впада́ ння, влива́ ння.
Впадина – запа́ дина, -ни.
Впадистый – запади́ стий, -а, -е.
Впаивать – 1) (свинцом, медью) влюто́ вувати, -вую; 2) (водкой) підпо́ ювати, -по́ юю, -юєш.
Впайка – влютува́ ння, -ння.
Впалзывание – вповза́ ння, -ння.
Впалзывать, вползать, вползти – вповза́ ти, -за́ ю, вповзти́ .
Впалость – запа́ лість, -лости.
Впалый – запа́ лий, запа́ листий.
Впаянный – влюто́ ваний, -а, -е.
Впервые – впе́ рше.
Вперегонку – навви́ передки.
Вперед, нар. – впере́ д.
Впереди – спе́ реду, попере́ ду, попере́ д.
Вперемежку – вперемі́шку, мі́шма.
Вперять, вперить – втупля́ ти, -ля́ ю, втупи́ ти, -плю, -пиш, видивля́ тися, ви́ дивитися.
Впечатление – вра́ ження, -ння.
Впечатлительность – вразли́ вість, -вости.
Впечатлительный – вразли́ вий.
Впиваться, впиться – 1) (глазами, когтями, быть пьяным) впива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся,
впи́ тися (вп’ю́ся, вп’єшся); 2) (губами) всмо́ ктуватися, -туюся, -туєшся, всмокта́ тися
́
(всмокчу́ ся, всмо́ кчишся; 3) (зубами, кандалами) в’їда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, в’їстися
́
(в’їмся, в’їси́ ся).
Впирать – упиха́ ти, запиха́ ти.
Вписывание, вписание – впи́ сування, -ння, впис, -су.
Вписывать, вписать – впи́ сувати, -сую, -суєш, вписа́ ти (впишу́ , впи́ шеш).
Вписной – вписни́ й, -а́ , -е́ .
Впитать, впитывать – вбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, всмо́ ктувати, -тую, -туєш; -ться –
всмо́ ктуватися.
Впитывание – вбира́ ння, всмо́ ктування, -ння.
Впитывающий – вберу́ щий, -а, -е.
Впихивание – пха́ ння, впиха́ ння.
Впихивать, впихнуть – упиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, упхну́ ти, -ну́ .
Вплавь – вплав, вплинь.
Вплескивать, вплеснуть – вхлю́пувати, -пую, -пуєш, вхлю́пнути, -ну, -неш, вплі́скувати,
-кую, -куєш, вплесну́ ти, -ну́ .
Вплетание, вплетение – впліта́ ння, -ння.
Вплетать, вплесть – впліта́ ти, -та́ ю, вплести́ , -лету́ , -те́ ш.
Вплотную – щі́льно.
Вплоть – аж до, до само́ го, до само́ ї.
Вплывание – вплива́ ння, -ння.
Вплывать, вплыть – вплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, впливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Вплытие – вплиття́ , -ття́ .
Вповалку, нар. – по́ котом.
Впол, вполовину – пів, напі́в.
Вполголоса, нар. – напівго́ лосно, сти́ ха.
Вполне – цілко́ м.
Вполоборота – півповоро́ тно.
Вполпути – напівдоро́ зі.
Вполсыта – на́ дголодь.
Впопад – до ре́ чі, до ладу́ .
Впоперек, нар. – упо́ перек.
Впопыхах – спо́ хвату, по́ спіхом.
Впорожне – порожняко́ м, порожне́ м.
Впору – впо́ ру, вча́ сно са́ ме в час, як слід.
Впоследствии – зго́ дом, по́ тім, опісля́ .
Впотьмах – по́ ночі.
Вправду – спра́ вді.
Вправе – впра́ ві, вла́ стен.
Вправка, вправление – заправля́ ння, запра́ влення, -ння.
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Вправлять, -вить – заправля́ ти, -ля́ ю, запра́ вити, -влю, -виш.
Вправо – впра́ во, право́ руч.
Впрах – до ре́ шти, до пня, до ще́ нту, до оста́ нку.
Впредь – напере́ д, да́ лі, нада́ лі.
Впримету – по знаку́ .
Вприпрыжку – ви́ стрибом.
Вприсядку – навпри́ сядки.
Впроголодь – на́ дголодь.
Впродолжение (чего) – про́ тягом (чого), че́ рез то, крізьщо.
Впрок – на добро́ , на ко́ ристь, на пожи́ ток.
Впросак (попасться) – вклепа́ тися.
Впросонках, нар. – спросо́ нку, спросо́ ння.
Впрохмель – на підпи́ тку.
Впрочем – проте́ , в тім, а проте́ .
Впрыгивать, впрыгнуть – вска́ кувати, -кую, -куєш, вско́ чити, -чу, -чиш, встри́ бувати,
-бую, встрибну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Впрыскивание – впи́ рскування, впо́ рскування, -ння.
Впрягание – впряга́ ння, -ння.
Впрягать, впрячь – запряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запрягти́ (запряжу́ , запряже́ ш).
Впрямь – 1) (по прямой дороге) пря́ мо, про́ сто; 2) (действительно) спра́ вді.
Впуск, впускание – впу́ ск, -ку, впуска́ ння, -ння.
Впускать, впустить – впуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, впусти́ ти (впущу́ , впу́ стиш).
Впускной – входови́ й, -а́ , -е́ .
Впутывание, впутыванье – вплу́ тування, ння.
Впутывать, впутать – уплу́ тувати, -тую, -туєш, вплу́ тати, -таю, -таєш; -ться – втруча́ тися,
втру́ титися, -чуся, -тишся, устрява́ ти, устря́ ти.
Впух, см. Впрах.
Впялить (глаза) – вту́ пити (о́ чі) в ко́ го.
Впятеро – вп’я́ теро.
Впятером – уп’ятьо́ х.
Вравне – врі́вні.
Враг – во́ рог, -га.
Вражда – ворожне́ ча, чі.
Враждебно – воро́ же, неприя́ зно, неприхи́ льно.
Враждебность – воро́ жість, -жости, непри́ язність, -ности.
Враждебный – воро́ жий, непри́ язний.
Враждование – ворогува́ ння.
Враждовать – ворогува́ ти, -гу́ ю.
Вражеский – воро́ жий.
Вразброд – вро́ зтіч, рі́зно.
Вразброс – вро́ зкидку.
Враздробь – на́ різно, наро́ здріб.
Вразмах – з ро́ змаху.
Вразумительность – врозумли́ вість, -вости, зрозумі́лість, -лости, я́ сність, -ности.
Вразумительный – врозумли́ вий, зрозумі́лий, я́ сний, -а, -е.
Вразумление – навча́ ння на до́ брий ро́ зум, напу́ чування, -ння.
Вразумлять, вразумить – напоумля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, напоу́ мити, -млю, -миш, напу́ чувати,
-чую, напути́ ти, -пучу́ , -ти́ ш.
Враки – бре́ хні (р. бре́ хень).
Враль – бреху́ н, -на́ , забре́ ха, -хи.
Врасплох – знена́ цька, несподі́вано.
Врассыпную – уро́ зтіч, уро́ зсип.
Врастать, врасти – вроста́ ти, врости́ .
Врастяжку – вздовж.
Врата, см. Ворота.
Врать – бреха́ ти, бре́ хні точи́ ти.
Врач – лі́кар, -ря.
Врачебный – лі́карський, -а, -е.
Врачевание – лікува́ ння, -ння.
Врачевать – лікува́ ти.
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Вращательно – о́ бертом, о́ бертнем.
Вращательный – окружни́ й, -а́ , -е́ .
Вращать – поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, кружля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Вращаться – 1) (о круге) поверта́ тися; 2) (о планетах) кружля́ ти; (о людях) оберта́ тися.
Вращающийся – поворітни́ й.
Вращение – 1) оберта́ ння, -ння; 2) кружі́ння, -ння.
Вред – шко́ да, -ди.
Вредитель – шкідни́ к, -ка́ ; -ница – шкідни́ ця, -ці.
Вредить – шко́ дити (шко́ джу, шко́ диш), ва́ дити (ва́ джу).
Вредность – шкідли́ вість.
Вредный, вредносный – шкідли́ вий, -а, -е.
Врезывание – врі́зування, -ння.
Врезывать – врі́зувати, -зую, -зуєш; -ться – 1) врі́зуватися; 2) (влюбиться) вті́патися.
Времена – часи́ , -сі́в; времена года – по́ ри ро́ ку.
Временем – ча́ сом.
Временно – тимчасо́ во.
Временность – тимчасо́ вість, -вости.
Временный – тимчасо́ вий, -а, -е.
Время – доба́ , час, пора́ , годи́ на.
Времяисчисление – літочислі́ння.
Времяпрепровождение, времяпровождение – проводі́ння ча́ су.
Вровень – врі́вні.
Врожденность – прирожде́ нність, -ности.
Врожденный – прирожде́ нний, вро́ джений, -а, -е.
Врозницу – на́ різно, наро́ здріб.
Врознь – на́ різно, рі́зно.
Вростать – вроста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, врости́ , -сту́ , -сте́ ш.
Врун – бреху́ н, -на́ ; -нья – бреху́ ха, -хи.
Вручать, вручить – вруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, вручи́ ти, подава́ ти, пода́ ти до рук.
Вручение – вручі́ння, -ння.
Вручитель – дору́ чник, -ка; -ница – дору́ чниця, -ці.
Врывать, врыть – вко́ пувати, -пую, -пуєш, вкопа́ ти, -па́ ю.
Врываться, ворваться – вдира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, вде́ ртися, -ру́ ся, -ре́ шся.
Вряд, вряд-ли – навря́ д, навря́ д чи.
Всадник – верхіве́ ць (род. верхівця́ ), їзде́ ць, -дця́ , ве́ ршник, -ка.
Всаживание – встромля́ ння.
Всаживать, всадить – встромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, встроми́ ти, -млю́, -миш, заганя́ ти, -ганя́ ю,
-няєш, загна́ ти (зажену́ , заже́ неш).
Всасываемый – всмо́ ктуваний.
Всасывание – всмо́ ктування.
Всасывательный – всмокта́ льний, -а, -е.
Всасывать, всосать – всмо́ ктувати, -тую, -туєш, всмокта́ ти (всмокчу́ , всмо́ кчиш).
Всасываться, всосаться – всмо́ ктуватися, всмокта́ тися.
Всасывающий – всмокта́ льний, вбиру́ щий, -а, -е.
Все, все решительно – усе, геть усе́ , геть чи́ сто все.
Всеблаженный – всеблаже́ нний.
Всеведение – всезна́ ння, -ння.
Всеведущий – всезна́ вець, -вця, всезна́ ючий.
Всевидящий – всеви́ дець, -дця, всевидю́щий.
Всевластный – всевла́ дний, -а, -е
Всевозможный – найможли́ віший, -а, -е.
Всегда – за́ вжди, завсігди́ , за́ всіди.
Всегдашний – за́ всідній, -я, -є, повсякча́ сний, -а, -е.
Вседержитель – вседержи́ тель.
Вседневный – щоде́ нний.
Всеисцеляющий – всецілю́щий.
Всеконечно – запе́ вне.
Всеконечный – запе́ вний, -а, -е.
Вселенная – все́ світ, -ту.
Вселенский – цілосві́тній, -я, -є.
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Вселять, вселить – вселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, всели́ ти, -лю́, -лиш.
Вселяться, вселиться – вселя́ тися, всели́ тися.
Всемерно – яко мо́ га, уся́ ким ро́ бом, уся́ ким спо́ собом.
Всемерный – найможливі́ший, геть уся́ кий.
Всеместный, см. Повсеместный.
Всемилостивейший – найласкаві́ший. наймилостиві́ший.
Всеминутно, см. Ежеминутно.
Всемирноизвестный – всесві́тньої сла́ ви.
Всемирный – всесві́тній, -я, -є.
Всемогущество – всеси́ ла, всемогу́ тність, -ности.
Всемогущий – всемогу́ тній, -я, є.
Всенародно – прилю́дно, привселю́дно.
Всенародный – 1) (всеобщий) всенаро́ дній, -я, -є, вселю́дний, -а, -е; 2) (публичный)
привселю́дний; -но – привселю́дно.
Всенепорочный – всенепоро́ чний, -а, -е.
Всенижайший – найни́ жчий.
Всенощный – цілоні́чний, -а, -е.
Всеоб’емлющий – всеося́ жний.
Всеобщий – зага́ льний, вселю́дний, -а. є.
Всеобщность – зага́ льність, -ности, вселю́дність, ности.
Всеоружение – по́ вне озбро́ єння
Всепобеждаюший – всеперемо́ жний, -а, -е.
Всеподданнейший – всепідда́ нчий, -а, -е.
Всепожирающий – всежеру́ щий.
Всепокорнейший – найпокірні́ший, -а, -е.
Всеправедный – всепра́ ведний.
Всепреданный – найвіддані́ший.
Всепрощение – всепроще́ ння.
Всердцах, нар. – спересе́ рдя.
Всерьез – навспра́ вжки, серйо́ зно.
Всесветный, см. Всемирный.
Всесильный – всеси́ льний, всевла́ дний, -а, -е.
Всеславный – всесла́ вний, найславні́ший.
Всесожжение – всепалі́ння, -ння.
Всесторонний – всебі́чний, -а, -е.
Всеуслышание – (в выражении – говорить во всеуслышание) каза́ ти го́ лосно.
Всецелебный – всезцілю́щий, -а, -е.
Всецело, нар. – цілко́ м, цілкови́ то.
́
Всеядный – всеїдний,
-а, -е.
Вскакивание – зіска́ кування, -ння.
Вскакивать, вскочить – зіска́ кувати, -кую, -куєш, зіско́ чити, -чу, чиш, схо́ плюватися,
-лююся, -люєшся, схопи́ тися.
Вскапывать, вскопать – ско́ пувати, -пую, -пуєш, скопа́ ти.
Вскарабкаться – ви́ дертися, -руся, -решся, ви́ дряпатися.
Вскармливать, вскормить – годува́ ти, ви́ годувати, -дую.
Вскатывание – ско́ чування, -ння.
Вскатывать, вскатить – ско́ чувати, -чую, скоти́ ти.
Вскачь – вско́ ки, ско́ ком, вско́ чки.
Вскидывание – підкида́ ння, -ння.
Вскидывать, вскинуть – підкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підки́ нути.
Вскидываться, вскинуться – накида́ тися, -да́ юся, наки́ нутися, -нуся, -нешся (на ко́ го).
Вскипание – закипі́ння, скипі́ння, -ння.
Вскипать, вскипеть – закипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, закипі́ти, -плю́.
Вскипятить – закип’яти́ ти (закип’ячу́ , закип’яти́ ш).
Всклочивать, всклочить – ко́ шлати, поко́ шлати, -лаю, -лаєш, кудо́ вчити, -чу, -чиш,
покудо́ вчити, -чу, -чиш; -ться – ко́ шлатися, поко́ шлатися, кудо́ вчитися, покудо́ вчитися.
Всковырять – сколу́ пати, -паю.
Всколебать – похитну́ ти, сколихну́ ти, -ну, -неш; -ться – похитну́ тися, сколихну́ тися.
Вскользь – побі́жно, мимохі́дь, між і́ншим.
Всколыхать – захита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
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Вскопать – скопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Вскоре – незаба́ ром, неба́ вом.
Вскорм – ви́ годування, -ння, ви́ корм, -му.
Вскормить – ви́ годувати, -дую, -дуєш.
Вскормленник – годо́ ванець, -вця; -ница – годо́ ванка, -ки.
Вскоробливать, вскоробить – жоло́ бити, пожоло́ бити, -блю, -биш; -ться – жоло́ битися,
пожоло́ битися.
Вскородить – заскоро́ дити, -джу, -диш.
Вскорости – незаба́ ром.
Вскочить, см. Вскакивать.
Вскрик – ви́ крик, ку, по́ крик, -ку.
Вскрикивание – по́ крики, ків.
Вскрикивать, вскрикнуть – покри́ кувати, -кую, -куєш, покри́ кнути, -ну, -неш.
Вскружить (голову) – закрути́ ти (закручу́ , закру́ тиш), заморо́ чити, -чу, -чиш; -ться –
закрути́ тися, заморо́ читися.
Вскручиниться – зажури́ тися, -рю́ся, -ришся, засумува́ ти.
Вскрывание, вскрытие – 1) (трупа) розрі́зування, -ння; 2) (посылки) розпакува́ ння.
Вскрывать – 1) (письмо) розкрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (труп) розрі́зувати, -зую, -зуєш.
Всласть, нар. – всмак, до смаку́ .
Вслед – услі́д, слідо́ м.
Вследствие – че́ рез що, в на́ слідок чого́ .
Вслух – го́ лосно, вго́ лос.
Вслушивание – прислу́ хування, дослу́ хання, -ння.
Вслушиваться, вслушаться – прислуха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, прислу́ хатися, -хаюся,
-хаєшся, дослу́ хатися до чо́ го.
Всматриваться, всмотреться – вдивля́ тися, вдиви́ тися, придивля́ тися, придиви́ тися.
Всмятку (о сваренном яйце) – на кру́ то.
Всовывание – всува́ ння, -ння.
Всовывать, всунуть – всува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, всу́ нути, -ну, -неш; -ться – всува́ тися,
всу́ нутися.
Всосать, см. Всасывать.
́
Вспаивать, вспоить – підпо́ ювати (підпо́ юю, підпо́ юєш), підпоїти,
-пою́, -по́ їш.
Вспалзывать, всползать, всползти – вила́ зити (вила́ жу, вила́ зиш), ви́ лізти, зла́ зити,
злі́зти (на го́ ру).
Вспархивать, вспорхнуть – пу́ рхати, пу́ рхнути, зліта́ ти, злеті́ти.
Вспарывать, вспороть – розпо́ рювати, -рюю, -рюєш, розпоро́ ти, -рю́, -реш.
Вспаханный – зо́ раний, ви́ ораний; (о мног.) поо́ раний.
Вспахивание, вспашка – о́ ранка, -ки, ора́ ння, -ння.
Вспахивать, вспахать – ора́ ти, зора́ ти, ви́ орати, поора́ ти, -рю́, -о́ реш.
Вспашка, см. Вспахивание.
Вспенивание – шумува́ ння, -ння.
Вспенивать – пі́нити, -ню, -ниш; -ться – шумува́ тися, пі́нитися.
Всплакаться, всплакнуть – запла́ кати.
Всплеск – плюск, ви́ плеск, -ку.
Всплескивать, всплескнуть – 1) (руками) спле́ скувати, -кую, -куєш, сплесну́ ти, -ну́ , -не́ ш;
2) (о воде) плю́скати, -каю, -каєш, плю́снути, -ну, -неш.
Всплошь, вснлошную – суці́льно, щі́льно.
Всплывание – виплива́ ння, вирина́ ння, -ння.
Всплывать, всплыть – виплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ пливти, -ву, -веш, вирина́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
ви́ рнути, -ну, -неш.
Всполаскивать, всполоснуть – сполі́скувати, -кую, -куєш, сполосну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Всполашивать, всполошить – споло́ хувати, споло́ хати полоши́ ти, сполоши́ ти.
Всползать, всползти – вила́ зити (вила́ жу, вила́ зиш), ви́ лізти, -зу, -зеш.
Вспоминание, см. Воспоминание.
Вспоминать, вспомнить – зга́ дувати, -дую, -дуєш, згадафти, прига́ дувати, пригада́ ти.
Вспомогательный – допомічни́ й, підсо́ бний, -а, -е.
Вспомогать, вспомоществовать, вспомочь – помага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, помогти́ (поможу́ ,
помо́ жеш), допомога́ ти, -га́ ю, -га́ єш, допомогти́ (допоможу́ , допомо́ жеш)
Вспомоществование – допомо́ га, -ги.
Вспомянуть – згада́ ти, -да́ ю.
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Вспорхнуть, см. Вспархивать.
Вспотелый – спітні́лий, -а, -е.
Вспотеть – спітні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Вспрыгивать, вспрыгнуть – зіска́ кувати, -кую, -куєш, зіско́ чити, -чу, -чиш.
Вспрыскивание – впи́ рскування, -ння.
Вспрыскивать, вспрыснуть – впи́ рскувати, -кую, -куєш, впи́ рскнути, -ну, -неш.
Вспугивать, вспугнуть, см. Испугивать, испугать.
Вспухать, вспухнуть, см. Распухать.
Вспухлина, см. Опухоль.
Вспухший, см. Распухший.
Вспылить – скипі́ти, спахну́ ти, спалахну́ ти.
Вспыльчивость – запа́ льність, гарячкува́ тість, -тости.
Вспыльчивый – запальни́ й, -а́ , -е́ , гарячкува́ тий, -а, -е.
Вспыхивание – спала́ хування, -ння.
Вспыхивать, вспыхнуть – 1) (об огне, румянце, негодовании) спала́ хувати, спалахну́ ти; 2)
(о мятеже) вибуха́ ти, ви́ бухнути.
Вспышка – ви́ блиск, -ску, ви́ бух, -ху, вспышка гнева – ви́ бух гні́ву.
Вставание – встава́ ння, -ння.
Вставать – встава́ ть (встаю́, встає́ш), вста́ ти (вста́ ну); (о мног.) повстава́ ти.
Вставка – вста́ вка, -ки, вста́ влення, -ння.
Вставление – вста́ влювання, запра́ влення, -ння.
Вставлять, вставить – уробля́ ти, уроби́ ти, вставля́ ти, вста́ вити, заправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
запра́ вити, -влю, -виш.
Вставной, вставочный – вставни́ й, вста́ влюваний.
Вставщик – вставля́ ч, -ча, впра́ вник, -ка.
Встарину, встарь – встаровину́ .
Встаскивать, встащить – витяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ тягти, -гну, -неш; -ться – вила́ зити,
ви́ лізти.
Встороне – о́ сторонь.
Встревоженный – затриво́ жений, стурбо́ ваний, -а, -е.
Встревожить – стриво́ жити, -жу, -жиш, стурбува́ ти.
Встревожиться – стриво́ житися, стурбува́ тися.
Встрепетать, встрепенуть – стрі́пувати, -пую, -пуєш, стрепену́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться –
стрі́пуватися, стрепену́ тися.
Встрепывать, встрепать – 1) (бить) да́ ти прочуха́ нки; (о волосах) скудо́ вчити.
Встреча – зу́ стріч, -чі.
Встречать, встретить – 1) стріча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, стрі́нути, -ну, неш, стріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш;
2) (случайно) здиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, зди́ бати.
Встречаться, встретиться – стріча́ тися, стрі́нутися, здиба́ тися, зди́ батися.
Встречный – зустрі́чний, стрі́чний, -а, -е.
Встряска – 1) стру́ сювання, струсі́ння; 2) прочуха́ нка, ску́ бка.
Встряхивание – стрі́пування, стру́ шування, -ння.
Встряхивать, встряхнуть – стрі́пувати, -пую, -пуєш, стрі́пнути, -ну, -неш, стру́ шувати,
струси́ ти (струшу́ , стру́ сиш).
Встряхиваться, встряхнуться – стрі́пуватися, стріпну́ тися, стру́ шуватися, струси́ тися.
Вступать – вступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; вступать в должность – обніма́ ти поса́ ду.
Вступаться, вступиться – оступа́ тися, оступи́ тися заним, за ко́ го.
Вступающий – той, хто вступа́ є, вхо́ жий.
Вступительный – вступни́ й.
Вступление – вступ, -пу.
Вступщик – всту́ пник, -ка.
Всунуть, см. Всовывать.
Всхлипывание – хли́ пання, -ння, схли́ пування, -ння.
Всхлипывать, всхлипнуть – хли́ пати, -паю, -паєш, схли́ пувати, -пую, -пуєш.
Всходить, см. Восходить.
Всходы – схо́ ди, -дів, про́ рість.
Всхрапывать, всхрапнуть – хропти́ (хропу́ , хропе́ ш), захропну́ ти, -ну́ , -неш.
Всцарапаться – ви́ дряпатися.
Всыпа́ ть, всы́пать, всыпнуть – 1) (зерно, муку) всипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, вси́ пати, -плю,
-плеш, всипну́ ти, -ну́ , -неш; 2) (побить розгой, плетью) всипа́ ти, вси́ пати, одшмага́ ти,
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-га́ ю, -га́ єш.
Всюду – скрізь, усю́ди, повсю́ди.
Всякий, всяко – вся́ кий, -а, -е, вся́ ко, рі́зно.
Всячески – уся́ ково, уся́ ким спо́ собом.
Всяческий – уся́ кий, ко́ жний.
Всячина – уся́ чина, -ни.
Втайне – по́ тай, тає́мно.
Вталкивание – впиха́ ння, -ння.
Вталкивать, втолкнуть – впиха́ ти, упхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Втаптывать, втоптать – вто́ птувати, -тую, -туєш, втопта́ ти, (втопчу́ , вто́ пчиш).
Втаскивание – втяга́ ння, -ння.
Втачивать, втащить – втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, втягти́ , -гну́ , -гнеш; -ться – втяга́ тися.
Втачивать, втачать – вшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, вши́ ти (вши́ ю, вши́ єш).
Втащить, см. Втаскивать.
Втекать, втечь (о реке) – влива́ тися, вли́ тися.
Втесаться – затеса́ тися (затешу́ ся, зате́ шешся).
Втеснять, втеснить – бга́ ти, (бга́ ю, бга́ єш), пха́ ти (пха́ ю, пха́ єш), упха́ ти.
Втечение – 1) (указание времени) на про́ тязі, про́ тягом; 2) (о реке) влива́ ння, вплива́ ння.
Втирание – втира́ ння, -ння.
Втирать, втереть – втира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, вте́ рти (втру, втреш).
Втираться, втереться – втира́ тися, вте́ ртися; (втесаться) втика́ тися, увіткну́ тися;
втираться в доверие – залі́зти в ду́ шу (кому́ ).
Втискивание – впиха́ ння, -ння.
Втискивать, втиснуть – вбига́ ти, (вбига́ ю, вбига́ єш), убга́ ти (убга́ ю, убга́ єш), упиха́ ти,
упха́ ти (упха́ ю, упха́ єш).
Втискиваться, втиснуться – втиска́ тися, втисну́ тися, впира́ тися, впе́ ртися.
Втиснутый – упхну́ тий, вда́ влений, -а, -е.
Втихомолку – ни́ шком, мо́ вчки, крадькома́ .
Втолковывать, втолковать – втокма́ чувати, -чую, -чуєш, втокма́ чити, -чу, -чиш, вбива́ ти в
го́ лову.
Втолпиться – вти́ снутися.
Вторгаться, вторгнуться – 1) вдира́ тися, вде́ ртися, впира́ тися, впе́ ртися; 2)
(вмешиваться) втруча́ тися, втру́ титися.
Вторжение – 1) вдира́ ння, впира́ ння, -ння; 2) (вмешивание в чужие дела) втруча́ ння, -ння.
Вторить – окселентува́ ти, -ту́ ю.
Вторично – удру́ ге, повто́ рно.
Вторичный – повто́ рний, поно́ вний, другоразо́ вий.
Вторник – вівто́ рок (род. вівті́рка).
Второбрачие – дру́ гий шлюб; -чный – другошлю́бний, -а, -е.
Второгодник – друга́ к, втора́ к; -иица – друга́ чка, втора́ чка.
Второй – дру́ гий; -а, -е.
Второклассник – другокля́ сник, -ка.
Второклассный – 1) (занимающий второстепенное место); 2) другокля́ сний,
другоря́ дний.
Второпях – спо́ хвату, хапце́ м.
Второсрочный – друготерміно́ вий.
Второстепенный – другоря́ дний.
Втравливать, втравлять, втравить – 1) (о людях: приучать) завча́ ти до чо́ го; 2) (о
людях: втягивать во что) затяга́ ти, втага́ ти, -га́ ю, -га́ єш до чо́ го, нацько́ вувати,
нацькува́ ти проти ко́ го; 3) (о собаках, соколах) вимуштро́ вувати, ви́ муштрувати.
Втретьих – по-тре́ тє.
Втридорога – втри́ дорога.
Втрое – потрі́йно, утро́ є.
Втроем – утрьо́ х.
Втройне – втро́ є.
Втулка – 1) (в бочке) воро́ нка, ки, чіп (род. чопа́ ), за́ тичка, -ки; 2) (в пушке) за́ тичка, -ки.
Втуне, нар. – ма́ рно, даре́ мно.
Втупик – вбезви́ хідь.
Втыкание – втика́ ння, -ння.
Втыкать, воткнуть – втика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, увіткну́ ти, -ну́ , -не́ ш, устромля́ ти, -млю́, -миш,
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встроми́ ти, -млю́, -миш.
Втыкаться, воткнуться – втика́ тися, увіткну́ тися, встромля́ тися, устроми́ тися.
Втычка – 1) (процесс) втика́ ння; -ння; 2) (втулка) воро́ нка, -ки, чіп (род. чопа́ ), за́ тичка,
-ки.
Втягивание – 1) втяга́ ння, -ння; 2) (о просачивании жидкостей) всмо́ ктування, -ння.
Втягивать, втянуть – 1) втяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, втягти́ , -гну́ , -гнеш, всмо́ ктувати, -тую,
-туєш, всмокта́ ти, -кчу́ ; 2) (вовлекать) затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, затягти́ , -гну́ , -гнеш.
Втягиваться, втянуться – 1) втяга́ тися, втягти́ ся; 2) (о жидкости) всмо́ ктуватися,
всмокта́ тися; 3) (о человеке) втяга́ тися, втягти́ ся, впуска́ тися, впусти́ тися.
Вуаль – вуа́ ль, -лю, серпа́ нок, -нка.
Вулкан – вулка́ н, -ну; -нический – вулкані́чний, -а, -е.
Вульгарность – вульґа́ рність.
Вульгарный – вульґа́ рний, -а, -е.
Вход – 1) (вообще) вхід (род. вхо́ ду), увіхі́д, -хо́ ду; 2) (куда [не] разрешается входить)
вступ, -пу; 3) (новоселье) вхо́ дини (род. вхо́ дин).
Входить, войти – 1) (в дом, комноту) вхо́ дити (вхо́ джу, вхо́ диш), увійти́ (увійду́ , -деш); 2) (в
соглашение) порозуміва́ тися, порозумі́тися.
Входной – вхідни́ й, вступни́ й, -а́ , -е́ .
Входящий № – вступни́ й, вхідни́ й №.
Вхожий – вхо́ жий, -а, -е.
Вцарапать – вдря́ пати, -паю.
Вцеживать, вцедить – ціди́ ти (ціджу́ , ці́диш); вціди́ ти, -джу́ , вці́диш, точи́ ти, вточи́ ти, -чу́ ,
-чиш.
Вцелости – вці́лості, всхоро́ нності.
Вцепляться, вцепиться – 1) вчі́плюватися, -лююся, -люєшся, вчепи́ тися, -плю́ся, -пишся;
2) (зубами) ущемля́ тися, ущеми́ тися.
Вчастую – часте́ нько.
Вчера – учо́ ра.
Вчерашний – учора́ шній, -я, -є.
Вчерне – на́ чорно.
Вчетверо – вче́ тверо; -ром – вчотирьо́ х.
Вчисление – зарахува́ ння, -ння.
Вчислять, вчислить – зарахо́ вувати, -вую, -вуєш, зарахува́ ти, -раху́ ю, -раху́ єш.
Вчитываться, вчитаться – вчи́ туватиси, -туюся, -туєшся, вчита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Вшестеро – вше́ стеро; -ром – ушістьо́ х.
Вшивать, вшить – вшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, вши́ ти (вши́ ю).
Вшиветь – воши́ віти, -вію, -вієш.
Вшивец – воши́ вець, -вця; -вица – воши́ виця, -ці.
Вшивость – воши́ вість, -вости.
Вшивый – воши́ вий.
́
В’едаться, в’есться – в’їда́ тися, в’їстися,
вгриза́ тися, вгри́ зтися.
́
В’едчивый – в’їдливий,
-а, -е.
В’езд – в’їзд, -ду.
В’ездной – в’їзни́ й, -а́ , -е́ .
́
́
́
В’езжать, в’ехать – в’їжджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, в’їхати
(в’їду,
в’їдеш).
В’езжий – в’їзни́ й, -а́ , -е́ .
В’явь, в’яве – я́ вно, в-очеви́ дьки.
Вы, мест. – ви.
Выбалтывание – 1) (о посуде) вибо́ втування, -ння; 2) (в разговорах) вика́ зування:-ння.
Выбалтывать, выболтать – 1) (о посуде) вибо́ втувати, -тую, -туєш, ви́ бовтати, -таю, -таєш;
2) (в разговоре) вика́ зувати, зую, -зуєш, ви́ казати (ви́ кажу, ви́ кажеш).
Выбегание – вибіга́ ння, -ння.
Выбега́ ть, выбежать – вибіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ бігти (ви́ біжу, ви́ біжиш).
Вы́бегать – ви́ бігати, -гаю, -гаєш, ви́ ганяти, -няю, -няєш; -ться – ви́ бігатися, ви́ ганятися.
Выбеливание, выбелка – 1) (ткани) убі́лювання, -ння, убі́лування, -ння; 2) (стен дома)
вапнува́ ння, білува́ ння, -ння.
Выбеливать – 1) (ткань) біли́ ти, -лю́, -лиш; 2) (стены, дома) вапнува́ ти, біли́ ти.
Выбеситься – перекази́ тися.
Выбивать, выбить – 1) (глаза, окно) вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бити (ви́ б’ю, ви́ б’єш); 2)
(двери) вива́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ важити, -жу, -жиш; 3) (траву, пашню) витоло́ чувати,
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-чую, -чуєш, ви́ толочити, -чу, -чиш.
Выбиваться, выбиться – 1) вибива́ тись, ви́ битися; 2) (из сил) виси́ люватися, ви́ силитися.
Выбирание – вибира́ ння, -ння.
Выбирать, выбрать – 1) (делать выбор, вообще) вибира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ брати (ви́ беру,
ви́ береш); 2) (выбирать на должность) вибира́ ти, ви́ брати, обира́ ти, обра́ ти.
Выбранный – ви́ браний, о́ браний, -а, -е.
Выбираться, выбраться – вибира́ тися, ви́ братись (зві́дки, куди́ ).
Выблевать – ви́ блювати.
Выбойка – ви́ бійка, мальо́ ванка.
Выбоина – вибо́ їна, -ни, баю́ра.
Выболеть – 1) (сделаться слабым) ви́ слабувати; 2) (выздороветь) переболі́ти.
Выбор – 1) ви́ бір, -бору; 2) (представителя) ви́ бір, обра́ ння.
Выборка – 1) (процесс) вибира́ ння, -ння; 2) (результаты выборки) ви́ збірки, ви́ бірки, рок.
Выборность – ви́ борність, -ности.
Выборный – ви́ борний, -а, -е.
Выбороть – ви́ бороти, -рю, -реш.
Выборщик – ви́ борець, -рця.
Выборы – ви́ бори, -рів.
Выбранить – ви́ лаяти, -лаю, -лаєш.
Выбрасывание – викида́ ння.
Выбрасывать, бросить – викида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ кинути, -ну, -неш; (почки) брости́ тися.
Выбрать – ви́ брати.
Выбраться, см. Выбираться.
Выбресть – ви́ брести, -ду, -деш.
Выбривать, выбрить – голи́ ти, ви́ голити, поголи́ ти, -лю́, -лиш; -ться – голи́ тися,
поголи́ тися.
Выбродить – 1) (ходить) ви́ ходити, ви́ блукати; 2) (о закваске) ви́ грати, ви́ шумувати.
Выбросить – ви́ кидати, -даю.
Выброска – викида́ ння, -ння.
Выбросок – по́ кидька, ки, по́ кидь, -ди.
Выбрызгивать – випо́ рскувати, -кую, -куєш.
Выбуксировать – ви́ буксувати.
Выбуравливать – висве́ рдлювати, -люю, -люєш.
Выбучивать, выбучить – відзо́ лювати, відзоли́ ти.
Выбывать, выбыть – вибува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бути, -буду.
Выбытие – вибуття́ , -ття́ , вибува́ ння, -ння.
Вываживать – 1) (водить) ви́ водити, -воджу, -водиш; 2) (возить) виво́ зити, (виво́ жу).
Вываливание – вива́ лювання, -ння, виверта́ ння, -ння.
Вываливать, вывалить – вива́ лювати, -люю, -люст, ви́ валити, -лю, -лиш.
Вываляться (в грязи) – ви́ валятися, -ляюся, -ляєшся.
Вываривание – вива́ рювання, -ння.
Вываривать, выварить – вива́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ варити, -рю, -риш.
Выварка – ви́ варення, -ння.
Выварочный – виварни́ й, -а́ , -е́ .
Вывевать – вивіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Выведывание – виві́дування, випи́ тування, -ння.
Выведывать – виві́дувати, -дую, -дуєш, випи́ тувати, -тую, -туєш.
Вывезение, см. Вывоз.
Вывертка – ви́ крут, -ту, викру́ чування, -ння.
Вывертывать, вывернуть – (выкручивать) виверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ вернути (ви́ верну,
ви́ вернеш), викру́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ крутити, 2) (изворачиваться) вибрі́хувати,
ви́ брехати; 3) (на изнанку) виверта́ ти, ви́ вернути.
Выверчивать, вывертеть – висве́ рдлювати, -люю, -люєш, ви́ свердлити, -лю, -лиш.
Выверять, выверить – вивіря́ ти, ви́ вірити, -рю, -риш.
Вывеска – ви́ віска, -ки.
Выветривание – виві́трювання, -ння.
Выветривать, выветрить – виві́трювати, -рюю, -рюєш, ви́ вітрити, -рю, -риш.
Выветрившийся, выветрелый – звітрі́лий, -а, -е.
Вывешивание – виві́шування, -ння.
Вывешивать, вывесить – 1) (одежу) виві́шувати, ви́ вісити; 2) (взвешивать) вива́ жувати,
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ви́ важити.
Вывеять – ви́ віяти, -вію, -вієш.
Вывеянный – ви́ віяний, прові́яний.
Вывинчивать, вывинтить – виґви́ нчувати, -чую, -чуєш, ви́ ґвинтити, -нчу, -нтиш,
вишрубо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ шрубувати, -блю, -биш, викру́ чувати, -чую, -чуєш,
ви́ крутити.
Вывих – звих, -ху, ви́ вих, -ху, зви́ хнення, -ння.
Вывихать, вывихнуть – звиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, звихну́ ти, -ну́ , -неш.
Вывод – ви́ сновок, -ку, ви́ від, -воду.
Выводить, вывести – 1) виво́ дити (виво́ джу, виво́ диш), ви́ вести (ви́ веду, ви́ ведеш); 2)
(истреблять) вибавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ бавити, -влю, -виш; 3) (о животных, птицах)
плоди́ ти (плоджу́ , пло́ диш), ви́ плодити, виво́ дити, ви́ вести; Выводить заключение – роби́ ти
ви́ сновок.
Выводить – ви́ водити.
Выводиться, вывестись – 1) виво́ дитися, ви́ вестися; 2) (исчезать) вибавля́ тися,
ви́ бавитися; 3) (о животных, птицах) виво́ дитися, ви́ вестися, випло́ джуватися,
ви́ плодитися.
Выводной – вивідни́ й, -а́ , -е́ .
Выводок – ви́ від, -воду.
Вывоз – ви́ віз (род. ви́ возу).
Вывозить – ви́ возити (ви́ вожу).
Вывозить, вывезти – виво́ зити (виво́ жу, виво́ зиш), ви́ везти.
Вывозной – вивозо́ вий, -а, -е.
Выволакивание – 1) (вытягивание) виволіка́ ння, -ння; 2) (отыскивание) видобува́ ння.
Выволакивать, выволочить – 1) виволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ волокти, -чу, -чеш, витяга́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, ви́ тягти, -гну, -гнеш; 2) видобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ добути, -буду, -будеш.
Выворачивать, выворотить – виверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ вернути, -ну, -неш.
Выворот – ви́ воріт, -роту.
Выворотить, см. Выворачивать.
Выворотный – ви́ ворітний, ви́ вернутий, -а, -е.
Вывязывать, вывязать – 1) випліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ плести (ви́ плету, ви́ плетеш); 2)
(развязывать) вив’я́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ в’язати (ви́ в’яжу, ви́ в’яжеш).
Выгадывание – вига́ дування, -ння, вимудро́ вунання, -ння; 2) (выигрывание) вига́ дування.
Выгадывать, выгадать – вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати, -даю, -даєш, вимудро́ вувати,
-вую, -вуєш, ви́ мудрувати.
Выгиб – вигнуття́ , -ття́ , за́ крут.
Выгибание – внгина́ ння, -ння.
Выгибать, выгнуть – 1) вигина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ви́ гнути, -гну, -гнеш; 2) (гибнуть) ги́ нути,
ду, -неш.
Выгибаться, выгибнуться – вигина́ тися, ви́ гнутися, вихиля́ тися, ви́ хилитися.
Выгибистый – 1) гнучки́ й, -а́ , -е́; 2) (не прямой) колінча́ стий.
Выглаживание – вигла́ джування, -ння, вирі́внювання, -ння; (утюгом) прасува́ ння, -ння.
Выглаживать, выгладить – вигла́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ гладити (ви́ гладжу,
ви́ гдадиш), вирі́внювати, -нюю, -нюєш, ви́ рівняти, -няю, -няєш; (утюгом) випрасо́ вувати,
-вую, -вуєш, ви́ прасувати, -сую.
Выглядывать, выглянуть – вигляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ глянути, -ну, -неш.
Выгнивать, выгнить – вигнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ гнити, випріва́ ти, ви́ пріти..
Выгнутость – ви́ гнутість, лукува́ тість, -тости.
Выговор – 1) (произношение) вимо́ ва, -ви; 2) (укор) докі́р, -ко́ ру, дога́ на, -ни.
Выговаривать, выговорить – 1) (произношение) вимовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ мовити, -влю,
-виш; 2) (укорять) доріка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, дорікну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – вимовля́ тися,
ви́ мовитися.
Выгода – ко́ ристь, -сти, бари́ ш, -ша, ви́ года, -ди.
Выгодность – зиско́ вність, -ности, ви́ гідність, -ности.
Выгодный – зиско́ вний, -а, -е, кори́ сний, ви́ гідний, -а, -е.
Выгон – 1) (место) ви́ гін, -гону, пастівни́ к, -ка́ ; 2) (действие) вигоні́ння, -ння.
Выгонка – 1) (скота) виганя́ ння, -ння; 2) (водки) вику́ рювання.
Выгонять, выгнать – 1) (скот) виганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ви́ гнати (ви́ жену, ви́ женеш); 2)
(водку) гна́ ти (жену́ , жене́ ш), вику́ рювати, -рюю.
Выгораживать, выгородить – 1) (делать огорожение) відгоро́ джувати, -джую, -джуєш,
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ви́ городити, -джу, -диш; 2) (защищать) вигоро́ джувати, ви́ городити, уневи́ ннювати,
уневи́ ннити.
Выгорать, выгореть – вигоря́ ти, ви́ горіти.
Выгравировать – ви́ ґравувати, ви́ різьбити, -блю, -биш.
Выгранить – ви́ гранити, -ню, -ниш, ви́ шліфувати, -фую.
Выгребать, выгресть – вигріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, ви́ гребти, -бу, -беш, вигорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
ви́ горнути, -ну, -неш.
Выгребка – вигріба́ ння, вигорта́ ння, -ння.
Выгребной – вигрібни́ й.
Выгружать – виванта́ жувати, -жую, -жуєш, виладо́ вувати.
Выгрузка – виванта́ жування, виладо́ вування, -ння.
Выгрузчик – виванта́ жник, -ка, вила́ дувач, -ча.
Выгрызать – вигриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш; (о мышах) вито́ чувати.
Выгуливаться – вигу́ люватися.
Выдавать, выдать – видава́ ти, ви́ дати, -даю́, -дає́ш.
Выдаваться, выдаться – 1) (выделяться) видава́ тися, ви́ датися; 2) (торчать)
випина́ тися, ви́ пнутися.
Выдавливание – вида́ влювання, -ння, вича́ влювання, -ння.
Выдавливать, выдавить – вида́ влювати, -влюю, -влюєш, ви́ давити, -влю, -виш,
вича́ влювати, -влюю, ви́ чавити, -влю, -виш.
Выдаивать, выдоить – видо́ ювати (видо́ юю, видо́ юєш), ви́ доїти, -дою, -доїш.
Выдалбливать, выдолбить – 1) (дыру) видо́ вбувати, ви́ довбати; 2) (заучивать) товкти́ ,
ви́ товкти, -чу, -чеш.
Выдача – 1) (товаров, вещей) видава́ ння, -ння, ви́ дача, -чі; (денег) ви́ плата, -ти.
Выдающийся – 1) (о человеке) видатни́ й, -а́ , -е́ , визначни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (предмет
выдающийся вперед) ви́ пнутий, ви́ ткнутий, -а, -е.
Выдвигание – висо́ вування, -ння.
Выдвигать, выдвинуть – висува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ сунути, -ну, -неш; -ться – висува́ тися,
ви́ сунутися; (о человеке) визнача́ тися, ви́ значитися.
Выдвиженец – висува́ нець, -нця.
Выдвижной – висувни́ й. Выдвижной ящик – щухля́ да, -ди.
Выдел, выделение – 1) (из чего) відрі́знення, ви́ лучення, -ння; 2) (указание особенно
заметного) вирі́знювання, відзна́ чення, -ння.
Выделенный – ви́ ділений, -а, -е, ви́ лучений, -а, -е.
Выделка, выделывание – виро́ блювання, -ння, ви́ роблення, -ння, ви́ ріб, -робу.
Выделывать, выделать – 1) (создавать) виробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) (озорничать)
витворя́ ти, -ря́ ю, ви́ творити, -рю, -риш.
Выделять – 1) виділя́ ти, -ля́ ю, ля́ єш, вилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 2) відрізня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Выдергивание – висмика́ ння, вирива́ ння, -ння.
Выдергивать, -рнуть – висмика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ смикнути, -ну, -неш, вирива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, ви́ рвати, -ву, -веш.
Выдержанность – ви́ триманість, -ности.
Выдержанный – 1) (о человеке) витрива́ лий, -а, -е; 2) (о стиле, характере) доде́ ржаний.
Выдерживание – витри́ мування.
Выдерживать, выдержать – витри́ мувати, -мую, -муєш, ви́ тримати, -маю, -маєш,
виде́ ржувати, -жую, -жуєш, ви́ держати, -жу, -жиш. Выдержать экзамен – скла́ сти і́спит(а
). Выдерживать характер – доде́ ржати хара́ ктеру.
Выдержка – 1) (о человеке) витрива́ лість, -лости, ви́ держка, -ки; 2) (из книги, письма)
ви́ пис, -су, цита́ та, -ти; 3) (из протокола, записки) ви́ тяг, -гу; 4) (отрывок) у́ ступ, -пу.
Выдирать, выдрать – видира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ драти, -ру, -реш.
Выдохлый – ви́ дхлий, -а, -е.
Выдохнуть – ви́ здихати, -хаю, -хаєш; -ться – ви́ дихатися.
Выдра – ви́ дра, -ри.
Выдрать, см. Выдирать.
Выдрессировать – ви́ муштрувати, -рую, -руєш, ви́ дресувати, -сую, -суєш.
Выдувание – видува́ ння, -ння, видима́ ння, -ння.
Выдувать, выдуть – видува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ дути, -дую, -уєш.
Выдувной – видувни́ й, -а́ , -е́ .
Выдумка – 1) ви́ гадка, -ки; 2) (капризы) забага́ нка, -ки, при́ мха, -хи.
Выдумывание – вига́ дування, -ння.
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Выдумывать – вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати, -даю, -даєш, вимудро́ вувати, -вую, вуєш,
ви́ мудрувати, -рую, -руєш.
Выдыхание – видиха́ ння, -ння, ви́ дих, -ху.
Выдыхать, выдохнуть – видиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ дихнути, -хну, -хнеш; -ться –
видиха́ тися, ви́ дихнутися.
Выедать, выесть – виїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ їсти (ви́ їм, ви́ їси); (о многом) повиїда́ ти, -да́ ю,
-да́ єш.
Выезд – ви́ їзд, -ду.
Выездной – виїзни́ й, -а́ , -е́ .
Выезжать, выехать – виїзди́ ти, -джу́ , -ди́ ш, виїжджа́ ти (виїжджа́ ю, виїжджа́ єш), ви́ їхати
(ви́ їду, ви́ їдеш).
́
́
́
Выезживать, выездить – об’їжджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, об’їздити
(об’їжджу,
об’їздиш).
Выемка – ви́ їмка, -ки, вийма́ ння.
Выемочный – ви́ їмочний, -а, -е; ви́ йнятий, -а, -е.
Выжаривать – випа́ лювати, -люю, -люєш, вижа́ рювати, -рюю, -рюєш; (о жире)
вишква́ рювати, -рюю, -рюєш.
Выжженый – ви́ палений, -а, -е.
Выживать, выжить – 1) вижива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ жити (ви́ живу, ви́ живеш); 2)
(вытуривать) випира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ перти (ви́ пру, ви́ преш), вижива́ ти, ви́ жити.
Выжигаемый – випа́ люваний, -а, -е.
Выжигание – випа́ лювання, -ння, ви́ палення, -ння.
Выжигать, выжечь – випа́ лювати, -люю, -люєш, ви́ палити, -лю, -лиш, випіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, ви́ пекти, -печу, -печеш; (о многом) повипа́ лювати, повипіка́ ти.
Выжидание – вичі́кування, -ння, вижида́ ння, -ння.
Выжидательный – вижида́ льни́ й, -а, -е. Выжидательное положение – стано́ вище
вичі́кування.
Выжидать, выждать – вичі́кувати, -кую, -куєш, ви́ чекати, -каю, -каєш, вижида́ ти, -да́ ю,
-да́ єш, ви́ ждати (ви́ жду).
Выжимание, выжимка – вида́ влювання, -ння; (белья) віджима́ ння, -ння.
Выжимать, выжать – вида́ влювати, -люю, -люєш, ви́ давити, -влю, -виш, виду́ шувати, -шую,
-шуєш, ви́ душити, -шу, -шиш; (белье) віджима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, пооджима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Выжимка – 1) вида́ влини (род. вида́ влин); 2) (из свеклы) жми́ хи (род. жми́ хів); 3) (из
конопляных семян) маку́ ха.
Выжирать, выжрать – вижира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ жерти, -ру.
Выздоравливание – виду́ жування, -ння.
Выздоравливать, выздороветь – виду́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ дужати, -жаю, -жаєш.
Выздоровление – оду́ жання, -ння.
Вызов – ви́ клик, -ку, виклика́ ння, -ння.
Вызолачивать, вызолотить – золоти́ ти (золочу́ , золоти́ ш), позолоти́ ти.
Вызолоченный – позоло́ чений, золо́ чений, -а, -е.
Вызолить – відзоли́ ти, ви́ золити, -лю, -лиш.
Вызревать, вызреть – достига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дости́ гнути, -гну, -гнеш, спі́ти, ви́ спіти.
Вызубривать, вызубрить – 1) (пилу, нож, топор) вище́ рблювати, -люю, -люєш,
ви́ щербити, -блю, -биш; 2) (поострить) вито́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ точити, -чу, -чиш; 3)
(урок) визу́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ зудити, -джу, -диш.
Вызывание – виклика́ ння, -ння.
Вызыватель – виклика́ льник, -ка; -ница – виклика́ льниця, -ці.
Вызывать – виклика́ ти, -ка́ ю.
Вызываться, вызваться – (из’являть желание) заохо́ чуватися, заохо́ титися,
виклика́ тися, ви́ кликатися.
Вызывающий – 1) см. Вызыватель; 2) (задорный) задо́ рливий, -а, -е, зачі́пливий, -а, -е.
Вызывной – викли́ чний.
Вызябать, вызябнуть – вимерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ мерзти, -ну, -неш.
Выигрывание – виграва́ ння, -ння.
Выигрывать, выиграть – виграва́ ти, -раю́, -рає́ш, ви́ грати, -раю, -раєш; 2) (время)
вига́ дувати, ви́ гадати.
Выигрыш – ви́ граш, -шу.
Выигрышный – 1) (билет) ви́ грашний; 2) (о деньгах) ви́ граний.
Выискивание – вишу́ кування, -ння.
Выискивать, выискать – вишу́ кувати, -кую, -куєш, ви́ шукати, -каю, -каєш, ни́ шпорити,
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-рю, -риш, ви́ нишпорити, -рю.
Выискиваться, выискаться – вишу́ куватися, ви́ шукатися, знахо́ дитися, знайти́ ся.
Выказывать, выказать – пока́ зувати, -зую, -зуєш, показа́ ти (покажу́ , пока́ жеш),
виявля́ ти, -вля́ ю, ви́ явити, -влю, -виш.
Выкаливать, выкалить – вигарто́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ гартувати, -тую, -туєш.
Выкалка – гартува́ ння, -ння.
Выкалывать, выколоть – вико́ лювати, -люю, люєш, ви́ колоти, -лю, -лиш, виштрика́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, ви́ штрикнути.
Выкапывать, выкопать – вико́ пувати, -пую, -пуєш, ви́ копати, -паю, -паєш.
Выкарабкиваться, выкарабкаться – видира́ тися, ви́ дертися, ви́ дратися.
Выкармливание – вигодо́ вування, -ння.
Выкармливать, выкормить – вигодо́ вувати, -вую, -зуєш, ви́ годувати, -дую, -дуєш.
Выкатывание – вика́ чування, -ння.
Выкатывать, выкатить – 1) вика́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ котити, -кочу, -котиш; 2) (белье)
кача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ качати, -чаю, -чаєш.
Выкачивание – 1) вико́ чування, -ння; 2) (воды) помпува́ ння.
Выкачивать, выкатить – 1) вика́ чувати, -чую, -чуєш. ви́ котити (ви́ кочу, ви́ котиш); (о
многом) повика́ чувати, -чую, -чуєш; 2) (воду) помпува́ ти, ви́ помпувати, -пую, -пуєш.
Выкашивать, выкосить – вико́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ косити (ви́ кошу, ви́ косиш).
Выкидывать, выкинуть – викида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ кинути, (ви́ кину, ви́ кинеш); -ться –
викида́ тися, ви́ кинутися.
Выкидыш – ви́ кидень, -дня, ви́ кидок, -дка.
Выкипать, выкипеть – вики́ пати, ви́ кипіти, -плю, -пиш.
Выкладка, выкладывание – 1) (товара) виклада́ ння, -ння, виладо́ вування, -ння; 2)
(нашивки на полях женского платья) облямува́ ння, -ння.
Выкладывать, выкласть – 1) (товар, вещи) виклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ класти, -ладу,
-деш; 2) (делать обшивку на платье) облямо́ вувати, -вую, -вуєш, облямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Выклевывать, выклевать – викльо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ клювати, -люю, -люєш,
видзьо́ бувати, -бую, -буєш, ви́ дзьобати, -баю, -баєш.
Выклеивать, выклеить, – викле́ ювати, обкле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, ви́ клеїти, обкле́ їти,
-ле́ ю, -ле́ їш.
Выклейка, выклеивание – викле́ ювання, обкле́ ювання.
Выклинивать, выклинить – 1) (пашню, поле, землю) роби́ ти клино́ м; 2) (ткань)
виклинцьо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ клинцювати, -цюю, -цюєш.
Выключатель – виклю́чник, -ка, вилу́ чник, -ка, вимика́ ч, -ча́ .
Выключать – виключа́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, вилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, вимика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Выключение – 1) (из своей среды) ви́ ключення, -ння, ви́ лучення, -ння; 2) (тока)
вимика́ ння, -ння.
Выклянчивать, выклянчить – каню́чити, ви́ канючити, -чу.
Выковка – ви́ ков, -ву, вико́ вування, -ння.
Выковывать, выковать – вико́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ кувати, -кую, -куєш.
Выковыривать, выковырять – виколу́ пувати, -пую, -пуєш, ви́ колупати, -паю, -паєш,
викопи́ рсувати, -сую, -суєш, ви́ копирсати, -саю, -саєш.
Выковырка – 1) копирса́ лка, -ки; 2) (для примуса, люльки) про́ тичка, -ки.
Выколачивание – 1) (гвоздей, клиньев) вибива́ ння, -ння; 2) (мехов, подушек, ковров)
вибива́ ння, -ння, трі́пання, -ння; З) (денег, податей) стяга́ ння, -ння.
Выкопать, см. Выкапывать.
Выкорм, выкормка – годі́вля, -лі, годува́ ння.
Выкормить, см. Выкармливать.
Выкорчевывание – корчува́ ння.
Выкорчевывать, выкорчевать – корчува́ ти, викорчо́ вувати, ви́ корчувати.
Выкрадывание – викрада́ ння.
Выкрадывать, выкрасть – викрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ красти, -раду, -радеш; (о многом)
повикрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш; -ться – викрада́ тися, ви́ крастися.
Выкраивать, выкроить – викро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, ви́ кроїти, -рою, -роїш; (о многом)
повикро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш.
Выкраска – помалюва́ ння, -ння.
Выкрахмаливать, выкрахмалить – накрохма́ лювати, -люю, -люєш, накрохма́ лити, -лю.
Выкрашивать, выкрасить – малюва́ ти, помалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, фарбува́ ти,
пофарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
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Выкрест – ви́ хрест, -та, пере́ христ, -ста.
Выкрещивать, выкрестить – вихри́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ христити (ви́ хрищу,
ви́ христиш); -ться – вихри́ щуватися, ви́ христитися.
Выкрик – ви́ крик, скрик, -ку, викри́ кування, скри́ кування.
Выкрикивать, выкрикнуть – викри́ кувати, -кую, -куєш, ви́ крикнути, -ну, -неш,
скри́ кувати, -кую, -куєш, скри́ кнути.
Выкристаллизовываться – викристалізо́ вуватися.
Выкройка – ви́ кройка, -ки.
Выкруглить – викру́ глювати, -люю, -люєш, ви́ круглити.
Выкручивание – викру́ чування
Выкручивать, выкрутить – викру́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ крутити, -ручу, -тиш; (о многом)
повикру́ чувати, -чую.
Выкуп, выкупка – ви́ куп, -пу, ві́дкуп, -пу, викупля́ ння, -ння.
Выкупа́ ть, выкупить – викупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, ви́ купити, -плю, -пиш; -ться – викупа́ тися,
ви́ купитися.
Вы́купать – скупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Выкупной – викупни́ й, -а́ , -е́ , відкупни́ й, -а́ , -е́ .
Выкупщик – викупни́ к, -ка́ ; -щица – викупни́ ця, -ці.
Выкуривание – вику́ рювання.
Выкуривать, выкурить – 1) вику́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ курити, -рю, -риш; 2) (водку)
гна́ ти горі́лку, ви́ гнати горі́лку (горі́лки).
́
Выкушать – з’їсти
(з’їм, з’їси́ ).
Вылавливание – вило́ влювання.
Вылавливать, выловить – вило́ влювати, -люю, -люєш, ви́ ловити, -влю, -виш.
Вылаз – ви́ лазка, прола́ зка, -ки.
Выла́ зить – виліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, вила́ зити, -ла́ жу, -зиш.
Вы́лазить – обла́ зити, ви́ лазити.
Вылазка (войска из крепости, рудокопов из шахты) – ви́ лазка, -ки.
Выламывать, выломить – вила́ мувати, ви́ ламати, -люю, -люєш, ви́ ломити, -млю, -миш.
Вылащивать, вылощить – вило́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ лощити, -щу, -щиш,
виглянсо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ глянсувати, -сую, -суэш.
Вылощенный – ви́ лощений, ви́ глянсований.
Вылегать – виляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Вылеживать, вылежать – виле́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ лежати, -жу, -жиш; -ться –
виле́ жуватися, ви́ лежатися.
Вылезать, вылезть – виліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, вила́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, ви́ лізти, -зу, -зеш; (о
многом) повила́ зити, повиліза́ ти.
Вылеплять, -пить – вилі́плювати, -люю, -люєш, ви́ ліпити.
Вылетать, вылететь – виліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ летіти (ви́ лечу, ви́ летиш); (о многом)
повиліта́ ти.
Вылечивание – виліко́ вування, -ння, виго́ ювання, -ння.
Вылечивать, вылечить – виліко́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ лікувати, -кую, -куєш, виго́ ювати,
-го́ юю, ви́ гоїти, -гою, -гоїш.
Выливание – вилива́ ння, -ння.
Выливать, вылить – вилива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ лити (ви́ ллю, ви́ ллєш); (о многом)
повилива́ ти; -ться – вилива́ тися, ви́ литися; (вылиться в какую-нибудь форму) набра́ ти
фо́ рми.
Вылизывать, вылизать – вили́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ лизати, -лижу, -лижеш.
Вылинивать, вылинять – линя́ ти, ви́ линяти, -няю, -няєш.
Вылитый – 1) (о жидкости) ви́ литий, -а, -е; 2) (о человеке: похожий) ви́ капаний, схо́ жий.
Вылиться, см. Выливаться.
Вылощить, см. Вылащивать.
Вылуживать, вылудить – полу́ дити, ви́ полудити, -луджу, -лудиш.
Вылуженный – ви́ полуджений, -а, -е.
Вылуплять, вылупить – вилупля́ ти, -люю, -люєш, ви́ лупити, -плю, -пиш; -ться –
вилу́ плюватися, ви́ лупитися.
Вылущивать, вылущить – вилу́ зувати, -зую, -зуєш, вилуза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ лузати, -заю,
-заєш, вилу́ щувати, -щую, -єш, ви́ лущити, -щу, -щиш.
Вымазывать – 1) (стены) вима́ зувати, ви́ мазати; 2) (хлеб) вима́ щувати, -щую, ви́ мастити
(ви́ мащу, ви́ мастиш).
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Вымаливать, вымолить – вимо́ лювати, -люю, -люєш, ви́ молити, -лю, -лиш, блага́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, ви́ благати, -гаю, -гаєш.
Вымалывать, вымолоть – виме́ лювати, -люю, -люєш, ви́ молоти (ви́ мелю, ви́ мелеш).
Выманивать, выманить – вима́ нювати, -нюю, -нюєш, ви́ манити, -ню, -ниш.
Вымаривать, выморить – вимо́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ морити, -рю, -риш.
Вымарывать, вымарать – вима́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ мазати, -мажу, -мажеш.
Вымасливать, вымаслить – засмальцьо́ вувати, -вую, -вуєш, засмальцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш,
заяло́ жувати, -жую, -жуєш, заяло́ зити, -ло́ жу, -зиш.
Выматывать, вымотать – вимо́ тувати, -тую, -туєш, ви́ мотати, -таю, -таєш.
Вымахивать – вима́ хувати (вима́ хую, вима́ хуєш).
Вымачивать, вымочить – вимо́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ мочити, -чу, -чиш.
Вымащивать, вымостить – (камнями) брукува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, забуркува́ ти, забрукува́ ти,
-ку́ ю, -ку́ єш; 2) (досками и др. материалом) вимо́ щувати, -щую, -щуєш, вистила́ ти, -ла́ ю,
-ла́ єш, ви́ мостити, -мощу, -мостиш.
Вымежевывать, вымежевать – межува́ ти, ви́ межувати, -жую.
Вымен – ви́ мін, -ну, міньба́ , -би́ , вимі́нювання, -ння.
Выменивание – вимі́нювання, -ння, міньба́ , -би́ .
Выменивать, выменять – вимі́нювати, -нюю, -нюєш, ви́ міняти, -няю, -няєш.
Вымереть, см. Вымирать.
Вымерзание – вимерза́ ння, -ння.
Вымерзать, вымерзнуть – вимерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ мерзти, -зну, -знеш.
Вымеривание – вимі́рювання, -ння.
Вымеривать, вымерять – вимі́рювати, -рюю, виміря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, ви́ мірити, -рю, -риш.
Вымерший – ви́ мерлий, -а, -е.
Вымести, см. Выметать.
Выметальщик – виміта́ льник, -ка; -щица – виміта́ льниця, -ці.
Выметать, выместь – виміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ мести (ви́ мету, ви́ метеш).
Выметка – ви́ мітка, -ки, за́ значка, -ки.
Выметывать, выметать, выметнуть – 1) (выбросить) викида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ кинути,
-ну, -нош; 2) (петли) обме́ тувати, -тую, -туєш, обмета́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Вымечивать, выметить – познача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, позначи́ ти, -чу́ , -чиш.
Вымешивать, вымешать, вымесить – вимі́шувати, -шую, -шуєш, ви́ мішати, -шаю.
Вымещать, выместить – мсти́ тися, помсти́ тися (на ко́ му).
Вымирание – 1) вимира́ ння, -ння; 2) (прекращение, вырождение) переві́д (-во́ ду).
Вымирать, вымереть – вимира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ мерти (ви́ мру, ви́ мреш); 2)
(прекращение, вырождение) перево́ дитися, переве́ стися.
Вымогание, вымогательство – зди́ рство, -ва, вимага́ ння, -ння.
Вымогатель – зди́ рник, -ка, вимага́ ч, -ча́ .
Вымогательство, см. Вымогание.
Вымогать – здира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, вимага́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Вымоина – водори́ й, -ри́ ю, я́ ма.
Вымокать, вымокнуть – вимока́ ти, ви́ мокти, намока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, намо́ кнути, -кну,
-кнеш; (о многом) повимока́ ти, понамока́ ти.
Вымокший – 1) змо́ клий, ви́ моклий; 2) намо́ клий, змо́ клий.
Вымолачивать, вымолотить – вимоло́ чувати, ви́ молотити.
Вымолвить – ви́ мовити, промо́ вити, -влю, -виш.
Вымолотка – вимоло́ чування, -ння; -тки – збо́ їни (род. збо́ їн), поло́ ва, -ви.
Вымораживать, выморозить – виморо́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ морозити, -рожу, -розиш;
(о многом) повиморо́ жувати.
Выморочный, юр. – відуме́ рлий.
Вымочка – вимо́ чування, -ння.
Вымошенничать – ви́ шахрувати, -рую, -руєш.
Вымудрить – ви́ мудрувати, ви́ хитрувати, -рую, -руєш (що).
Вымусливать, вымуслить – 1) (вымачивать слюной) засли́ нювати, засли́ нити; 2)
(делать грязным) заяло́ зювати, заяло́ зити.
Вымученность – 1) (на лице) ви́ мученість, -ности; 2) (принужденность) си́ лування, -ння.
Вымучивать, вымучить – виму́ чувати, ви́ мучити, вимордо́ вувати, ви́ мордувати.
Вымчать – ви́ мчати, -чу, -чеш, ви́ везти, -зу, -зеш.
Вымывание – вимива́ ння, -ння.
Вымывать, вымыть – 1) (посуду) вимива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ мити, -мию, -миєш; 2) (голову)
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змива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зми́ ти, (зми́ ю, зми́ єш); 3) (бельё) пра́ ти (перу́ , пере́ ш), ви́ прати.
Вымыливать, вымылить – нами́ лювати, -люю, -люєш, намиля́ ти, намили́ ти; (о многом)
понами́ лювати.
Вымылки – зми́ лки, -ків.
Вымысел – ви́ гадка, -ки, ви́ гад, -ду.
Вымышленный – ви́ гаданий.
Вымышлять, вымыслить – вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати, -даю, -даєш.
Вымя – ви́ м’я, -м’я.
Вынашивать, выносить – вино́ шувати, -шую, -єш, ви́ носити (ви́ ношу, ви́ носиш), (об
одежде) зно́ шувати, -шую, -шуєш, зноси́ ти (зношу́ , зно́ сиш).
Вынеживать, вынежить – пе́ стити (пе́ щу, пе́ стиш), ви́ пестити.
Вынимание – вийма́ ння, -ння.
Вынимать, вынуть – 1) вийма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, ви́ йняти (ви́ йму, ви́ ймеш); 2) (из кармана,
кошелька) добува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, добу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш, видобува́ ти; -ться – вийма́ тися,
ви́ йнятися.
Вынос – ви́ несення, -ння, ви́ нос, -су.
Выносить, вынести – 1) вино́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, ви́ нести; -су, -сеш; (о многом)
повино́ сити; 2) (горе, страдание) вите́ рплювати, ви́ терпіти, -плю, -пиш, зно́ сити (зно́ шу,
зно́ сиш), зне́ сти (знесу́ , знесе́ ш); -ться – вино́ ситися, ви́ нестися.
Выноска – 1) ви́ нос, -су, ви́ несення, -ння; 2) (о книге) ви́ носка, -ки, нота́ тка, -ки, при́ мітка,
-ки.
Выносливость – витрива́ лість, -лости, терпля́ чість, -чости.
Выносливый – витрива́ лий, -а, -е, терпля́ чий, терпели́ вий, -а, -е.
Вынуждать – приму́ шувати, -шую, -шуєш, принево́ лювати.
Вынуждение – приси́ лування, -ння, при́ мус, -су.
Вынужденность – ви́ мушеність, -ности.
Вынужденный – ви́ мушений, си́ луваний, -а, -е.
Выныряние – вирина́ ння, зрина́ ння, -ння.
Вынырять, вынырнуть – вирина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ви́ рнути, -ну, -неш, зрина́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
зри́ нути, -ну, -неш.
Вынюхивать, вынюхать – виню́хувати, ви́ нюхати.
Выняньчить – ви́ няньчити, -чу, -чиш, ви́ глядіти, -гляджу, -глядиш.
Выострить – ви́ гострити, -рю, -риш.
Выпад – ви́ хватка, -ки, ви́ ступ.
Выпадать, выпасть – 1) випада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ пасти, -паду, -падеш; (о многом)
повипада́ ти; 2) (приходиться) припада́ ти, припа́ сти, дово́ дитися, дове́ стися; 3) (о волосах)
вила́ зити, ви́ лізти.
Выпадение – ви́ пад, -ду, випада́ ння, -ння.
Выпадывать, выпасть, см. Выпадать.
Выпаивать, выпоить – випо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, ви́ поїти.
Выпалзывать, выползти – виповза́ ти, ви́ повзти.
Выпаливать, выпалить – 1) (выжигать, неожиданно сказать что-нибудь) випа́ лювати,
-люю, -люєш, ви́ палити, -лю, -лиш; 2) (стрелять из ружья, пушки) стріля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
стре́ льнути, -ну, -неш.
Выпалывание – випо́ лювання, -ння.
Выпалывать, выполоть – 1) випо́ лювати, -люю, -люєш, ви́ полоти, -лю, -лиш; 2) (сапой)
виса́ пувати, -пую, -пуєш, ви́ сапати, -паю, -паєш.
Выпаривание – випа́ рювання, -ння.
Выпаривать, выпарить – випа́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ парити, -рю, -риш.
Выпархивать, выпорхнуть – випу́ рхувати, -пу́ рхую, -хуєш, ви́ пурхнути, -ну, -неш.
Выпарывать, выпороть – 1) випо́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ пороти, -рю, -реш; (о многом)
повипо́ рювати; 2) (нитки) висо́ тувати, -тую, -туєш, ви́ сотати.
Выпас – 1) ви́ пас, -су, толо́ ка, -ки; 2) (действие) випаса́ ння, -ння.
Выпасать, выпасти – 1) (скот) випаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ви́ пасти, -пасу, -пасеш; 2) (пашню,
траву) випа́ сувати, -сую, -суєш, ви́ пасти, -су, -сеш; (о многом) повипа́ сувати.
Выпахивать, выпахать – 1) (обрабатывать) вио́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ орати, -рю, -реш;
2) (истощать землю) висна́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ снажити, -жу, -жеш; -ться
(истощаться) висна́ жуватися.
Выпачкать – забрудни́ ти, -ню́, -ниш, зама́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш, вбра́ ти (вберу́ , вбере́ ш);
-ться – забрудни́ тися, зама́ затися, вбра́ тися.
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Выпашь, см. Выпас.
Выпекать, выпечь – випіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пекти (ви́ печу, ви́ печеш); (о многом)
повипіка́ ти.
Выпечка – випіка́ ння, -ння, пе́ чиво, -ва.
Выпивать, выпить – випива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ пити (ви́ п’ю, ви́ п’єш); (о многом)
повипива́ ти.
Выпивка – 1) (действие) випива́ ння, -ння; 2) (то, что пьют) питво́ , -ва́ , на́ пи́ тки, -ків.
Выпивший – підпи́ лий, -а, -е.
Выпиливать, выпилить – випи́ лювати, -люю, -люєш, ви́ пиляти, -ляю, -ляєш; (о многом)
повипи́ лювати.
Выпирать, выпереть – випира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ перти (ви́ пру, ви́ преш).
Выписка, выпись – 1) (из протокола, книги) ви́ пис, -су, ви́ тяг, -гу; 2) (газет, книг)
передпла́ чування, -ння.
Выписной – виписни́ й, -а́ , -е́ .
Выписывание – випи́ сування; (газет) передпла́ чування, -ння.
Выписывать, выписать – 1) випи́ сувати, -сую, -суєш, ви́ писати (ви́ пишу, ви́ пишеш); (о
многом) повипи́ сувати; 2) (газеты, журналы) передпла́ чувати, -чую, -чуєш, передплати́ ти,
-лачу́ , -ла́ тиш.
Выпихивать, выпхнуть – випиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ пхнути, -хну, -хнеш.
Выплавка – вито́ плювання, -ння.
Выплавлять, выплавить – вито́ плювати, -люю, -люєш, ви́ топити, -плю, -пиш.
Выплакивать, выплакать – випла́ кувати, -кую, -куєш, ви́ плакати, -лачу, -лачеш; -ться –
випла́ куватися, ви́ плакатися.
Выпланировать – ви́ планувати.
Выплата – ви́ плат, -ту, спла́ та, -ти, ви́ плата, -ти.
Выплачивание – випла́ чування, -ння, ви́ плат, -ту.
Выплачивать, выплатить – випла́ чувати, спла́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ платити, сплати́ ти
(сплачу́ , спла́ тиш); -ться – випла́ чуватися, ви́ платитися, спла́ чуватися, сплати́ тися.
Выплевывать, выплевать – випльо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ плюнути, -ну, -неш; (о многом)
повипльо́ вувати.
Выплескивать, выплеснуть – вихлю́пувати, -пую, -пуєш, ви́ хлюпнути, -пну, -пнеш; (о
многом) повихлю́пувати; -ться – вихлю́пуватися, ви́ хлюпнутися.
Выплетать, выплесть – випліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ плести, -лету, -летеш; (о многом)
повипліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Выплывать, выплыть – виплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ пливти, -ву, -веш; (о многом)
повиплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Выплясывать, выплясать – витанцьо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ танцювати, -цюю, -цюєш.
Выполаскивать, выполоскать – виполі́скувати, -скую, скуєш, ви́ полоскати (ви́ полощу,
ви́ полощеш); (о многом) повиполі́скувати.
Выползать, выползти – виповза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ повзти, -зу, -зеш, вила́ зити, -ла́ жу,
-ла́ зиш, ви́ лізти, -зу, -зеш.
Выполировать – ви́ лощити, -щу, -щиш, ви́ полірувати, -рую, -руєш.
Выполированный – ви́ лощений, ви́ поліруваний, -а, -е.
Выполнение – 1) (исполнение) викона́ ння, -ння; 2) (наполнение) ви́ повнення, спо́ внення,
-ння.
Выполнимый – здійсне́ нний, -а, -е.
Выполнять, выполнить – 1) (исполнять) вико́ нувати, -ную, -нуєш, ви́ конати, -наю, -наєш;
2) (наполнять) виповня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ви́ повнити, -ню, -виш. Выполнять условия –
доде́ ржувати умо́ ви.
Выпоражнивать, выпорожнить – випорожня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; ви́ порожнити, -ню, -ниш.
Выпостничать – ви́ постити (ви́ пощу, ви́ постиш).
Выпотеть – ви́ пітніти, -нію, -нієш.
Выпотрошить – ви́ тельбушити.
Выправка – 1) виправля́ ння, -ння; 2) (военная) ви́ правка, -ки.
Выправлять, выправить – 1) (поправлять) виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш. ви́ правити, -влю,
-виш; 2) (делать ровным) вирі́внювати, -нюю, -нюєш, ви́ рівняти, -няю, -няєш.
Выпрашивание – випро́ хування, -ння.
Выпрашивать, выпросить – 1) випро́ хувати (випро́ хую), ви́ прохати, -хаю, -хаєш,
ви́ просити (ви́ прошу, ви́ просиш); 2) (милостыню) же́ бра́ ти, -раю, -раєш, ви́ жебрати, -ру,
-реш; -ться – випро́ хуватися, ви́ прохатися, ви́ проситися.
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Выпревать, выпреть – 1) упріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, упрі́ти, -рі́ю, -рі́єш; 2) (выкипеть)
випріва́ ти, ви́ пріти.
Выпрелый – 1) упрі́лий, -а, -е; 2) ви́ прілий, -а, -е.
Выпробовать – ви́ пробувати.
Выпроваживать, выпроводить – виряжа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, ви́ рядити, -джу, -диш,
випрова́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ провадити, -джу, -диш.
Выпрыгивание – випли́ гування, вистри́ бування, виска́ кування, -ння.
Выпрыгивать, выпрыгнуть – випли́ гувати, -гую, -гуєш, ви́ плигнути, -гну, -гнеш,
вистри́ бувати, -бую, -буєш, ви́ стрибнути, -ну, -неш, виска́ кувати, -кую, -куєш, ви́ скочити,
-чу, -чеш: (о многом) повистри́ бувати, повиска́ кувати, повипли́ гувати.
Выпрыснуть – ви́ порснути, -ну, -неш.
Выпрягать, выпрячь – випрага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ прягти (ви́ пряжу, ви́ пряжеш); (о многом
) повипряга́ ти.
Выпряжка – випряга́ ння, -ння.
Выпрямление – випро́ стування, вирі́внювання, -ння.
Выпрямлять, выпрямить – випросто́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ простувати, -тую, -туєш,
вирі́внювати, -нюю, -нюєш, ви́ рівняти, -няю, -няєш.
Выпугивать, выпугнуть – виполо́ хувати, ви́ полохати.
Выпуклина – опу́ клина, ни.
Выпуклость – опу́ клість, -лости, ви́ пуклість, -лости.
Выпуклый – опу́ клий, -а, -е, ви́ пнутий, ви́ гнутий, -а, -е.
Выпуск – ви́ пуск, -ку; випуска́ ння, -ння.
Выпускать, выпустить – випуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пустити (ви́ пущу, ви́ пустиш); (о
многом) повипуска́ ти.
Выпускной – випускни́ й, -а́ , -е́ .
Выпутывание – виплу́ тування.
Выпутывать, выпутать – виплу́ тувати, -тую, -туєш, ви́ плутати, -таю, -таєш; -ться –
виплу́ туватися, ви́ плутатися.
Выпученный – ви́ рячений, ви́ тріщений.
Выпучивать, выпучить – випина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ви́ пнути, -ну, -неш; (глаза) витріща́ ти,
-ща́ ю, -ща́ єш, ви́ тріщити, -щу, -щиш.
Выпушка – облямі́вка, -ки.
Выпущение – випуска́ ння, -ння.
Выпытывание – 1) випи́ тування, -ння; 2) (пыткой) виму́ чування, -ння.
Выпытывать, выпытать – випи́ тувати, -тую, -туєш, ви́ питати, -таю, -таєш; 2) (пыткой)
виму́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ мучити, -чу, -чиш.
Выпячивание – випина́ ння, -ння.
Выпячивать, выпятить – 1) (грудь) випина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ви́ пнути (ви́ пну, ви́ пнеш); 2)
(губы) віддима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, відду́ ти (відідму́ , відідме́ ш).
Вырабатываемый – виро́ блюваний.
Вырабатывать, выработать – виробля́ ти, -бля́ ю, -бля́ єш, ви́ робити, -блю, -биш; -ться –
виробля́ тися, ви́ робитися.
Выработанный – ви́ роблений.
Выработанность – ви́ робленість, -ности.
Выработка – виро́ блювання, ви́ роблення, -ння, ви́ ріб, -робу.
Выравнивание – вирі́внювання.
Выравнивать, выравнять – вирі́внювати, -нюю, -нюєш, ви́ рівняти, -няю, -няєш.
Выражать, выразить – 1) (пожелание) висло́ влювати, -влюю, -влюєш, ви́ словити, -влю,
-виш; 2) (определять) визнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ значити, -чу, -чиш; -ться –
висло́ влюватися, ви́ словитися.
Выражение – (высказывание) висло́ влювання, ви́ слів, -лову; 2) (определение) ви́ значення,
-ння; 3) (на лице) ви́ раз, -зу.
Выразимый – вимовле́нний, -а, -е.
Выразительный – вимо́ вний, промо́ вистий; (о глазах, лице) вирази́ стий, -а, -е.
Выразитель – 1) (человек) висло́ вник, -ка, вира́ зник, -ка; 2) (показатель) пока́ жчик, -ка.
Выразительность – вира́ зність, -ности, вимо́ вність, -ности.
Вырастание – зроста́ ння, -ння, вироста́ ння, -ння.
Вырастать, вырасти – зроста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, зрости́ , -сту́ , -сте́ ш; вироста́ ти, ви́ рости.
Вырастание – вироста́ ння, -ння.
Выращивание – виро́ щування, вико́ хування, -ння.
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Выращивать, вырастить – виро́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ ростити (ви́ рощу, ви́ ростиш);
вико́ хувати, -ко́ хую, -ко́ хуєш, ви́ кохати, -хаю, -хаєш.
Вырез, вырезка – ви́ різ, -зу, ви́ різка, -зки.
Вырезной – вирізни́ й, -а́ , -е́ .
Вырезывание – вирі́зування; (резьба) рі́зьблення, -ння; (на деньгах) карбува́ ння, -ння.
Вырезывать, вырезать – вирі́зувати, -зую, -зуєш, ви́ різати (ви́ ріжу, ви́ ріжеш); (о многом)
повирі́зувати.
Вырисовывать, вырисовать – вима́ льовувати, -вую, -вуєш, ви́ малювати, -люю, -люєш;
-ться – вимальо́ вуватися, ви́ малюватися.
Выровненный – ви́ рівнений, -а, -е.
Выродок – ви́ родок, -дка.
Вырождаемость – виро́ джуваність, -ности.
Вырождаться, выродиться – виро́ джуватися, ви́ родитися, перево́ дитися, переве́ сти́ ся.
Вырожденец – виро́ дженець, -нця.
Вырождение – ви́ рід, -роду, виро́ дження, -ння, переві́д, -во́ ду.
Выронить – упусти́ ти (упущу́ , упу́ стиш).
Выруб – 1) (вырубл. место) зруб, -бу; 2) (метка) зару́ бка.
Вырубание, вырубка – вируба́ ння, -ння, ви́ руб, -бу.
Вырубать, вырубить – виру́ бувати, -бую, -буєш, ви́ рубати, -баю, -баєш, зру́ бувати, зруба́ ти;
(о многом) повиру́ бувати.
Выругать – ви́ лаяти, -лаю, лаєш.
Выручать, выручить – визволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ зволити, -лю, -лиш, -ратува́ ти, -ту́ ю,
-ту́ єш, ви́ ратувати, -тую, -туєш; (о мног.) повизволя́ ти.
Выручение – визволя́ ння, -ння, ратува́ ння, вируча́ ння, -ння.
Выручка – 1) ви́ звіл, -зволу; 2) (о деньгах) уторгува́ ння, -ння, ви́ торг, -гу.
Вырывание – 1) вирива́ ння, -ння; 2) (конопли) бра́ ння, -ння; 3) (земли, камней)
вико́ пування, -ння; 4) (волос) виску́ бування, -ння.
Вырывать, вырвать – 1) вирива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ рвати, -ву, -веш; 2) (конопли) бра́ ти
(беру́ , бере́ ш), ви́ брати (ви́ беру, ви́ береш); 3) (землю, камни) вико́ пувати, -пую, -пуєш,
ви́ копати, -паю, -паєш; 4) (волосы) виску́ бувати, -бую, -буєш, ви́ скубнути, -ну, -неш; (о
мног.) повирива́ ти, повибира́ ти, повико́ пувати, повиску́ бувати; -тьог – вирива́ тися,
вихва́ чуватися, ви́ хватитися.
Вырытие – вико́ пування, -ння.
Выряжать, вырядить – убира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, убра́ ти (уберу́ , убере́ ш), виряжа́ ти, -жа́ ю,
-жа́ єш, ви́ рядити (ви́ ряджу, ви́ рядиш); -ться – убира́ тися, убра́ тися, виража́ тися,
ви́ рядитися.
Высадка – 1) (место, где можно встать из поезда, парохода) ви́ садка, -ки; 2) (из лодки)
ви́ лазка, -ки; 3) (действие) висіда́ ння, -ння; 4) (о растениях) ви́ сад, -ду.
Высадок – ви́ садок, -дка.
Высадочный – висадко́ вий, -а, -е.
Высаживать, высадить – 1) (растения) виса́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ садити (ви́ саджу,
ви́ садити); 2) (из экипажа, вагона) зса́ джувати, зсади́ ти; -ться – висіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
ви́ сісти (ви́ сяду, ви́ сядеш), виладо́ вуватися, ви́ ладуватися.
Высаливание – висо́ лювання.
Высаливать – 1) (делать грязным) засмальцьо́ вувати, -вую, -вуєш, засмальцюва́ ти, -цю́ю,
-цю́єш; 2) (делать соленым) висо́ лювати, -люю, -люєш, ви́ солити, -лю, -лиш.
Высасывание – висиса́ ння, -ння, висмо́ ктування, -ння.
Высасывать, высосать – висиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ви́ ссати, -ссу, -ссеш, висмо́ ктувати, -тую,
-туєш, ви́ смоктати, -кчу, -кчеш; (о мног.) повисиса́ ти, повисмо́ ктувати.
Высватывать, высватать – висва́ тувати, -тую, -туєш, ви́ сватати, -таю, -таєш; (о мног.)
повисва́ тувати.
Высвеживать, высвежить – прові́трювати, -рюю, -рюєш, прові́трити, -рю, -риш.
Высверливать, высверлить – висве́ рдлювати, -люю, -люєш, ви́ свердлити, -лю, -лиш.
Высвобождать, высвободить – визволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ зволити, -лю, -лиш.
Высвобождение – ви́ зволення, -ння, ви́ звіл, -волу.
Высвобожденный – ви́ зволений, -а, -е.
Высевать, высеять – висіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ сіяти, -сію, -сієш; (о мног.) повисіва́ ти.
Высекание – 1) висіка́ ння, -ння, виру́ блювання, -ння; 2) (на камне, скале) ви́ різьблення,
-ння, виті́сування, -ння; 3) (огня) викре́ шування, -ння; 4) (розгой) шмага́ ння, -ння.
Высекать, высечь – 1) висіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ сікти, -чу, -чеш, виру́ бувати, -бую, -буєш; 2
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) (на камне, скале) вирі́зьблювати, -люю, -люєш, ви́ різьбити, -блю, -биш, виті́сувати, -сую,
-суєш, ви́ тесати (ви́ тешу, ви́ тешеш); З) (огонь) креса́ ти (крешу́ , кре́ шеш); 4) (розгами)
шмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, відшмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; -ться – висіка́ тися, ви́ сіктися; (о волосах)
сі́ктися (воло́ сся січе́ ться).
Выселение – виселя́ ння, ви́ селення, -ння.
Выселять, выселить – виселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ селити, -лю, -лиш; -ться – виселя́ тися,
ви́ селитися.
Выселок – ви́ сілок, -лку; (недалеко от селения) при́ сілок, -лку.
Высеребрить – посрібли́ ти, -блю́.
Высиживание – 1) сиді́ння, виси́ джування, -ння; (цыплят) вилу́ плювання, -ння.
Высиживать, высидеть – 1) виси́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ сидіти, -джу, -диш; 2)
(цыплят) вилу́ плювати, -люю, -люєш, ви́ лупити, -плю, -пиш; -ться – виси́ джуватися,
ви́ сидітися, вилу́ плюватися, ви́ лупитися.
Высинивать, высинить – сини́ ти, -ню́, -ниш, посини́ ти.
Выскабливание – вишкріба́ ння.
Выскабливать – вишкріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, ви́ шкребти, -бу, -беш; (о мног.) повишкріба́ ти.
Высказывание – висло́ влювання.
Высказывать, высказать – висло́ влювати, -влюю, -влюєш, ви́ словити, -влю, -виш; -ться –
висло́ влюватися, ви́ словитися.
Выскакивание – виска́ кування, вистри́ бування, -ння.
Выскакивать, выскочить – вистри́ бувати, -бую, -буєш, ви́ стрибнути, -ну, -неш,
виска́ кувати, -кую, -куєш, ви́ скочити, -чу, -чиш, випли́ гувати, -гую, -гуєш, ви́ аплигнути,
-ну, -неш.
Выскальзывать, выскользнуть – випаорса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ви́ порснути, -ну, -неш,
вислиза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ слизнути, -ну, -неш.
Выскобление – ви́ скріб, -ребу, ви́ шкреблення, -ння.
Выскочка – (о человеке) ви́ скочень, -чня; 2) (действие) вискі́к, -коку.
Выскребать, см. Выскабливать.
Выславлять, выславить – виславля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ славити, -влю, -виш.
Выслеживание – вислі́джування, висте́ жування, -ння.
Выслеживать, выследить – вислі́джувати, -джую, -джуєш, ви́ слідити, -джу, -диш,
висте́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ стежити, -жу, -жиш.
Выслуга – ви́ слуга, -ги, ви́ служення, -ння.
Выслуживать, выслужить – вислу́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ служити, -жу, -жиш, вибува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бути, -буду, -будеш; -ся – вислу́ жуватися, ви́ служитися.
Выслушивание – вислу́ хування, -ння, ви́ слухання, -ння.
Выслушивать, выслушать – вислу́ хувати, -лу́ хую, -лу́ хуєш, ви́ слухати, -хаю, -хаєш.
Высмаркивать, высморкать – вися́ кувати, -кую, -куєш, ви́ сякати, -каю, -каєш.
Высматривание – вигляда́ ння, визира́ ння, -ння.
Высматривать, высмотреть – визира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ зирнути, -ну, -неш.
Высмеивание – висмі́ювання, -ння.
Высмеивать, высмеять – висмі́ювати, -мі́юю, -мі́юєш, ви́ сміяти, -мію, -мієш (кого́ ),
глузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, кепкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (з ко́ го).
Высовывание – висува́ ння, -ння.
Высовывать, высунуть – висува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ сунути, -ну, -неш, вистромля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, ви́ стромити, -млю, -миш; (о мног.) повисува́ ти, повистромля́ ти.
Высокий – висо́ кий, -а, -е.
Высоко – ви́ соко.
Высокоблагородный – високоблагоро́ дний, -а, -е.
Высоколобый – високочо́ лий, -а, -е.
Высокомерие – зарозумі́лість, -лости, високоду́ мство, -ва.
Высокомерничать – зарозуміва́ тися, зарозумі́тися.
Высокомерный – зарозумі́лий, високоду́ мний, -а, -е.
Высокомудрый – великорозу́ мний, -а, -е.
Высокомудрие – великорозу́ мність, -ности.
Высокопарность – високомо́ вність, пишномо́ вність, -ности.
Высокопарный – високомо́ вний, пишномо́ вний, -а, -е.
Высокопоставленный – високопоста́ влений, -а, -е.
Высокопочтенный – високопова́ жаний, вельмишано́ вний.
Высокопревосходительство – ясновельмо́ жність, -вости.
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Высокопреосвященство – високопреосвяще́ нство.
Высокопреосвященный – високопреосвяще́ ний.
Высокопреподобие – високопреподо́ бність, -ности.
Высокоразвитой – високорозви́ нений, -а, -е.
Высокоречивый, см. Высокопарный.
Высокородие – високоро́ дність, -ности.
Высокородный – високоро́ дний.
Высокорослый – високозрі́сний.
Высокоторжественный – високоурочи́ стий, -а, -е.
Высокоумный – великорозу́ мний, -а, -е.
Высота – височі́нь, -чі́ні, височиня́ , -ні́, височина́ , -ни́ .
Высохший – ви́ сохлий, -а, -е.
Высочайший – найви́ щий, -а, -е.
Высочество – висо́ кість, -кости.
Выспаться – ви́ спатися.
Выспрашивать, выспросить – випи́ тувати, -тую, -туєш, ви́ питати, -таю, -таєш; (о мног.)
повипи́ тувати, -тую, -туєш.
Выставка – 1) (представление) виста́ ва, -ви; 2) (художеств., эконом., промышл.)
ви́ ставка.
Выставление – ви́ ставлення.
Выставлять, выставить – 1) (картину, игрушки) виставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ ставити,
-влю, -виш; 2) (высунуть) вистромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ стромити, -млю, -миш.
Выставлять свидетелей – ста́ вити сві́дків. Выставлять грудь – випина́ ти гру́ ди.
Выстаивать, выстоять – висто́ ювати (висто́ юю, висто́ юєш), ви́ стояти (ви́ стою, ви́ стоїш);
-ться – висто́ юватися, ви́ стоятися.
Выстилание – висте́ лювання, -ння, вистеля́ ння, -ння; (камнем) брукува́ ння, -ння.
Выстилать, выстлать – вистеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ стелити, -лю, -лиш; (камнем)
брукува́ ти, ви́ брукувати, -кую, -куєш.
Выстилка – 1) (действие) вистеля́ ння, -ння; 2) (материал) у́ стілка, -ки, ви́ стілка, -ки.
Выстирывать, выстирать – випира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ прати (ви́ перу, ви́ переш).
Выстрагивать, выстрогать – вистру́ гувати, -гую, -гуєш, ви́ стругати, -гаю, гаєш; (о мног.)
повистру́ гувати.
Выстрадать – ви́ страждати, -ждаю.
Выстраивание – 1) вибудо́ вування; 2) (о войске) ушико́ вування, -ння, ладнува́ ння.
Выстраивать, выстроить – 1) (дом) будува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, ви́ будувати, ста́ вити, -влю,
-виш, поста́ вити; 2) (войско) ушико́ вувати, -вую, -вуєш, ушикува́ ти, -кую, -куєш.
Выстрачивать, выстрочить – стебнува́ ти, ви́ стебнувати, -ную, -нуєш, ши́ ти (ши́ ю, ши́ єш)
ви́ стігом.
Выстрел – по́ стріл, -лу.
Выстреливать, выстрелить – вистрі́лювати, -люю, -люєш, ви́ стрілити, -лю, -лиш,
стре́ льнути, -ну, -неш:
Выстрелять – 1) (снаряды) повистрі́лювати, -люю, люєш; 2) (птиц, зверей) повибива́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш.
Выстригать, выстричь – вистрига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ стригти, -жу, -жеш.
Выстроганный – ви́ струганий.
Выстроиться – 1) (о здании) ви́ будуватися; 2) (о войсках) ушикува́ тися.
Выстройка – будува́ ння, вибудо́ ва, -и.
Выстужевать, выстудить – вихоло́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ холодити, джу, -диш.
Выстукивание – вистукува́ ння.
Выстукивать – висту́ кувати, -кую, -куєш.
Выступ – ви́ ступ, -ду; (крыши) ви́ пуст, -сту; (выступ соломенной крыши) стрі́ха, -хи.
Выступать, выступить – 1) (куда, кто) виступа́ ти, виступа́ ю, -па́ єш, ви́ ступити, -плю,
-пиш, вируша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, ви́ рушити, -шу, -шиш; 2) (где, что) стирча́ ти, стремі́ти.
Выступление – 1) ви́ ступ, -пу, ви́ хід, -ходу; 2) (войск) вируша́ ння, ви́ рушення, -ння.
Выстывать, выстыть – вихоло́ джуватися, ви́ холонути.
Высудить – ви́ позивати.
Высучивать, высучить – вису́ кувати, -кую, -куєш, ви́ сукати, -каю, -каєш.
Высушивание, высушка – вису́ шування, ння.
Высушивать, высушить – вису́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ сушити, -шу, -шиш; (о мног.)
повису́ шувати.
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Высчитывание – вирахо́ вування, вилі́чування, -ння.
Высчитывать, высчитать – вирахо́ вувати, ви́ рахувати.
Высший – ви́ щий, -а, -е.
Высылание – висила́ ння, -ння.
Высылать, выслать – 1) висила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, ви́ слати (ви́ шлю, ви́ шлеш); 2) (человека)
виряжа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, ви́ рядити, -джу, -диш; 3) (на поселение) засила́ ти, засла́ ти,
висила́ ти, ви́ слати.
Высылка – 1) (в изгнание, на поселение) висила́ ння, засла́ ння, -ння; 2) (материалов)
висила́ ння, надсила́ ння, -ння.
Высыпание, высыпка – 1) (сыпучих тел) висипа́ ння; 2) (во время сна) висипля́ ння.
Высыпа́ ть, вы́сыпать – висипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, ви́ сипати, -плю, -плеш; (о мног.)
повисипа́ ти; -ться – 1) висапа́ тися, ви́ сипатися; 2) (о сне) висипля́ тися, ви́ спатися.
Высыхание – висиха́ ння, ви́ схнення, -ння.
Высыхать, высохнуть – висиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ сохнути, -ну, -неш; (о мног.) повисиха́ ти.
Высь – височі́нь, -чі́ні, висо́ кість, -кости.
Выталкивать, вытолкнуть, вытолкать – випиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ пхнути, -хну, -хнеш,
вишто́ вхувати, -вхую, -вхуєш, ви́ штовхнути, -ну, -неш; (о мног.) повипиха́ ти,
повишто́ вхувати.
Вытанцовывать, вытанцовать – витанцьо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ танцювати, -цюю, -цюєш.
Вытапливание – 1) вито́ плювання; 2) (только о жире) вишква́ рювання, -ння.
Вытапливать, вытопить – 1) (печь, жир, железо) вито́ плювати, -люю, -люєш, топи́ ти,
ви́ топити, -плю, -пиш; (о мног.) повито́ плювати; 2) (только о жире) вишква́ рювати, -рюю,
-рюєш, ви́ шкварити, -рю, -риш.
Вытаптывание – вито́ птування; (посевов) витоло́ чувався, -ння.
Вытаптывать, вытоптать – вито́ птувати, -тую, -туєш, ви́ топтати, -пчу, -пчеш; 2) (посевов,
травы) витоло́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ толочити, -чу, -чиш.
Вытаращивать, вытаращить – витріща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, ви́ тріщити, -щу, -щиш; (о мног.)
повитріща́ ти.
Вытаскивание – витяга́ ння, виволіка́ ння, -ння.
Вытаскивать, вытащить – витяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ тягти, -гну, -гнеш, виволіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, ви́ волокти, -лочу, -чиш; (о мног.) повитяга́ ти, повиволіка́ ти.
Вытачивать, выточить – виго́ стрювати, рюю, -рюєш. ви́ гострити, -рю, -риш.
Вытекать, вытечь – витіка́ ти, ви́ текти, вилива́ тися, ви́ литися (ви́ ллюся, -ллєшся); (о мног.
) повитіка́ ти, повилива́ тися.
Вытеребить – ви́ смикнути, -ну.
Вытерпливать, вытерпеть – вите́ рплювати, -плюю, -плюєш, ви́ терпіти, -плю, -пиш,
терпі́ти, ви́ терпіти.
Вытеснение – витиска́ ння, випира́ ння, -ння.
Вытеснять, вытеснить – витиска́ ти, -ска́ ю, -ска́ єш, ви́ тиснути, -ну, -неш, випира́ ти, -ра́ ю,
-ра́ єш, ви́ перти (ви́ пру, ви́ преш).
Вытесывать, вытесать – теса́ ти (тешу́ , те́ шеш), виті́сувати, -сую, -суєш, ви́ тесати.
Вытечка – 1) (процесс) витіка́ ння, -ння; 2) (что уже вытекло) ви́ тічка, -ки.
Вытирание – витира́ ння, обтира́ ння, -ння.
Вытирать, вытереть – витира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ терти (ви́ тру, ви́ треш); (о мног.)
повитира́ ти.
Вытискивать, вытискать – витиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ тиснути, -ну, -неш, вича́ влювати,
-люю, -люєш, ви́ чавити, -влю, -виш; (о мног.) повити́ скувати, повича́ влювати.
Вытопка – 1) (в доме) опа́ лення; 2) (жира) вишква́ рювання.
Выторговывать, выторговать – 1) уторго́ вувати, -вую, -вуєш, уторгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш; 2)
(получить уступку) виторго́ вувати, ви́ торгувати.
Выторжка – вторгува́ ння, -ння.
Вытравление, вытравка – витра́ влювання, ви́ травлення.
Вытравлять, вытравливать, вытравить – витра́ влювати, -влюю, -влюєш, ви́ травити.
Вытравной – витравни́ й, -а́ , -е́ .
Вытребовать – 1) ви́ правити, -влю, -виш; 2) (кого) ви́ кликати.
Вытребованный – 1) (що) ви́ правлений; 2) ви́ кликаний.
Вытрезвление – витверезі́ння.
Вытрезвлять, вытрезвить – витвере́ зювати, -зюю, -зюєш, ви́ тверезити, -режу, -резиш,
охмеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, охмели́ ти, -лю́, -лиш; -ться – витвере́ зюватися, ви́ тверезитися,
охмеля́ тися, охмели́ тися.
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Вытрепывать, вытрепать – витрі́пувати, -пую, -пуєш, ви́ тріпати, -паю, -паєш, виті́пувати,
ви́ тіпати; (о мног.) повитрі́пувати, повиті́пувати.
Вытрясать, вытрясти – витру́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ трусити (ви́ трушу, ви́ трусиш);
-ться – витру́ шуватися, ви́ труситися.
Вытряхивать, вытряхать, -хнуть, см. Вытрясать.
Вытуривать, вытурить – витурля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ турлити, -лю, -лиш.
Вытыкать, выткать – тка́ ти, (тчу, тчеш), ви́ ткати (ви́ тчу, ви́ тчеш).
Вытыкаться (откуда, из-зачего) – витика́ тися, ви́ ткнутися, вистромля́ тися, ви́ стромитися.
Выть – ви́ ти (ви́ ю, ви́ єш); ски́ глити.
Вытье – виття́ , -ття́ , скиглі́ння, -ння; (плач) голосі́ння (над ким).
Вытягивать, вытянуть – 1) витяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ тягти, -гну, -гнеш; 2) (из кошелька,
кармана) видобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ добути, -буду, -деш.
Вытягиваться, вытянуться – витяга́ тися, ви́ тягнутися.
Вытяжка – 1) (у сапог) ви́ тяжка, -ки; 2) (выправка у солдат) стру́ нкість, -кости.
Вытяжной – витяжни́ й, -а́ , -е́ .
Выуживать, выудить – ву́ дити (ву́ джу, ву́ диш), ви́ вудити.
Выутюжить – ви́ прасувати.
Выученный – ви́ вчений, -а, -е.
Выучивание – вивча́ ння, -ння.
Выучивать, выучить – вивча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ вчити, -вчу, -вчиш; -ться – вивча́ тися,
ви́ вчитися.
Выучка – нау́ ка, -ки.
Выхаживать, выходить – вихо́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ ходити (ви́ ходжу, ви́ ходиш).
Выхаркивать, выхаркнуть – виха́ ркувати, -кую, -куєш, ви́ харкати, -каю, -каєш.
Выхваливание – вихва́ лювання, вихваля́ ння, -ння.
Выхвалять, выхвалить – вихваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ хвалити, -лю, -лиш; -ться –
вихваля́ тися, ви́ хвалитися.
Выхватывание – вихо́ плювання, видира́ ння, -ння.
Выхватывать, выхватить – вихо́ плювати, -люю, -люєш, ви́ хопити, -плю, -пиш, видира́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш, ви́ дерти, -ру, -реш.
Выхитрить – ви́ хитрувати, -рую.
Выхлебывать, выхлебать – висьо́ рбувати, -бую, -буєш, ви́ сьорбати, -баю, -баєш.
Выхлестывать, выхлестать – 1) (кнутом) вистьо́ бувати, -бую, -буєш, ви́ стьобати, -баю,
-баєш; 2) (воду) вихлю́пувати, -пую, -пуєш, ви́ хлюпати, -паю.
Выхлопатывать, выхлопотать – викло́ потувати, -тую, -туєш, ви́ клопотати (що).
Выход – ви́ хід, -ходу. Выход замуж – віддання́ , -ння́ .
Выходец – ви́ ходець, -дця, виселе́ нець, -нця.
Выходить, выйти – вихо́ дити, -джу, -диш, ви́ йти (ви́ йду, ви́ йдеш).
Выходка (поступок) – ви́ хватка, -ки, ви́ брик, -ку.
Выходной – вихідни́ й, -а́ , -е́ .
Выхолаживать, выхолодить – вихоло́ джувати, -жую, -жуєш, ви́ холодити, -джу, -диш.
Выхолащивать, выхолостить – виклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ ложити, -жу, -жиш, чи́ стити
(чи́ щу, чи́ стиш), ви́ чистити.
Выхоленность – ви́ коханість, -ности, ви́ пещеність, -ности.
Выхоленный – ви́ коханий, ви́ пещений.
Выхоливать, выхолить – коха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ кохати, пе́ стити (пе́ щу, пе́ стиш),
ви́ пестити.
Выхорашиваться, выхорошиться – чепури́ тися, -рю́ся, -ри́ шся, причепури́ тися.
Выцветание – вицвіта́ ння, -ння.
Выцветать, выцвесть – вицвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ цвісти.
Выцеживать, выцедить – виці́джувати, -жую, -жуєш, ви́ цідити, -джу, -диш, вито́ чувати,
-чую, -чуєш, ви́ точити, -точу, -точиш; (о мног.) повиці́джувати, повито́ чувати.
Вычеканивать, вычеканить – (деньги, медали) вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бити, ви́ б’ю,
-б’єш; (о мног.) повибива́ ти.
Вычеркивание – викре́ слювання.
Вычеркивать, вычеркнуть – викре́ слювати, -люю, -люєш, ви́ креслити, -лю, -лиш.
Вычернивать, вычернить – 1) (делать черным) чорни́ ти, -ню́, -ни́ ш, почорни́ ти; 2)
(делать грязным) забру́ днювати, -нюю, -єш, забрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Вычерпывать, вычерпать – виче́ рпувати, -пую, -пуєш, ви́ черпати, -паю, -паєш.
Выческа – 1) (прическа) вичі́сування, -ння; 2) (то, что вычесано) па́ чоси, -сів.
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Вычесывать, вычесать – вичі́сувати, -сую, -суєш, ви́ чесати, -чешу, -чешеш; (о мног.)
повичі́сувати; -ться – вичі́суватися, ви́ чесатися.
Вычет – одверта́ ння, одрахува́ ння, -ння.
Вычинивать, вычинить – вила́ тувати, -тую, -туєш, ви́ латати, -таю, -таєш; (шкуру) чини́ ти,
ви́ чинити, гарбува́ ти, ви́ гарбувати.
Вычинка – чиньба́ , чи́ нка, ви́ чинка, -ки, гарбува́ ння, -ння.
Вычинщик – чинба́ р, -ря́ , гарба́ р, -ря́ .
Вычисление – обчи́ слення, обрахува́ ння, -ння.
Вычислять, вычислить – вирахо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ рахувати, -рахую, -рахуєш,
вилі́чувати, -чую, -чуєш, ви́ лічити, -чу, -чиш; (о мног.) повирахо́ вувати, повилі́чувати.
Вычистка – ви́ чищення, -ння; (медиц.) вишкріба́ ння.
Вычитаемое – від’є́мник, -ка.
Вычитание – відніма́ ння, -ння.
Вычитать, вычесть – відлі́чувати, -чую, -чуєш, відлічи́ ти, -чу́ , -чиш, відніма́ ти, -ма́ ю,
-ма́ єш, відня́ ти, -німу́ , -ні́меш, відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну́ , -неш.
Вычитывать, вычитать – вичи́ тувати, -тую, -туєш, ви́ читати, -таю, -таєш; (о мног.)
повичи́ тувати.
Вычищать, вычистить – вичища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, ви́ чистити (ви́ чищу, ви́ чистиш); (о
мног.) повичища́ ти.
Вычурность – 1) (изысканность) вига́ дливість, -вости; 2) (узорчатость) кучеря́ вість,
-вости.
Вычурный – 1) (изысканный) вига́ дливий; 2) (узорчатый) мере́ жаний, цяцько́ ваний, -а, -е.
Вычуры – 1) ви́ гадки, -ків; 2) мережки́ , -жо́ к, цяцькува́ ння.
Вышаривать, вышарить – ни́ шпорити, ви́ нишпорити, -рю.
Вышарпывать, вышарпать – видря́ пувати, -пую, -пуєш, ви́ дряпати, -паю, -паєш.
Вышвыривать, вышвырнуть – вишпу́ рлювати, -рлюю, -рлюєш, ви́ шпурити, -рю, -риш.
Выше – ви́ ще (від ко́ го, від чо́ го, над ко́ го, над що).
Вышеизложенный – вищепо́ даний, вищеви́ ложений, -а, -е.
Вышеименованный – вищена́ званий, -а, -е.
Вышеисчисленный – 1) (сосчитанный) вищезрахо́ ваний, вищезлі́чений; 2)
(перечисленный) вищеви́ числений, -а, -е.
Вышележащий – пови́ щий, що є пови́ ще (від ко́ го, чо́ го).
Вышелушивать, вышелушить – вилу́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ лущити, -щу, -щиш; (о
мног.) повилу́ щувати.
Вышеназванный – вищена́ званий, -а, -е.
Вышенаписанный – вищенапи́ саний, -а, -е.
Вышеозначенный – вищезазна́ чений, -а, -е.
Вышепоименованный, см. Вышеназванный.
Вышеприведенный – вищенаве́ дений, -а, -е.
Вышесказанный – вищеска́ заний, -а, -е.
Вышеупомянутый – вищезга́ даний, -а, -е.
Вышиб, вышибание, вышибка – вибива́ ння, -ння.
Вышибать, вышибить – вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бити, -б’ю, -б’єш; (о мног.) повибива́ ти.
Вышивальщик – вишива́ льник, -ка; -щица – вишива́ льниця, -ці.
Вышивать, вышить – вишива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ шити, -шию, -шиєш; (о мног.) повишива́ ти.
Вышивание – вишива́ ння, -ння.
Вышивка, см. Вышивание.
Вышивной – виши́ ваний, -а, -е.
Вышина – височі́нь, -чі́ні, висо́ кість, -кости, висота́ , -ти.
Вышиной – завви́ шки, уви́ шки.
Вышка – 1) (для дозорцев) варті́вня, -ні; 2) (верхушка чего-нибудь) шпи́ лик, -ка; 3) (терем
в верхней части дома) горі́шня світли́ ця.
Вышколенный – ви́ школений.
Вышколить – ви́ школити, -лю, -лиш, ви́ муштрувати, -рую.
Вышлифовать – ви́ шліфувати, -фую, -фуєш.
Вышмыгнуть – ви́ шмигнути, ви́ слизнути, -ну, -неш.
Вышпионить – ви́ шпигувати, -гую, -гуєш.
Вышучивание – висмі́ювання, -ння.
Вышучивать, вышутить – висмі́ювати, -мі́юю, -мі́юєш, ви́ сміяти, -мію, -мієш.
Выщелачивание – ви́ зоління, ви́ луження, -ння.
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Выщелачивать, выщелочить – визо́ лювати, -люю, -люєш, ви́ зо́ лити, -лю, -лиш,
вилу́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ лужити.
Выщелкивать, выщелкать – вилу́ скувати, -кую, -куєш, ви́ лускати, -каю, -каєш.
Выщелоченный – ви́ золений, ви́ лужений, -а, -е.
Выщербливать, выщербить – вище́ рблювати, -блюю, -блюєш, ви́ щербити.
Выщипывать, выщипать – вищи́ пувати, -пую, -пуєш, ви́ щипати, -паю, -паєш; (перья)
вискуба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, ви́ скубти, -бу, -беш.
Выщупывать, выщупать – вима́ цувати, -цую, -цуєш, ви́ мацати, -цаю, -цаєш.
Выяснение – вия́ снювання, -ння, з’ясува́ ння, -ння.
Выяснеть (безлич.) – розгоди́ нитися.
Выяснять, выяснить – виясня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ви́ яснити, -ню, -ниш, висві́тлювати, -люю,
-люєш, ви́ світлити, -лю, -лиш.
Вьюга – ху́ ґа, -ґи, завірю́ха, -хи, хуртови́ на, -ни, мете́ лиця, -ці.
Вьюжистый – замете́ листий, -а, -е.
Вьюжливый – заметі́льний, -а, -е.
Вьюк – юк, -ка́ , в’юк, -ка́ .
Вьюн – (зоол.) в’юн, -на́ .
Вьючить – ючи́ ти, в’ючи́ ти (в’ю́чу, в’ю́чиш).
Вьючный – в’ючни́ й, в’юко́ вий.
Вьюшка – (в печной трубе) зату́ лка, кагля́ нка, -ки.
Вьющийся – (о раст.) витки́ й; (о волосах) кучеря́ вий, -а, -е.
Вяжущий (о вине) – терпки́ й, в’язки́ й, -а́ , -е́ .
В’яве, в’явь, нар. – я́ вно, живови́ дячки.
Вяз – бе́ рест, -та; в’яз, -зу.
Вязальщик – в’яза́ льник, -ка; -щица – в’яза́ льниця, -ці.
Вязание – 1) (снопов) в’яза́ ння, -ння; (чулков) плеті́ння, -ння.
Вязанка – 1) в’я́ зка, -ки; 2) (дров) в’я́ занка, -ки.
Вязанный – 1) в’я́ заний; 2) пле́ тений, -а, -е.
Вязать – 1) (снопы) в’яза́ ти (в’яжу́ , в’я́ жеш); 2) (сети, чулки) плести́ (плету́ , плете́ ш),
випліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Вязка, см. Вязанка.
Вязкий – 1) (о земле, клее) липки́ й; 2) (о дороге) грузьки́ й, -а́ , -е́ ; 3) (о почве) глеюва́ тий.
Вязнуть – гру́ зти, гру́ знути.
Вязовой – бересто́ вий, в’язови́ й, -а́ , -е́ .
В’язь – в’яза́ ння, плеті́ння, -ння.
Вяление – в’ялі́ння, -ння.
Вяленый – в’я́ лений, -а, -е.
Вялить, вывялить – в’яли́ ти, -лю́, -лиш, зв’яли́ ти.
Вялость – 1) (о движении, действии человека) мля́ вість, -вости, кво́ лість, -лости; (о
растениях) прив’я́ лість, -лости.
Вялый – 1) мля́ вий, кво́ лий; 2) прив’я́ лий, -а, -е.
Вянуть – 1) (о человеке) в’я́ нути (в’я́ ну, в’я́ неш), марні́ти, -ні́ю, -ні́єш; 2) (о цветах) в’я́ нути.
Вящий – бі́льший, кра́ щий.
Га, воскл. и вопрос. межд. – га! га?
Гавань – га́ вань, -ни.
Гавканье – га́ вкання, -ння.
Гавкать – га́ вкати, бреха́ ти.
Гавот, тан. – ґаво́ т, -ту.
Гага, зоол. – ґаґа, -ґи.
Гагара, зоол. – ґаґа́ ра, -ри.
Гад – гад, -да.
Гадалка – воро́ жка, -ки.
Гадальщик – ворожби́ т, -та; -щица – ворожби́ тка, -ки.
Гадание – ворожі́ння, -ння, ворожба́ , -би́ .
Гадательный – здога́ дний; непе́ вний, -а, -е; -но – здога́ дно; непе́ вно.
Гадать – 1) ворожи́ ти, -жу́ , -жиш; 2) (думать) гада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, міркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Гаденький – паску́ дненький, -а, -е.
Гадина – га́ дина, -ни.
Гадить – 1) (испражняться) паску́ дити, каля́ ти; 2) (портить) псува́ ти (псую́, псує́ш),
ні́вечити, -вечу, -вечиш; -ться – 1) паску́ дитися, каля́ тися; 2) псува́ тися.
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Гадкий – гидки́ й, бридки́ й, -а́ , -е́ .
Гадкость, см. Гадость.
Гадливость – гидли́ вість, бридли́ вість, -вости; -вый – гидли́ вий, бридли́ вий, -а, -е.
Гадость – гидо́ та, бридо́ та, -ти.
Гадюка – гадю́ка, -ки.
Гадючий – гадю́чий, -а, -е.
Гаечка – га́ єчка, -ки.
Гаечный – гайкови́ й, -а́ , -е́ .
Гаже – гидкі́ше.
Газ – 1) (хим.) газ, -зу; 2) (материя) ґа́ за, -зи.
Газель, зоол. – ґазе́ ля, -лі.
Газета – газе́ та, -ти, часо́ пис, -су (м. р.).
Газетный – газе́ тний, часопи́ сний.
Газетчик – газетя́ р, -ра́ .
Газовый – га́ зовий, -а, -е.
Газокалильный – газожа́ ристий, -а, -е.
Газомер – газомі́р, -ру.
Газомет – газоме́ т, -та.
Газометание – газопуска́ ння, -ння.
Газомотор – газомото́ р, -ру.
Газон – ґазо́ н, -ну.
Газонепроницаемый – газонепрони́ кливий, -а, -е.
Газообмен – газообмі́на, -ни.
Газообразность – газува́ тість.
Газообразный – газува́ тий, -а, -е.
Газоосвещение – га́ зове осві́тлення, газоосві́тлення, -ння.
Газопровод – газопрові́д, -во́ ду; -ный – газопрові́дний, -а, -е.
Газопроводчик – газопрові́дник.
Гайка – га́ йка, -ки.
Гайкорез – гайкорі́з, -за (-зу).
Гайло – па́ ща, ве́ рша, -ші.
Галантерейный – ґалантері́йний, -а, -е.
Галантерейщик – ґалантері́йник, -ка.
Галантерея – ґалантері́я, -і́ї.
Галванизм, см. Гальванизм.
Галдеж – га́ лас, -су, га́ мір, -мору, кле́ кіт, -коту, тарара́ м, -му.
Галдеть – галди́ кати, -каю, -каєш, галасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Галера – гале́ ра, -ри.
Галета – ґале́ та, -ти.
Галиматья – нісені́тниця -ці, дурни́ ця, -ці.
Галка, зоол. – га́ лка, -ки.
Галлерея – ґалері́я, -і́ї.
Галлий, хим. – ґа́ лій, -лію.
Галлицизм – ґалліци́ зм, -му.
Галлюцинация – ґалюцина́ ція, -ії, ома́ на, -ни, мана́ , -ни́ .
Галлюцинировать – ґалюцинува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Галоп – 1) (в танцах) ґальо́ п, -пу; 2) (бег лошади) чвал, -лу, ґальо́ п, -пу; -пом – 1) ґальо́ пом;
2) чва́ лом, гальо́ пом.
Галопировать – 1) (в танцах) ґальопува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш; 2) (о беге лошади) бі́гти чва́ лом.
Галоша – кало́ ша, ґальо́ ша, -ші.
Галстук – крава́ тка, -ки, га́ льстух, -ха.
Галун – галу́ н, -ну́ ; -ный – галуно́ вий, -а, -е.
Галунщик – галу́ нник, -ка.
Гальванизация – ґальванізува́ ння, -ння.
Гальванизировать – ґальвані́зувати, -зу́ ю, -зу́ єш.
Гальванизм – ґальвані́зм, -му.
Гальванический – ґальвані́чний.
Гальванометр – ґальваномі́р.
Гальванопластика – ґальванопла́ стика, -ки.
Гальваноскоп – ґальваноскоп, -пу.
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Гальванотерапия – ґальванолікува́ ння, -ння.
Галька (минер.) – га́ лька, -ки.
Гам, см. Галдеж.
Гамак – гама́ к, -ка́ .
Гамаша – кама́ ша, -ші.
Гамма, муз. – га́ ма, -ми.
Гангрена, мед. – гангре́ на, -ни́ ; -нозный – гангрено́ зний, -а, -е.
Гараж – гара́ ж, -жу.
Гарантирование – ґарантува́ ння, -ння.
Гарантированный – ґаранто́ ваний, забезпе́ чений, -а, -е.
Гарантировать – ґарантува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, забезпе́ чувати, -чую, -чуєш.
Гарантия – ґара́ нтія, -ії, забезпе́ ка, -ки.
Гардероб – гардеро́ ба, -би; -ный – гардеро́ бний, -а, -е.
Гардеробная – гардеро́ бна, -ної.
Гардеробщик – гардеро́ бник, -ка; -щица – гардеро́ бниця, -ці.
Гардина – заві́са, -си, запо́ на, -ни.
Гарем – харе́ м, -му.
Гаркание, гарканье – га́ ркання.
Гаркать, гаркнуть – га́ ркати, -каю, -каєш, га́ ркнути, -ну.
Гармонизировать – гармонізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Гармоника – гармо́ нія, -ії.
Гармонировать – гармоніюва́ ти, -нію́ю, -нію́єш.
Гармонический – гармоні́йний, -а, -е.
Гармония – 1) (инструмент) гармо́ нія, -ії; 2) (в музыке) гармо́ нія, -ії, лад, ду.
Гарнец – га́ рець, -рця.
Гарнизон – зало́ га, -ги.
Гарнизонный – залого́ вий, -а, -е.
Гарнир – ґарні́р, -ру.
Гарнитура – ґарніту́ ра, -ри́ .
Гарпун – гарпу́ на, -ни.
Гарт, металл. – гарт, -ту.
Гарус – волі́чка, -ки, жи́ чка, -ки; -ный – волічко́ вий, жи́ чковий.
Гарцевание – гарцюва́ ння, басува́ ння, -ння.
Гарцовать – гарцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, коне́ м гарцюва́ ти, басува́ ти.
Гарь – гар, -ру.
Гасило – гаси́ ло, -ла.
Гасильник – гаси́ льниця, -ці; -ный – гаси́ льний, -а, -е.
Гасильщик – гаси́ льник, -ка.
Гасить – гаси́ ти (гашу́ , га́ сиш); гасить известь – розпуска́ ти вапно́ .
Гаснуть – га́ снути, -ну, -неш.
Гастролировать – гастролюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Гастроль – гастро́ ля, -лі.
Гастроном – гастроно́ м, -ма.
Гастрономический – гастрономі́чний, -а, -е.
Гастрономия – гастроно́ мія, -ії.
Гатить – гати́ ти (гачу́ , га́ тиш).
Гать – гре́ бля, -лі, га́ тка, -ки.
Гаубица – га́ вбиця, -ці.
Гаубичный – га́ вбичний, -а, -е.
Гауптвахта – гавптва́ хта, -ти.
Гачник – очку́ р, -ра́ .
Гашение – 1) гасі́ння, -ння; 2) (извести) розпуска́ ння, -ння.
Гашиш – хаши́ ш, -шу.
Гвардеец – ґварді́єць, -дійця.
Гвардейский – ґварді́йський, -а, -е.
Гвардия – ґва́ рдія, -ії.
Гвоздарь – цвяха́ р, -ря́ .
Гвоздик – цвя́ шок, -шка.
Гвоздика – гвозди́ ки, -ків.
Гвоздильный – (завод), см. Гвоздильня.
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Гвоздильня – цвяха́ рня, -ні.
Гвоздильщик – цвяха́ р, -ря́ .
Гвоздичка – гвозди́ чки, -ків.
Гвоздь – цвя́ х, -ха.
Гвоздяной – цвяхови́ й, -а́ , -е́ .
Где – де; кое́-где – де-не-де. Я где-то вас видел – я десь вас ба́ чив.
Гегемония – гегемо́ нія, -ії.
Геена – пе́ кло, -ла, геєна, -ни.
Гей, межд. – гей.
Гейзер, геол. – ґе́ йзер, -ра.
Гекзаметр – гекса́ метр, -тра; -ический – гексаметри́ чний, -а, -е.
Гектар – гекта́ р, -ра.
Гектограмм – гектогра́ м, -ма.
Гектограф – гекто́ граф, -фу.
Гектолитр – гектолі́тр, -тра.
Гектометр – гектоме́ тр, -ра.
Гелиометр – геліо́ метр, -тра.
Гелиоскоп – геліоско́ п, -пу; -пический – геліоскопі́чний, -а, -е.
Гелиотроп, бот. – геліотро́ п, -пу.
Геморой, мед. – почечу́ й, -у́ ю, геморо́ й, -о́ ю.
Генеалогический – генеалогі́чний, родові́дний, -а, -е.
Генеалогия – генеало́ гія, -ії, родові́д, -во́ ду.
Генезис – гене́ за, -зи.
Генерал – генера́ л, -ла; г.-адмирал – генера́ л-адміра́ л; г.-ад’ютант – генера́ л-адьюта́ нт; г.квартирмейстер – генера́ л-квартирма́ йстер; г.-майор – генера́ л-майо́ р; г.-лейтенант –
генера́ л-лейтена́ нт.
Генералитет – генераліте́ т, -ту, генера́ льна старши́ на.
Генеральный – генера́ льний, -а, -е.
Генеральский – генера́ льський, -а, -е.
Генеральство – генера́ льство, -ва.
Генеральша – генера́ льша, -ші.
Генерация – ґенера́ ція, -ії, поколі́ння, -ння.
Генетический – генети́ чний, -а, -е.
Гениально – генія́ льно.
Гениальность – генія́ льність, -ности.
Гениальный – генія́ льний, -а, -е.
Гений – ге́ ній, -ія.
Географ – гео́ граф, -фа.
Географический – географі́чний, -а, -е, землепи́ сний, -а, -е.
География – геогра́ фія, -ії, земле́ пис, -су.
Геодезия – геоде́ зія, -ії.
Геолог – гео́ лог, -га.
Геологический – геологі́чний, -а, -е.
Геология – геоло́ гія, -ії.
Геометр – гео́ метр, -тра.
Геометрический – геометри́ чний, -а, -е.
Геометрия – геоме́ трія, -ії.
Георгина – жоржи́ на, -ни, оргі́нія, -ії.
Геральдика – гера́ льдика, -ки; -ческий – геральди́ чний, -а, -е.
Гераний, герань – ґера́ нь, -ні.
Герб – герб, -ба́ .
Гербарий – герба́ рій, -ія.
Гербовый – ге́ рбо́ вий, -а, -е.
Герборизация – гербориза́ ція, -ії, герборизува́ ння, -ння.
Гермафродит – гермафроди́ т, -а.
Герметический – гермети́ чний, -а, -е.
Герой – геро́ й, -о́ я.
́
Героизм – героїзм,
-му.
́
Героиня – героїня,
-ні.
́
Героический – героїчний,
-а, -е.
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Геройство – геро́ йство, -ва.
Герольд – геро́ льд, -да.
Герцог – ге́ рцоґ, -ґа; -гиня – герцоґи́ ня, -ні; -ский – ге́ рцоґський, -а, -е.
Герцогство – ге́ рцоґство, -ва.
Гетман – ге́ тьман, -на.
Гетманство – 1) (достоинство) гетьма́ нство, -ва; 2) (правление) гетьманува́ ння, -ння.
Гетьманствовать – гетьманува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Гетманша – гетьма́ нша, -ші.
Гетры – ґе́ три, -рів.
Гешефт – ґеше́ фт, -ту.
Гешефтмахер – ґешефтма́ хер, -ра.
Гешефтмахерство – ґешефтма́ херство, -ва.
Гиацинт, бот. – гіяци́ нт, -ту.
Гибель – заги́ н, -ну, заги́ біль, -елі.
Гибельный – згу́ бний, заги́ бний, -а, -е; -но – згу́ бно, заги́ бно.
Гибкий – 1) (гнущийся) гнучки́ й; 2) (неустойчивый), хистки́ й, -а́ , -е́ .
Гибкость – гну́ чкість, хи́ сткість, -ости.
Гибнуть – ги́ нути, -ну, -неш, погиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Гигант – ве́ летень, -тня.
Гигантский – велете́ нський, -а, -е.
Гигиена – гігіє́на, -ни; -нический – гігієні́чний, -а, -е.
Гигрометр – гігро́ метр, -тра.
Гигроскоп – гігроско́ п, -пу; -пический – гігроскопі́чний, -а, -е.
Гидра – гі́дра, -ри.
Гидравлика – гідра́ вліка, -ки.
Гидравлический – гідравлі́чний, -а, -е.
Гидрат – гідра́ т, -ту.
Гидрография – гідрогра́ фія, -ії.
Гидродинамика – гідродина́ міка, -ки; -мический – гідродинамі́чний, -а, -е.
Гидромедуза – гідромеду́ за, -зи.
Гидрометр, см. Водомер.
Гидрометрия – гідроме́ трія, -ії.
Гидромеханика – гідромеха́ ніка, -ки.
Гидропатия – гідропа́ тія, -ії.
Гидроплан – гідропля́ н, -на.
Гидроскоп, см. Гидрометр.
Гидростатика – гідроста́ тика.
Гидростатический – гідростати́ чний, -а, -е.
Гидротерапия – водолікува́ ння, -ння.
Гидротехника – гідроте́ хніка.
Гиена, зоол. – гіє́на, -ни.
Гиероглиф, см. Иероглиф.
Гик, гиканье – гик, -ку, гиги́ кання.
Гикать, гикнуть – гиги́ кати, -каю, -каєш, гиги́ кнути, -ну, -неш.
Гильдия – ґі́льдія, -ії.
Гильза – гі́льза, -зи, карту́ ш, -шу; -зовый – гі́льзо́ вий, -а, -е, картуше́ вий, -а, -е.
Гильотина – ґільйоти́ на, -ни.
Гильотинирование – ґільйотинува́ ння, -ння; гильотинировать – ґільйотинува́ ти, -ну́ ю,
-ну́ єш.
Гимен, см. Плева.
Гимн – гімн, -ну.
Гимназист – гімнази́ ст, -ста; -ка – гімнази́ стка, -ки.
Гимназический – гімназія́ льний, -а, -е.
Гимназия – гімна́ зія, -ії.
Гимнастерка – гімнасті́вка, -ки.
Гимнастика – гімна́ стика, -ки.
Гимнастический – гімнасти́ чний, -а, -е.
Гинекология – гінеколо́ гія, -ії.
Гипербола – гіпе́ рбола, -ли; -болический – гіперболі́чний, -а, -е.
Гипертрофия – гіпертрофі́я, -і́ї; -фический – гіпертрофі́чний, -а, -е.
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Гипноз – гіпно́ з, -зу.
Гипнотизировать – гіпнотизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш; -ванный – гіпнотизо́ ваний, -а, -е.
Гипнотизм – гіпноти́ зм, -му.
Гипотеза – гіпо́ теза, -зи.
Гипотенуза – гіпотену́ за, -зи.
Гипотетический – гіпотети́ чний, здога́ дний, -а, -е.
Гипподром – гіподро́ м, -му, біго́ вище, -ща.
Гиппопотам, зоол. – гіпопота́ м, -ма.
Гипс – гіпс, -су, аляба́ стер, -стру. Гипс жженный – гіпс па́ лений.
Гипсовый – гі́псовий, аляба́ стровий, -а, -е.
Гирепод’ёмник – тяжопідносник, -ка.
Гирло – 1) (устье реки) ги́ рло, -ла; 2) (пролив) прото́ ка, -ки.
Гирлянда – ґірля́ нда, -ди.
Гирька – ги́ рка, -ки, тягаре́ ць, -рця́ ; (в ватерпасе) тяжо́ к, -жка́ .
Гиря – вага́ , -ги́ , ги́ ря, -рі: (в ватерпасе) тяжо́ к, -жка́ .
Гистология – гістоло́ гія, -ії.
Гитара – гіта́ ра, -ри; -рист – гітари́ ст, -та; -ристка – гітари́ стка, -ки.
Гичка – ги́ чка, -ки.
Глава – 1) голова́ , -ви́ ; 2) (в книге) ро́ зділ, -лу; во главе – на чолі́.
Главарь – голова́ , проводи́ р, -ря́ , ватажо́ к, -жка́ .
Главенство – зве́ рхність, -ности.
Главенствовать – верхово́ дити, -во́ джу, -во́ диш, головува́ ти.
Главнокомандующий – головнокома́ ндуючий, -чого.
Главноначальствующий – головни́ й нача́ льник.
Главноуправляющий – головни́ й управи́ тель.
Главный – головни́ й, ста́ рший, -а, -е. Самый главный – найголовні́ший.
Глагол – 1) (часть речи) дієсло́ во, -ва; 2) (слово) сло́ во, глаго́ л.
Глаголать – глаго́ лати, -лаю.
Гладиатор – ґлядія́ тор, -ра; -ский – гладія́ торський, -а, -е.
Гладилка, гладило – глади́ ло, -ла.
Гладильный – 1) (об утюжении́ ) прасува́ льний, -а, -е; 2) (для сглаживания неровностей)
глади́ льний, -а, -е.
Гладильщик – глади́ льник, -ка; (утюгом) прасува́ льник, -ка; -щица – глади́ льниця, -ці;
(утюгом) прасува́ льниця, -ці.
Гладить – 1) (кошку, собаку) гла́ дити (гла́ джу, гла́ диш); 2) (землю) рівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; 3)
(утюгом) прасува́ ти, -су́ ю.
Гладкий – 1) (ровный) рі́вний, -а, -е; 2) (о стиле, слоге речи) плавки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – 1) рі́вно; 2
) пла́ вко.
Гладкоперый – пластопе́ рий.
Гладкость – 1) (дороги) рі́вність, -ности, рівнота́ , -ти́ ; 2) (слога) пла́ вкість, -кости.
Гладкошерстый – пластово́ вний.
Гладыш – 1) (камень) глади́ ш, -ша́ ; 2) (о полном человеке) гладу́ н, -на́ .
Гладь – 1) (ровность) рі́вність, -ности; 2) (спокойствие) спо́ кій, -ко́ ю; 3) (вышивание)
насти́ лування, -ння.
Глаже – 1) (ровнее) рівні́ш(е); 2) (о стиле) плавніше.
Глажение (белья) – прасува́ ння, -ння.
Глаз – о́ ко, -ка, (множ.) о́ чі, (род. оче́ й). С глазу на глаз – віч-на́ -віч. Своими глазами – на
вла́ сні о́ чі.
Глазастый – 1) ока́ тий, -а, -е; 2) (зоркий) бачу́ чий, -а, -е.
Глазение – видивля́ ння, -ня, лу́ пання очи́ ма.
Глазет – сріблогла́ в, -ву, злотогла́ в, -ву.
Глазетовый – срібногла́ вий, злотогла́ вий, -а, -е.
Глазеть – видивля́ тися (на ко́ го).
Глазирование, глазировка – 1) (о кондитерских изделиях, булках) глазурува́ ння, -ння,
полива́ ння, -ння; 2) (о бумаге) ґлянсува́ ння, -ння; 3) (о посуде) полива́ ння, -ння.
Глазированный – 1) (о кондит. изд.) глазуро́ ваний, -а, -е, поли́ ваний; 2) (о бумаге)
ґлянсо́ ваний, -а, -е; 3) (о посуде) поли́ ваний, -а, -е.
Глазировать – (булки, куличи) глазурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, полива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (бумагу)
ґлянсува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; 3) (посуду) полива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Глазница, анат. – о́ чна я́ мка.
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Глазной – о́ чний, -а, -е.
Глазок – о́ чко, -ка, ві́чко, -ка.
Глазомер – окомі́р, -ру.
Глазун – ока́ нь, -ня́ ; -нья – ока́ та, -тої.
Глазурить, см. Глазировать.
Глазурь – ґлязу́ ра, -ри, поли́ ва, -ви.
Гланда, см. Железа.
Глас – 1) (звук) го́ лос, -су; 2) (напев в церковном пении) глас.
Гласить – каза́ ти (кажу́ , ка́ жеш), виголо́ шувати, -шую, -шуєш.
Гласно – го́ лосно.
Гласность – гла́ сність, -ности, прилю́дність, -ности.
Гласный – 1) гла́ сний, -а, -е, прилю́дний, -а, -е; 2) (в граматике) голосни́ й, -а́ , -е́ .
Глауберова соль, хим. – ґля́ вберова сіль (р. со́ ли).
Глашатай – опові́сник, -ка.
Глашать – виголо́ шувати, -шую.
Глетчер, геол. – льодови́ к, -ка́ , льодове́ ць, -дівця́ .
Глина – гли́ на, -ни. Глина горшечная – горші́вка, -ки. Глина фарфоровая – порцеля́ нова
гли́ на. Глина фаянсовая – фая́ нсова гли́ на.
Глиний, см. Алюминий.
Глинистый – гли́ нястий, глинкува́ тий, -а, -е.
Глинница – гли́ нище, -ща.
Глинобитный – валько́ ваний.
Глиновал – глиня́ р, -ра.
Глиновальня – глиня́ рня, -ні.
Глиновидный – глинкува́ тий.
Глинозем – глинозе́ м, -му.
Глиняный – гли́ няний, (о посуде) череп’я́ ний, -а, -е.
Глист, глиста – глист, -та
Глистный – глисто́ вий, -а, -е.
Глистник, глистовник – гли́ сник, -ка.
Глистогонный – глистого́ нний.
Глицерин – ґліцери́ н, -ну; -новий – ґліцери́ новий, -а, -е.
Глобус – ґльо́ бус, -су.
Глог, бот. – свиди́ на, -ни.
Глодание – глода́ ння, -ння.
Глодать – глода́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Глотание – ковта́ ння, -ння.
Глотать, глотнуть – ковта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ковтну́ ти, -тну́ , -тне́ ш.
Глотательный – ковта́ льний, -а, -е.
Глотка, анат. – горля́ нка, -ки.
Глоток – ковто́ к, -тка́ .
Глоточный – горля́ нковий, -а, -е.
Глохлый – оглу́ хлий, -а, -е.
Глохнуть, оглохнуть – глу́ хнути, оглу́ хнути, -ну, -неш.
Глубже, нар. – гли́ бше.
Глубина – глибина́ , -ни́ , глибочі́нь, -і́ні, глибі́нь, -біні.
Глубиной – завгли́ бшки́ .
Глубокий – глибо́ кий, -а, -е.
Глубоко – гли́ боко.
Глубоководный – глибоково́ дний, -а, -е.
Глубокомысленность, глубокомыслие – глибокоду́ мність.
Глубокомысленный – глибокоду́ мний, -а, -е, ве́ льми му́ дрий, -а, -е; -но – глибокоду́ мно.
Глубокость – глибо́ кість, -кости.
Глубочайший – найгли́ бший.
Глубь – глиб, -бу.
Глумительный – глумли́ вий, глузли́ вий, -а, -е; -но – глумли́ во, глузли́ во.
Глумиться – глуми́ тися, -млюся, -мишся, глузува́ ти (з ко́ го).
Глумление – глум, -му, глузува́ ння, -ння.
Глупеть, поглупеть – дурні́ти, -ні́ю, -ні́єш, дурні́шати, -шаю, -шаєш, подурні́шати.
Глупец – ду́ рень, -рня, дурни́ й, -о́ го.
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Глупить – дурі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Глупо – по-дурно́ му, нерозу́ мно.
Глуповатый – приду́ ркуватий.
Глупость – дурни́ ця, -ці, ду́ рість.
Глупый – дурни́ й, нерозу́ мний.
Глупыш – ду́ рник, -ка, дурне́ нький, -ого.
Глухарка, зоол. – тетеру́ чка, -ки; (о глуховатой женщине) глуха́ тете́ ря, -рі.
Глухарь – тетеру́ к, -ка; (о глуховатом человеке) глуха́ тете́ ря.
Глухо, нар. – глу́ хо.
Глуховатость – глухува́ тість.
Глуховатый – 1) (о челов.) приглу́ хуватий, недочу́ тливий, -а, -е; (о выстреле, говоре)
приглу́ шений, -а, -е.
Глухой – 1) (человек) глухи́ й, -а́ , -е́ ; 2) (голос) зду́ шений, -а, -е, приглу́ шений, -а, -е.
Глухонемой – глухоніми́ й, -о́ го; -мая – глухоніма́ , -о́ ї.
Глухонемота – глухонімота́ , -ти́ .
Глухота – глухо́ та, -ти.
Глушить – глуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Глушь – глушина́ , -ни́ , пу́ ща, -щі.
Глыба (груда) – бри́ ла, -ли.
Глыбистый – гли́ бовий, брила́ стий, -а, -е.
Глыбообразный – брилува́ тий, -а, -е.
Глядение – гляді́ння, -ння.
Глядеть, см. Смотреть.
Глядь, межд. – зирк!, гульк!
Глянец – ґлянс, -су, по́ лиск, -ску.
Глянцевать – ґлянсува́ ти, -су́ ю.
Глянцевый – ґля́ нсевий.
Глянцовитый – ґлянсува́ тий, -а.
Гнать – гна́ ти (жену́ , жене́ ш, жене́ , женемо́ , женете́ , жену́ ть).
Гнев – гні́в, -ву, пересе́ рдя, -дя.
Гневаться – гні́ватися, -ваюся.
Гневить – гніви́ ти, -влю́, -ви́ ш.
Гневливость – гнівли́ вість, -вости.
Гневливый – гнівли́ вий, -а, -е.
Гневно, нар. – гні́вно, з пересе́ рдя.
Гневный – гні́вни́ й, розгні́ваний.
Гнедко – гнідко́ , -ка́ , гніда́ н, -на́ .
Гнедой – гніди́ й, -а́ , -е́ .
Гнездилище – ки́ шло, -ла, гнізди́ ще, -ща, кубло́ , -ла́ .
Гнездиться – гнізди́ тися, ку́ блитися, мости́ тися.
Гнездо – гніздо́ , -да́ , кубло́ , -ла́ .
Гнездышко – гнізде́ чко, -ка, кубе́ льце, -льця.
Гнейс, минер. – ґнайс, -су; -совый – ґна́ йсовий, -а, -е.
Гнести – 1) гніти́ ти (гнічу́ , гніти́ ш), ти́ снути, -ну, -неш; 2) (о режиме) пригні́чувати, -чую,
-чуєш, гноби́ ти, -блю́, -би́ ш, утиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Гнет – 1) гніт, -ту, ти́ ск, -ку; 2) (о режиме́) гноби́ тельство, -ва.
Гнетение – пригні́чення, -ння.
Гнетуха, бот. – кукі́ль (р. куко́ лю).
Гнида – гни́ да, -ди.
Гниение – гниття́ , -ття́ .
Гнилобокий – гнилобо́ кий, -а, -е.
Гниловатый – гнилува́ тий, гниле́ нький, -а, -е.
Гнилой – гнили́ й, -а́ , -е́ ; (о дереве) тру́ хлий, трухля́ вий, -а, -е.
Гнилокровие, см. Гноекровие.
Гнилостный – гниля́ вий, -а, -е.
Гнилость – гнили́ зна, -ни.
Гнилуха, гнилушка – 1) (плод) гнили́ чка, -ки; 2) (дерево) порохно́ , -на́ .
Гниль, гнилье – гни́ ль, -лі, гнили́ зна, гнилля́ , -ляя́ ; (о дереве) трухля́ тина, -ни.
Гниляк – гнилю́к, -ка́ , гниля́ вець, -я́ вця.
Гнить – гни́ ти, гни́ сти (гнию́, гниє́ш); (о зубах) порохня́ віти, порохні́ти; (о дереве)
90

Російсько-український словник

трухля́ віти, тру́ хнути.
Гниючий, гниющий – гнию́чий.
Гноевидный – гноюва́ тий, -а, -е.
Гноекровие – гнилокрі́в’я, -в’я.
Гноение – гно́ їння, -ння.
Гноеродный – гнойотво́ рчий, -а, -е.
Гноетечение – гнойоте́ ча, -чі.
Гной – гній (род. гно́ ю).
Гнойливый – гнійли́ вий, -а, -е.
Гнойник – гноя́ нка, гнійни́ ця, -ці.
Гнойный – гні́йний, -а, -е.
́
Гноистый – гноїстий,
-а, -е.
́ (гною́, гноїш).
́
Гноить – гноїти
́
Гноиться – 1) гноїтися;
2) (о ране) ятри́ тися; 3) (в глазах) капра́ віти, закиса́ ти.
Гном – ґно́ м, -ма, чо́ рт, -та.
Гноючесть – гнійли́ вість, -вости, гною́чість, -чости.
Гноючка – боля́ чка, -ки, гноя́ нка, -ки.
Гнусавить – гугня́ віти, -вію, -вієш, гугни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Гнусавый – гугня́ вий, -а, -е.
Гнусавость – гугня́ вість, -вости.
Гнусить, см. Гнусавить.
Гнусливость – гугня́ вість, -вости.
Гнусливый – гугня́ вий, гугни́ вий.
Гнусность – плюга́ вство, -ва, мерзо́ тність, -ности.
Гнусный – плюга́ вий, мерзо́ тний, -а, -е.
Гнусящий, см. Гнусавый.
Гнутие – згина́ ння, -ння.
Гнуть – гну́ ти (гну, гнеш); -ться – гну́ тися.
Гнушаться (кем, чем) – гре́ бувати, -бую, -буєш (ким, чим), гидува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (з ко́ го, з
чо́ го, ким, чим).
Гнушение – гре́ бування, гидува́ ння, -ння.
Гобелены – гобле́ни, -ле́ нів.
Говельщик – гові́льник, -ка; -льщица – гові́льниця, -ці.
Говение – гові́ння, -ння.
Говеть – говіти, -ві́ю, -ві́єш.
Говор – 1) (шум) го́ мін, -мону, го́ вір, -вору; 2) (диалект) гові́рка, -ки.
Говорение – говорі́ння, бала́ кання, -ння.
Говорить – каза́ ти (кажу́ , ка́ жеш), говори́ ти, -рю́, -риш, мо́ вити, -влю, -виш.
Говорливость – говорю́чість, -чости, балаку́ чість, -вости, балакли́ вість, -вости.
Говорливый – балакли́ вий, балаку́ чий, говорю́чий, -а, -е.
Говорной – говірни́ й, -а́ , -е́ .
Говорня – балачки́ , -чо́ к.
Говорун – балаку́ н, -на́ , щебету́ н, -на́ ; -нья – балаку́ ха, -хи; щебету́ ха, -хи.
Говядина – м’я́ со, -са; (коровья) я́ ловичина, -ни; (воловья) воло́ вина, бичи́ на, -ни.
Говяжий – я́ ловичий, воля́ чий, -а, -е.
Гогель-могель – ґо́ ґель-мо́ ґель.
Гоголь – 1) (щеголь) джиґу́ н, -на́ , же́ вжик, -ка; 2) (зоол.) го́ голь, -ля.
Гоготание – 1) гогота́ ння, -ння; 2) (громкий смех) регота́ ння, -ння; 3) (крик гусей)
ґелґота́ ння, -ння.
Гоготать – 1) гогота́ ти; 2) (о громком смехе) регота́ ти, реготі́ти (регочу́ , реготи́ ш); 3) (о
крике гусей) ґелґота́ ти.
Гоготун – 1) гоготу́ н, реготу́ н, -на́ ; 2) ґелґоту́ н, -на́ ; -нья – гоготу́ ха, реготу́ ха, ґелґоту́ ха,
-хи.
Год – рік (род. ро́ ку); в этом году – цьо́ го ро́ ку; в прошлом году – мину́ лого ро́ ку; в
позапрошлом году – поза́ торік; в будущем году – майбу́ тнього ро́ ку.
Годить – трива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Годиться – придава́ тися, здава́ тися.
Годичный – рокови́ й, рі́чний.
Годность – прида́ тність, -ности, зда́ тність, -ности (на що, до чо́ го).
Годный, гожий – зда́ тний, прида́ тний, годя́ щий (на що, до чо́ го).
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Годовалый – 1) (однолетний) однолі́тній, -я, -є; 2) (теленок) бу́ зимок, -мка, бу́ зивок, -вка;
(жеребенок) стригу́ н, -на́ ; (годовалая овца) я́ рка, -ки.
Годовик – 1) однолі́ток, -тка; 2) см. Годовалый 2), 3), 4).
Годовой – рокови́ й, рі́чний, -а, -е.
Годовщина – рокови́ ни (род. рокови́ н).
Гожий, см. Годный.
Гой, межд. – ой.
Голавль, зоол. – голове́ нь, -вня́ .
Голгофа – голго́ та, -ти.
Голенастый – циба́ тий, голіна́ тий, -а, -е.
Голенище – халя́ ва, -ви.
Голень, голяшка, анат. – гомі́лка, -ки.
Голенький – голі́сінький, -а, -е.
Голеть – голі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Голизна – голи́ зна, -ни.
Голик – дерка́ ч, -ча́ .
Голить – голи́ ти, -лю́, -лиш.
Голландская печь – гру́ ба, -би.
Голо, нар. – го́ ло; (бедно) голо́ .
Голобородый – голоборо́ дий.
Голобрюхий – голочере́ вий, -а, -е.
Голова – голова́ , -ви́ .
Головастик, зоол. – пу́ головок, -вка.
Головатий – голова́ тий, -а, -е.
Головешка, см. Головня.
Головка, головочка – 1) голі́вка, -ки; 2) (у растений) голі́вка, -ки; 3) (у мака) ма́ ківка, -ки;
4) (головки у сапог) см. Головки, головы.
Головки, головы – при́ шви, -шов, передки́ , -кі́в.
Головной – головни́ й, -а́ , -е́ .
Головня – 1) (остаток недогарев. дерева) голове́ шка, -ки; 2) (бот.) кукі́ль, -ко́ лю.
Головокружение – запа́ морока, -ки, головокру́ ття, -ття.
Головокружительный – запа́ морочливий, головокру́ тний.
Головолом, головоломка – моро́ ка, -ки.
Головоломный – моро́ чливий, моро́ куватий, -а, -е.
Головомойка – на́ гінка, прочуха́ нка, -ки.
Головорез – головорі́з, -за, ши́ беник, -ка.
Головотяп – головоте́ са, -си.
Головушка – голі́вонька, -ки.
Головчатый – голі́вчастий.
Гологрудый – 1) (о птице) гологру́ дий, -а, -е; 2) (о человеке) гологру́ дий, голопе́ рсий, -а, -е.
Голод – го́ лод, -ду.
Голодание – голодува́ ння, -ння.
Голодать – голодува́ ти, -ду́ ю.
Голодающий – голодня́ к, -ка́ .
Голодный – 1) (о человеке) голо́ дний, -а, -е; 2) (год) голо́ дний, недорі́дний, -а, -е.
Голодовка – 1) голодне́ ча, -нечі, голоді́вка, -кя; 2) см. Голодание.
Голодранец – голодра́ нець, -нця.
Голодуха – голодува́ ння, -ння.
Голокожий – голошкі́рий, -а, -е.
Гололапый, см. Голоногий.
Гололедица – ожеле́ диця, -ці.
Голоногий – голоно́ гий, -а, -е.
Голоперый – голопе́ рий, -а, -е.
Голос – го́ лос, -су.
Голосемянный, бот. – голонасі́нний, -а, -е.
Голосистый – голоси́ стий, -а, -е.
Голосить – 1) (плакать) голоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш; 2) (громко говорить) галасува́ ти, -су́ ю,
-су́ єш; 3) (громко петь) горла́ нити, -ню, -ниш.
Голословность – голослі́вність, -ности, бездо́ відність, -ности.
Голословный – голослі́вний, бездо́ відний, -а, -е; -но – голослі́вно, бездо́ відно.
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Голосование – голосува́ ння, -ння.
Голосовать – голосува́ ти, -су́ ю.
Голосовой – голосови́ й, -а́ , -е́ .
Голостебельный – голосте́ бельний, -а, -е.
Голосьба – голосі́ння, -ння.
Голоусый – голову́ сий, -а, -е.
Голохвостый – голохво́ стий, -а, -е.
Голошея – голоши́ я, -и́ ї.
Голоштанник – безшта́ нько, -ка, голодра́ нець, -нця.
Голубь – го́ луб, -ба; (дикий) го́ рлиця, -ці.
Голубенок – голубеня́ (род. голубеня́ ти).
Голубеть – блаки́ тніти, -нію, -нієш.
Голубец (кушанье) – голубе́ ць, -бця́ .
Голубизна – блаки́ ть, -ті.
Голубиный – голуби́ ний, -а, -е.
Голубка – голу́ бка, -ки; (дикая) го́ рлиця, -ці.
Голубоватый – блакитня́ вий, -а, -е.
Голубоглазый – блакитноо́ кий, синьоо́ кий, -а, -е.
Голубой – блаки́ тний, -а, -е.
Голубушка – голу́ бонька, -ньки, го́ рличка, -ки; -бчик – го́ луб, -ба, голу́ бчик, -ка.
Голубятина – голуб’я́ тина, -ни.
Голубятник – 1) (о человеке) голуб’я́ тник, -ка, голуб’я́ р, -ра́ ; 2) (хищная птица, пускаемая
на голубей) голуб’я́ тник, -ка; 3) (место для голубей) голубни́ к, -ка́ .
Голубятня, см. Голубятник 3).
Голый – го́ лий, -а, -е.
Голытьба – голо́ та, -ти, зли́ дні, -нів.
Голыш – 1) (голый, бедный человек) голя́ к, -ка́ , злида́ р, -ря́ ; 2) (минерал) га́ лька, -ки.
Голь – 1) (нагота) голи́ зна, -ни; 2) (бедность) зли́ дні, -нів.
Гомерический – гомери́ чний, -а, -е.
Гон – 1) (на охоте) го́ ни, -нів; 2) (у косарей) ру́ чка, -ки.
Гонг – ґонґ, -ґу.
Гондола – ґондо́ ля, -лі.
Гонение – гоні́ння, -ння, гони́ тва, -ви, у́ тиски, -ків.
Гонец – гіне́ ць (род. гінця́ ).
Гонимый – гна́ ний, -а, -е.
Гонитель – гноби́ тель, -ля, гони́ тель, -ля; -ница – гони́ телька, гноби́ телька, -ки.
Гонка – 1) (леса, плотов) сплав, -ву, сплавля́ ння, -ння; 2) (на лодке) перего́ ни, -нів; 3) (о
водке, вине) гоні́ння, -ння.
Гонор – го́ нор, -ру.
Гонорар – гонора́ р, -ру.
Гоноррея, мед. – збур, -ру.
Гоночный – 1) (прил.) гонови́ й, -а́ , -е́ ; (сущ.) гонча́ к, -ка́ .
Гонт – ґо́ нт, -ту.
Гонтовый – ґо́ нтовий, -а, -е.
Гончар – ганча́ р, -ря́ .
Гончарничать – ганчарюва́ ти.
Гончарный – ганча́ рський, -а, -е.
Гончарня – ганча́ рня, -ні.
Гончая собака – гонча́ к, -ка́ .
Гоньба – 1) гони́ тва, -ви, гоні́ння; 2) (у ямщиков) розгі́н, -го́ ну.
Гонять – ганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Гора – гора́ , -ри́ .
Гораздо, нар. – бага́ то, ду́ же; гораздо лучше – бага́ то кра́ ще.
Горб – горб, -ба́ .
Горбатый – горба́ тий, -а, -е.
Горбатеть – горба́ тіти, -тію.
Горбатость – горба́ тість, -тости.
Горбина – горбо́ вина, -ни, горбо́ к, -бка́ .
Горбистый – горбува́ тий, -а, -е.
Горбить – го́ рбити, -блю, -биш; -ться – го́ рбитися.
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Горбоносый – горбоно́ сий, -а, -е.
Горбун, горбунок – горба́ нь, -ня́ , горба́ нчик, -ка; -нья – горба́ та, -тої, горбу́ ля, -лі.
Горбушка (хлеба) – окра́ єць (род. окра́ йця), окра́ йчик, -ка.
Горбыль – оба́ піл, -пола.
Горделивость – гордови́ тість, гордовли́ вість, -вости.
Горделивый – гордови́ тий, гордовли́ вий, -а, -е.
Гордеть – горді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Гордец – гордівни́ к, -ка́ , горду́ н, -на́ .
Гордиться – горді́ти, -ді́ю, -ді́єш, пиша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся.
Гордо, нар. – го́ рдо, зго́ рда, пи́ шно.
Гордоватый – гордува́ тий.
Гордость – го́ рдість, -дости; (надменность) пиха́ , -хи́ .
Гордый – го́ рдий, пи́ шний, -а, -е.
Гордыня, см. Гордость.
Гордячка – гордівни́ ця, -ці.
Горе – го́ ре, -ря, ли́ хо, -ха, біда́ , -ди́ .
Горевание – горюва́ ння, сумува́ ння, журі́ння, -ння.
Горевать – 1) (печалиться) горюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, сумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, жури́ тися,
-рю́ся, -ришся; 2) (бедствовать) горюва́ ти, бідува́ ти.
Горелка – пальни́ к, -ка́ .
Горелки (игра) – горюду́ б, -ба.
Горелый – горі́лий, -а, -е.
Горельеф – горорізьба́ , -би́ .
Горемыка – сірома́ ха, бідола́ ха, -хи.
Горемычный – сірома́ шний, серде́ шний, бідола́ шний, -а, -е.
Горение – горі́ння, -ння.
Горенка, см. Горница.
Горестный – гірки́ й, ту́ жний, -а, -е; -но – гі́рко, ту́ жно.
Горесть – ту́ га, -ги, журба́ , -би́ , жаль (род. жа́ лю).
Горец – гірня́ к, -ка́ .
Горечь – гі́ркість, -кости, гіркота́ , -ти́ .
Горизонт – о́ брій, -рію, горизо́ нт, -ту, крайне́ бо, -ба.
Горизонтально – горизонта́ льно, позе́мно.
Горизонтальность – горизонта́ льність, позе́ мність, -ности.
Горизонтальный – горизонта́ льний, позе́ мний, -а, -е.
Горилла – гори́ ля, -лі.
Гористость – го́ ряність, -ности, горови́ тість, -тости.
Гористый – го́ ряний, горови́ тий.
Горихвостка, зоол. – дрижихві́ст, -хвоста́ .
Горицвет – гори́ цвіт, -ту.
Горка – 1) го́ рка, -ки, го́ рбик, -ка; 2) (для катанья на салазках, коньках) спу́ скалка, -ки.
Горлан – горла́ нь, -ня́ , горла́ й, -ая́ ; -нья – горла́ чка, -ки, горла́ йка, -ки.
Горланить – горла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, репетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Горластый – горла́ тий, галасли́ вий, -а, -е.
Горленок, зоол. – горленя́ (род. горленя́ ти).
Горлик, зоол. – горличу́ к, -ка́ , ту́ ркало, -ла; -лица – го́ рлиця, -ці, ту́ ркавка, -ки.
Горло – го́ рло, -ла, горля́ нка, -ки.
Горловина – 1) (о круглом отверстии в чем-нибудь) го́ рло, -ла; 2) (отверстие в пропасть,
вулкан) джерело́ , -ла́ .
Горловой – горлови́ й, -а́ , -е́ .
Горлодер, см. Горлан.
Горлышко – 1) (уменьшительное от горла) го́ рлечко, -ка; 2) (у бутылки) ши́ йка, -ки.
Горн – 1) го́ рно, -на, го́ рен (муж. рода, род. п. го́ рна); 2) (для обжигання кирпичей)
гарті́вня, -ні; 3) (в музыке) сурма́ , -ми́ , горн, -на.
Горновый – горе́ нний, го́ рновий, -а, -е.
Горний – горі́шній, -я, -є.
Горнильный – горе́ нний, горнови́ й, -а́ , -е́ .
Горнист – сурма́ ч, -ча́ , горні́ст, -та.
Горница – го́ рниця, -ці, світли́ ця, -ці.
́
Горничная – покоївка,
-ки.
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Горное пастбище – полони́ на, -ни.
Горнозаводской – гірни́ чний, -а, -е.
Горнозаводство – гірни́ цтво, -ва.
Горнозаводчик, см. Горнопромышленник.
Горнокаменный – гірнокамі́нний, -а, -е.
Горнопромышленник – гірнопромисло́ вець, -вця.
Горнопромышленность – гірнопромисло́ вість, -вости.
Горнопромышленный – гірнопромисло́ вий, -а, -е.
Горнорабочий – гірни́ к, -ка́ , гірни́ чий робітни́ к.
Горнослужащий – гірни́ чник, -ка.
Горностай – горноста́ й, -а́ я; -стаевый – горноста́ йовий, -а, -е.
Горнушка (ямка в русских печах для уголья) – закапе́ лок, -лка.
Горный – гі́рськи́ й, гі́рний, -а, -е.
Город – мі́сто, -та.
Городить – городи́ ти (городжу́ , горо́ диш); (вздор) верзти́ , -зу́ .
Городишко – городи́ сько, -ка.
Городище – городи́ ще, -ща.
Городничий – городни́ чий, -ого.
Городовой – (прилаг.) міськи́ й, -а́ , -е́ ; (существ.) городови́ к, -ка́ .
Городок – місте́ чко, -ка.
Городской – міськи́ й, -а́ , -е́ .
Городьба – 1) (действие) городі́ння, -ння; 2) (ограда) горо́ жа.
Горожанин – городя́ нин, міща́ нин, -на; -нка – городя́ нка, міща́ нка, -ки.
Горожение – городі́ння, -ння.
Горообразование – горотво́ рення, -ння; -вательний – горотво́ рчий, -а, -е.
Горох – горо́ х, -ху.
Гороховидный – горохува́ тий, горо́ шкуватий, -а, -е.
Гороховина – (один стебель) горо́ хови́ на, -ни; (много стеблей) горохови́ ння, -ння.
Гороховый – горо́ ховий, -а, -е.
Горошек – горо́ шок, -шку.
Горошина – гороши́ на, -ни.
Горошчатый, см. Гороховидный.
Горсть, горстка – жме́ня, -ні, жме́нька, -ки; (в две руки) при́ горщ, -щі; (горсть конопли)
го́ рстка, -ки.
Гортанный – горта́ нний, -а, -е.
Гортань, анат. – горта́ нь, -ні, горля́ нка, -ки.
Горчак, бот. – гірча́ к, -ку́ .
Горчать – гі́ркнути, гіркі́шати.
Горчить – гірчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Горчица – гірчи́ ця, -ці.
Горчичный – гірчи́ чний, -а, -е.
Горчичник – гірчи́ чник, -ка.
Горчичница – гірчи́ чниця, -ниці.
Горше, нар. – гі́рше.
Горшечник – ганча́ р, -ря́ .
Горшечничать – ганчарюва́ ти.
Горшечный – горшкови́ й, -а́ , -е́ ; (относящийся к гончарному производству) ганча́ рний,
ганча́ рський, -а, -е.
Горший – гі́рший, -а, -е.
Горшок – го́ рщик, -щика, горщо́ к (род. горшка́ ).
Горький – 1) (о вкусе) гірки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (неприятный) гірки́ й, при́ крий, -а, -е.
Горьклый – згі́рклий, -а, -е.
Горькнуть – гі́ркнути, -ну, -неш.
Горько – гірко.
Горьковатость – гіркува́ тість, -тости.
Горьковатый – гіркува́ тий, по́ гіркий, -а, -е.
Горькость – гі́ркість, -кости, гіркота́ , -ти́ .
Горючесть – па́ лкість, -кости, горю́чість, запа́ льність.
Горючий – палки́ й, -а́ , -е́ , горю́чий, запальни́ й, -а́ , -е́ .
Горюшко – го́ ренько, -ка, ли́ шенько, -ка.
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Горячесть – гаря́ чість, -чости.
Горячечный – гарячко́ вий, -а, -е.
Горячий – 1) гаря́ чий, -а, -е; 2) (пылкий) палки́ й, -а́ , -е́ ; (о напитках) хмільни́ й, -а́ , -е́ .
Горячительный – 1) гарячли́ вий, палю́чий, -а, -е; 2) (о напитках) хмільни́ й, -а́ , -е́ .
Горячить – гарячи́ ти, -чу́ , -чи́ ш, рзпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Горячиться – гарячи́ тися, розпа́ люватися.
Горячка – 1) (мед.) гаря́ чка, -ки, вогневи́ ця, -ці; 2) (о человеке) гаря́ чка, -ки, палки́ й, -о́ го.
Горячность – гаря́ чість, -чости, завзя́ ття, -ття, па́ лкість, -кости.
Горячо – гаряче́ , з завзя́ ттям; па́ лко.
Госпиталь – шпита́ ль, -лю.
Госпитальный – шпита́ льний.
Господень – госпо́ дній, -я, -є.
Господин – 1) (владетель) воло́ да́ р, -ря́ , пан, -на, -госпо́ дар, -ря; 2) (независимый человек)
пан, -на, госпо́ дар, -ря; (как придаток к названиям чинов и фамилиям, а также вместо
«человек») добро́ дій, -ія, пан, -на.
Господский – па́ нський, -а, -е.
Господство, господствование – панува́ ння, -ння.
Господствовать – 1) панува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (над ким); 2) (преобладать) домінува́ ти.
Господствующий – пану́ ючий, -а, -е, запані́лий, -а, -е.
Господь – госпо́ дь, -да.
Госпожа – 1) (хозяйка) господи́ ня, -ні; 2) (барыня) па́ ні; 3) (как придаток к фамилии дамы,
а также вежливо, вместо «женщина») добро́ дійка, -ки, па́ ні, -ні.
Гостеприимно – гости́ нно, гостелюби́ во.
Гостеприимный – гости́ нний, гостелюби́ вий, -а, -е.
Гостеприимство – гости́ нність, -ности, гостелю́бність, -ности.
Гостиная – віта́ льня, світли́ ця, -ці.
Гостинец – 1) гости́ нець, -нця; 2) (взятка) басари́ нка, -ки.
Гостиница – гости́ ниця, -ці, готе́ ль, -лю.
Гостинодворец – крама́ р, -ря́ , купе́ ць, -пця́ .
Гостиный – купе́ цький, торгове́ льний, -а, -е.
Гостить – гостюва́ ти, -тю́ю, -тю́єш.
Гость – гість (род. го́ стя); -тья – го́ стя, -ті.
Государственный – держа́ вний.
Государство – держа́ ва, -ви.
Государствовать – державува́ ти, панува́ ти.
Государыня – 1) держа́ вниця, -ці; 2) (вежл. форма обращения) па́ ні, добро́ дійка.
Государь – 1) (властелин) держа́ вець, -вця, воло́ да́ р, -ря́ ; 2) (вежливая форма обращения)
добро́ дій, -ія, пан, -на.
Готический – ґоти́ чний.
Готовальня – готува́ льня, -ні.
Готовить – готува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ла́ годити, -годжу, -диш; -ться – готува́ тися, ла́ годитися.
Готовность – гото́ вність, -ности, охо́ тність, -ности.
Готовый – 1) (человек) гото́ вий, ла́ де́ н (на що); 2) (о предметах) гото́ вий, -а, -е.
Граб, бот. – граб, -ба, граби́ на, -ни.
Грабаздать – га́ рбати, -баю.
Грабеж – грабі́ж, -жу́ , грабува́ ння, -ння; 2) (хищничество) зди́ рство, -ва.
Грабежный – грабунко́ вий, -а, -е.
Грабельщик – 1) (работающий в поле) громаді́льник, -ка; 2) (мастер) грабля́ р, -ра́ ; -щица
– громаді́льниця, -ці.
Грабитель – грабі́жник, -ка; -ница – грабі́жниця, -ці.
Грабительский – грабі́жницький, -а, -е; (хищный) зди́ рливий, -а, -е.
Грабительство – 1) грабува́ ння, -ння; 2) зди́ рство.
Грабить – грабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Грабли – граблі́ (род. грабе́ль).
Гравер – ритовни́ к, -ка́ , ґраве́ р, -ра; -ный – ритівни́ чий, ґравірува́ льний, -а, -е.
Гравий (песок) – рінь, -ні, рі́ння, -ння.
Гравировальный – ритівни́ чий, -а, -е, ґравірува́ льний, -а, -е.
Гравирование – 1) (действие) ритува́ ння, -ння, ґравірува́ ння; 2) (занятие) ритівни́ цтво,
-ва.
Гравировать, выгравировать – ритува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ви́ ритувати, -тую, -туєш.
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Гравировка – ритува́ ння, -ння.
Гравюра – рити́ на, -ни, ґравю́ра.
Град – 1) град, -ду; 2) см. Город.
Градация – ґрада́ ція, -ії.
Градир, градирня – ґраді́льня, -ні.
Градировать – ґрадува́ ти, -ду́ ю.
Градобитие, градобой – градобі́й, -бо́ ю.
Градовой – градови́ й, -а́ , -е́ .
Градоначальник – градонача́ льник, -ка.
Градоотвод – градовідхи́ льник, -ка.
Градоправитель – прави́ тель (-ля) мі́ста.
Градус – ступі́нь, -пеня́ , гра́ дус, -са.
Градусник – тепломі́р, -ра, гра́ дусник, -ка; -ный – тепломі́рний, гра́ дусний, -а, -е.
Гражданин – громадя́ нин, -на; -нка – громадя́ нка, -ки.
Гражданский – громадя́ нський, грома́ дський; 2) циві́льний.
Гражданственность – грома́ дськість, -кости, громадя́ нськість, -кости.
Гражданственный – громадя́ нський, -а, -е.
Гражданство – громадя́ нство,-ва.
Грамм – грам, -ма.
Грамматика – грама́ тика, -ки.
Грамматический – грамати́ чний, -а, -е.
Граммофон – грамофо́ н, -на.
Грамота – гра́ мота, -ти, письмо́ , -ма́ .
Грамотей – грамоті́й, -ія́ , письма́ к, -ка́ .
Грамотка – пису́ лька, цеду́ лка, -ки, писемце́ , -мця́ .
Грамотность – гра́ мотність, -ности, письме́ нність, -нности.
Грамотный – гра́ мотний, письме́ нний, -а, -е.
Гран (аптек. мера веса) – гран, -на.
Гранат – 1) (бот.) ґрана́ та, -ти; 2) (минер.) ґрана́ т, -та.
Граната – ґрана́ та, -ти; -ный – ґрана́ тний, -а; -е.
Грандиозность – ґрандіо́ зність, вели́ чність, -ности.
Грандиозный – ґрандіо́ зний, вели́ чний, -а, -е.
Гранение – гранува́ ння, шліфува́ ння, -ння.
Граненный – гранча́ стий, -а, -е; (причастие) пограно́ ваний.
Гранило – грани́ ло, -ла.
Гранильный – гранува́ льний, шліфува́ льний, -а, -е.
Гранильщик – граня́ р, -ра́ .
Гранистый – гранча́ стий, граня́ стий, -а, -е.
Гранит, минер. – ґрані́т, -ту.
Гранитный – ґрані́товий, -а, -е.
Гранить – гранува́ ти, -ну́ ю.
Граница – межа́ , -жі́; (политич.) кордо́ н, -ну.
Граничение – межува́ ння, -ння.
Граничить – межува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш (з ким, з чим).
Граничный – кордо́ нний, грани́ чний, -а, -е.
Гранка – 1) (в типогр.) гра́ нка, -ки; 2) см. Гранение.
Гранный, грановитый, см. Граненный.
Грануляция – ґрануля́ ція.
Грань – грань, -ні, рубі́ж, -жу́ .
Граф – граф, -фа.
Графа – графа́ , -фи́ , ру́ брика, -ки; (столбец) шпа́ льта, -ти.
График – гра́ фік, -ка.
Графин – кара́ фа, -фи, кара́ фка, -ки.
Графиня – графи́ ня, -ні.
Графит, минер. – графі́т, -ту; -товый – графі́товий, -а, -е.
Графить – лініюва́ ти, -нію́ю.
Графический – графі́чний, -а, -е.
Графление – лініюва́ ння, -ння.
Графленный – поліні́єний, -а, -е.
Графский – гра́ фський, -а, -е.
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Графство – гра́ фство, -ва.
Грациозность – ґраціо́ зність.
Грациозный – ґраціо́ зний, -а, -е.
Грация – ґра́ ція, -ії.
Грач, зоол. – грак, -ка́ , га́ йворон, -на.
Граченок – граченя́ , гайвороня́ , -ня́ ти.
Грачевый, грачиный – гайворо́ нячий.
Гребенка – 1) (для волос) гребіне́ ць, -нця́ ; 2) (для шерсти, льна) гребі́нка, -ки.
Гребенчатый – гребі́нчастий, гребеня́ стий, -а, -е.
Гребенщик – гребі́нник, -ка.
Гребень – 1) (у петуха) гре́ бінь, -беня; 2) (у других птиц) гре́ бінь, чубо́ к, -бка́ ; 3)
(прядильный) гре́ бінь; 4) (верхушки гор, крыш) гре́ бінь, шпиль, -ля́ ; 5) см. Гребенка.
Гребец – 1) (на лодке) весля́ р, -ра́ , гребе́ ць, -бця́ ; 2) (на сенокосе) – громаді́льник, -ка.
Гребло (брусок для выравнивания сыпучих тел с краями посуды) – стрихуле́ ць, -льця́ .
Гребля – 1) (сена) гребови́ ця, -ці; 2) (веслами) веслува́ ння, -ння.
Гребневидный – гребеня́ стий.
Гребнуть, см. Грести.
Грегорианский (календарь) – грегорія́ нський.
Гредиль – греді́ль, -ля.
Греза – 1) (недостижимая мечта) мрі́я, -і́ї, сон (род. сну); 2) (видение во сне) мара́ , -ри,
при́ вид, -виду; 3) (вздор) верзі́ння, -ння.
Грезить – 1) мрі́яти, ма́ рити (про що); 2) (во сне) приви́ джуватися; -ться – 1) мрі́ятися,
ма́ ритися; 2) приви́ джуватися.
Грелка – грі́льня, -ні.
Греметь, грянуть – 1) гримі́ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (об экипаже) торохті́ти, гуркоті́ти.
Гремучий – гримля́ чий, гриму́ чий, -а, -е.
Гремушка – бря́ зкальце, -ця.
Гренадер – ґренади́ р, -ра; -ский – ґренади́ рський, -а, -е.
Грение – грі́ння, -ння.
Гренок – грі́нка, -ки.
Грести, гребнуть – 1) (веслом) веслува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, гребти́ , -бу́ , -бе́ ш, гребну́ ти; 2)
(граблями) гребти́ , -бу́ , -бе́ ш, гребну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Греть – грі́ти (грі́ю, грі́єш); -ться – грі́тися.
Грех – 1) гріх, -ху́ и -ха́ ; 2) (проступок) вина́ , прови́ на, -ни.
Греховность – гріхо́ вність, -ности.
Греховный – гріхо́ вний, -а, -е.
Греховодник – гріхово́ да, -ди; -ница – гріхово́ дниця, -ці.
Греховодничанье – гріхово́ дство, -ва.
Греховодничать – гріхово́ дити, -во́ джу, -во́ диш.
Греховоднический – гріхово́ дницький, -а, -е.
Грехопадение – гріхопаді́ння, -ння.
Грецкий орех – воло́ ський горі́х, -ха.
Греча, гречиха – гре́ чка, -ки.
Гречина, бот. – дереві́й, -ію́, крива́ вник, -ка.
Гречневик – греча́ ник, -ка.
Гречневый – греча́ ний, -а, -е.
Грешить – гріши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Грешник – грі́шник, -ка; -ца грі́шниця, -ці.
Грешно, нар. – грі́х, грі́шно.
Грешный – грі́шний, -а, -е.
Грешок – грішо́ к, -шка́ .
Гриб, бот. – (белый) гриб, -ба́ ; (другие породы гр.) гу́ би (род. губ.).
Грибной – грибови́ й, -а́ , -е́ .
Грибовидный – гриба́ стий, -а, -е.
́ -да.
Грибоед – грибоїд;
Грива (у лошади) – гри́ ва, -ви.
Гривастый – грива́ стий, -а, -е.
Гривенник (10 коп.) – гри́ веник, -ка.
Гривистый – грива́ стий, -а, -е.
Гривна – гри́ вня, -ні.
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Григорьянский календарь, см. Грегорианский.
Гризетка – ґризе́ тка, -ки.
Грим (для гримирования) – ґрим, -му.
Гримаса – ґрима́ са, -си.
Гримасник – ґрима́ сник, -ка; -ница – ґрима́ сниця, -ці.
Гримасничание – ґримасува́ ння.
Гримасничать – ґримасува́ ти.
Гримирование – ґримува́ ння.
Гримировать – ґримува́ ти, -му́ ю, -му́ єш; -ться – ґримува́ тися.
Гримировка, см. Гримирование.
Грипп, мед. – ґри́ па, -пи; -озный – ґрипо́ зний, -а, -е.
Гриф – 1) (зоол.) ґриф, -фа; 2) (архит.) ґриф, -фу; 3) (у скрипки, гитары) ши́ йка, -ки; 1) (у
сабли) держа́ к, -ка́ .
Грифель – ґри́ фель, -фля.
Грифон – ґрифо́ н, -на.
Гроб – 1) труна́ , -ни́ , домови́ на, -ни; 2) (могила) гріб (гро́ бу).
Гробница – 1) гробни́ ця, -ці, домови́ на, -ни; 2) (на могиле) надгро́ бок, -бка.
Гробовой – 1) труно́ вий, -а, -е; 2) (могильный) гробови́ й, -а́ , -е́ ; гробовое молчание – гробова́
ти́ ша.
Гробовщик – труна́ р, -ря́ .
Гробокопатель – гробокопа́ ч, -ча́ , гробокопа́ льник, -ка.
Гроза – гроза́ , -зи́ , громови́ ця, -ці.
Гроздовидный, гроздоватый – ґрони́ стий, ґронува́ тий, -а, -е.
Гроздь – ґро́ но, -на, ке́ тяг, -гу, ки́ тиця, -ці.
Грозить – грози́ ти (грожу́ , грози́ ш), погро́ жувати, -жую, -жуєш (кому́ ); -ться – нахваля́ тися,
свари́ тися (на ко́ го).
Грозность – грі́зність, -ности.
Грозный – грі́зний, лю́тий, -а, -е; -но – грі́зно, лю́то.
Грозовой – грозови́ й, -а́ , -е́ .
Гром – грі́м (род. гро́ му).
Громада – грома́ ддя, -ддя, грома́ дище, -ща, ве́ лич, -чі.
Громадина, см. Громада.
Громадность – величе́ зність, -ности, вели́ кість, -кости.
Громадный – величе́ зний, -а, -е, вели́ кий, -а, -е.
Громила – громи́ ло, -ла.
Громить – громи́ ти, -млю́, -ми́ ш, ни́ щити, -щу, -щиш, руйнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Громкий – 1) голосни́ й, гучни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (известный) сла́ вний, усла́ влений, -а, -е.
Громко – го́ лосно, гу́ чно, на-го́ лос.
Громкоговоритель – голосномо́ вник, -ка.
Громление – ни́ щення, розбива́ ння, -ння.
Громовержец – громоки́ дач, -ча.
Громовой – громови́ й, -а́ , -е́; громовой удар – перу́ н, -на́ .
Громовый – громови́ й, -а́ , -е́ .
Громогласие, громогласность – гу́ чність, -ности, гучноголо́ сність, -ности.
Громогласный – гучни́ й, -а́ , -е́ , гучноголо́ сий, -а, -е; -сно – гу́ чно, гучноголо́ со.
Громоздить – нагрома́ джувати, -джую, -джуєш, накопи́ чувати, -чую, -чуєш; -ся – 1)
нагрома́ джуватися, накопи́ чуватися; 2) (усаживаться) мости́ тися.
Громоздкий – невкла́ дистий, завальни́ й.
Громоотвод – громовідхи́ льник, -ка.
Громче – голосні́ше.
Громыхание – гримоті́ння, -ння, грю́кіт, -коту.
Громыхать, громыхнуть – гримоті́ти, -мочу́ , -моти́ ш, гри́ мнути, -ну, -неш, грюкоті́ти,
-кочу́ , -коти́ ш, грю́кнути, -ну, -неш.
Гросс (ниток) – ґрос, -су.
Грот – ґро́ та, -ти, пече́ ра, -ри.
Гротеск – ґроте́ ск, -ку.
Грох, межд. – гуп!, бух!
Грохнуть – гри́ мнути, -ну, -неш, торо́ хнути, -ну, -неш; -ться – гри́ мнутися, торо́ хнутися.
Грохот – 1) гу́ ркіт, -коту, гуркота́ ння, -ння, гуркотне́ ча, -чі; 2) (большое решето) гро́ хот,
-ту.
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Грохотание – гуркота́ ння, туркота́ ння, бу́ хання, -ння.
Грохотание, см. Гроханье.
Грохотать – гуркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш, гримоті́ти, -мочу́ , -моти́ ш.
Грош – шаг, -га́ , ше́ляг, -га.
Грошевик – шажо́ к, -жка́ .
Грошовой – шагови́ й, -а́ , -е́ .
Грубеть – грубі́шати, -шаю, -шаєш, тве́ рднути, -ну, -неш.
Грубить – грубія́ нити, -ню, -ниш.
Грубиян – грубія́ н, -на; -ка – грубія́ нка, -ки.
Грубиянить, см. Грубить.
Грубиянство – грубія́ нство, -ва.
Грубо – гру́ бо, брута́ льно.
Грубоватость – грубува́ тість; (о ткани) шо́ рсткість.
Грубоватый – 1) грубе́ нький; 2) шорстке́ нький.
Грубость – гру́ бість, -бости.
Грубый – 1) (о человеке) гру́ бий, грубія́ нський, брута́ льний, -а, -е; 2) (о ткани) шорстки́ й,
цупки́ й, -а́ , -е́ ; 3) (о картине, вкусе) гру́ бий, -а, -е.
Грубьян, грубьянка, см. Грубиян, -ка.
Груда – 1) ку́ па, -пи; 2) (сложенное в определенном порядке) стіс (р. сто́ су).
Грудастый – грудни́ стий, перси́ стий, -а, -е.
Грудинка – грудни́ на, -ни.
Грудной – грудни́ й, -а́ , -е́ ; (о ре́бенке) немовля́ тко, -ка.
Грудобрюшная преграда – діяфра́ ґма, -ми.
Грудь – гру́ ди (род. груде́ й), пе́ рса (род. перс).
Гружение – наванта́ жування, наладо́ вування, -ння.
Груз – ванта́ ж, -жу́ , вага́ , -ги́ .
Грузило – грузи́ ло, -ла.
Грузильщик – ванта́ жник, -ка.
Грузить – наванта́ жувати, -жую.
Грузка, см. Гружение.
Грузкий, см. Грузный.
Грузкость, см. Грузность.
Грузнеть – 1) (о тяжести) ва́ жчати, тя́ жчати, -чаю, -чаєш; 2) (полнеть, поправляться)
гла́ дшати, -шаю, -шаєш.
Грузность – 1) ва́ жкість, -кости; 2) (полнота) гла́ дкість, -кости.
Грузнуть, погрузнуть – гру́ знути, загру́ знути, -ну, -неш.
Грузный – 1) важки́ й, тяжки́ й; 1) гладки́ й, дебе́ лий; -но – ва́ жко.
Грузовик (автомобиль) – вагові́з, -во́ за.
Грузовладелец – вла́ сник вантажу́ .
Грузовместимость – вантажомі́сткість, -кости.
Грузовой – ванта́ жний, тягаро́ вий, -а, -е.
Грузовщик – ванта́ жник, -ка, наклада́ ч, -ча́ .
Грузооборот – вантажору́ х, -ху.
Грузоотправитель – посила́ ч вантажу́ .
Грузопод’емность – тона́ жність, -ности.
Грузополучатель – вантажооде́ ржувач, -ча.
Грузохозяин – вантажовла́ сник, -ка.
Грузчик – ванта́ жник, -ка.
Грунт – ґрунт, -ту.
Грунтование – ґрунтува́ ння, -ння.
Грунтовать – ґрунтува́ ти.
Группа – гру́ па, гурто́ к, -тка́ .
Группирование, группировка – гуртува́ ння, групува́ ння, ку́ пчення, -ння.
Группировать – гуртува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ску́ пчувати, -чую.
Группировка, см. Группирование.
Групповод – групові́д, -во́ да.
Групповой – групови́ й, -а́ , -е́ .
Грустить – сумува́ ти, -му́ ю, жури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Грустный – сумни́ й, смутни́ й, жу́ рний, зажу́ рений, -а, -е; -но – су́ мно, сму́ тно, жу́ рно.
Грусть – сум (р. су́ му), сму́ ток, -тку, жу́ рба, -би́ .
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Груша, бот. – гру́ ша, -ші.
Грушевидный – грушкува́ тий, -а, -е, грушува́ тий, -а, -е.
Грушевой – груше́ вий, -а, -е.
Грыжа, мед. – ґила́ , -ли́ .
Грыжевой, грыжный – ґи́ лавий.
Грызение – гризі́ння, -ння.
Грызня – гризня́ , -ні́.
Грызть, грызнуть – гри́ зти, -зу́ , -зе́ ш, гризну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – гри́ зтися, свари́ тися.
Грызун, зоол. – гризу́ н, -на́ .
Гряда (горы) – кряж, -жу, па́ смо гі́рське.
Грядель, см. Гредиль.
Грядка – 1) гря́ дка, -ки; 2) см. Гряда.
Грядущий – прийде́ шній, -я, -є, майбу́ тній, -я, є, буду́ чий, -а, -е.
Грязевой, грязевый – грязьови́ й.
Грязнеть – брудні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Грязнить – брудни́ ти, -ню́, -ни́ ш, паску́ дити (кого́ ); -ться – брудни́ тися, паску́ дитися.
Грязность, грязнота – бру́ дність, -ности, брудо́ та, -ти.
Грязный – брудни́ й, нечи́ стий, -а, -е; -но – бру́ дно, нечи́ сто.
Грязноватый – брудне́нький.
Грязь – грязь, -зі, боло́ то, -та; 2) (нечистота) бруд, -ду, не́ чисть, -сти.
Грянуть – гри́ мнути, -ну, -неш, торо́ хнути, -ну, -неш.
Губа – 1) губа́ , -би́ , (род. п. множ. числа – губі́в), уста́ (род. уст).
Губастый – губа́ тий, -а, -е.
Губерния – губе́ рня, -ні.
Губернский – губернія́ льний, губе́ рський, -а, -е.
Губитель – губи́ тель, -ля, згу́ бник, -ка; -ница – губи́ телька, -ки, згу́ бниця, -ці.
Губительный – згу́ бний, загу́ бливий, -а, -е.
Губить – губи́ ти, -блю́, -биш, занапаща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, збавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Губка, зоол. – гу́ бка, -ки.
Губной – губни́ й, -а́ , -е́ .
Губошлеп – губотя́ п, -па.
Губчатость – губко́ ватість, -тости; -тый – губко́ ватий, -а, -е.
Гувернантка – ґуверна́ нтка, -ки.
Гувернер – ґуверне́ р, -ра.
Гугнивость, гугнивый, см. Гугнявость, Гугнявый.
Гудение – гуді́ння, гуча́ ння, -ння.
Гудеть – гуді́ти, густи́ (гуду́ , гуде́ ш), стугоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Гудило, гудильщик – гуді́й, -ія́ , гуде́ ць, -дця́ .
Гудок – гудо́ к, -дка́ .
Гуж – гуж, -жа́ .
Гужевой – возови́ й, тяглови́ й.
Гузища, зоол. – тряси́ хвіст.
Гул – гук, -ку, гу́ ркіт, -коту.
Гулевой – гуля́ щий, -а, -е.
Гулеж – гульня́ , -ні́.
Гулкий – гучни́ й, голосни́ й, -а́ , -е́ .
Гульба – гульня́ , -ні́.
Гульбище – гу́ льбище, -ща, гри́ ще, -ща.
Гульден – ґу́ льден, -на.
Гульной, см. Гулевой.
Гульнуть, см. Гулять.
Гуляка – гуля́ ка, -ки.
Гуляние, гулянье – гу́ лянка, -ки, гуля́ ння, -ння, погуля́ нка.
Гулять, гульнуть – гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, гульну́ ти, -ну́ .
Гуляющий (сущ.), гуляльщик – погуля́ льник, -ка.
Гуманист – гумані́ст, -та.
Гуманитарный – гуманіта́ рний, -а, -е.
Гуманность – лю́дяність, -ности, гума́ нність, -нности.
Гуманный – лю́дяний, гума́ нний, -а, -е; -но – лю́дяно, гума́ нно.
Гуменщик – гуме́ нний, -ого, токови́ й, -о́ го.
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Гуммиарабик – ара́ бська ґу́ ма.
Гумно – 1) (место) тік (род. то́ ку), гарма́ н; 2) (постройка) клу́ ня, -ні.
Гумус – порохня́ чка, -ки.
Гунявый – облисі́лий, -а, -е.
Гурт (скота) – згін (род. зго́ ну), гу́ рт, -ту.
Гуртовой – гуртови́ й, -а́ , -е́ .
Гуртовщик – гуртови́ к, -ка́ .
Гуртом – огу́ лом, загало́ м.
Гурьба – юрба́ , -би́ , ю́рма, -ми.
Гусак (гусь самец) – гуса́ к, -ка́ .
Гусар – гуса́ р, -ра; -ский – гуса́ рський, -а, -е.
Гусеница – гу́ сениця, -ці, гу́ сінь, -сені.
Гусенок – гуся́ (род. гуся́ ти), гусиня́ , -ня́ ти.
Гусиный – гу́ сячий, -а, -е.
Гусли – гу́ слі (род. гу́ сел).
Гусляр – гусля́ р, -ра́ .
Густеть – густі́шати, -шаю, -шаєш; (плотнеть) тужа́ віти.
Густить – густи́ ти (гущу́ , густи́ ш), згуща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш.
Густо – ря́ сно, гу́ сто; (сварить) кру́ то.
Густенько – рясне́ нько, густе́ нько; (сварить) круте́ нько.
Густобровый – ряснобро́ вий.
Густоватый – густе́ нький.
Густоволосый – густоволо́ сий.
Густой – густи́ й, рясни́ й; (густо сваренный) крути́ й, -а́ , -е́ .
Густолиственный – рясноли́ стий, густоли́ стий, -а, -е.
Густонаселенный – густонасе́лений, -а, -е.
Густопосаженный – густопоса́ джений, -а, -е.
Густоразведенный – 1) (о деревьях) густорозве́ дений, -а, -е; 2) (о жидкости)
круторозве́ дений, густорозве́ дений.
Густорастущий – густоро́ слий.
Густота – гуща́ вина, гущина́ .
Густоцветный – ряснокві́тний.
Густошерстый – рясноше́ рстий.
Гусыня – гу́ ска, -ки.
Гусь – гуса́ к, -ка́ .
Гуськом – ни́ зкою, ключе́ м.
Гусятина – гуся́ тина, -ни.
Гусятник (пастух, человек, покупающий гусей) – гуся́ тник, -ка.
Гусятня – гуся́ тник, -ка.
Гуттаперча – ґу́ ма, -ми, ґутапе́ рча, -чі; -чевый – ґу́ мовий.
Гуща – гу́ ща, -щі.
Гущение – згу́ щування, -ння.
Да – 1) (наречие подтвердительное) еге́ , так; 2) (союз) та, і, й; (но) але́ , так.
Дабы, союз – щоб.
Давалец, давальник – дава́ льник, -ка.
Даватель – даве́ ць, -вця́ .
Давание – дава́ ння, -ння.
Давать, дать – дава́ ти (даю́, дає́ш), да́ ти (дам, даси́ ); -ться – дава́ тися, да́ тися.
Давеча, давича, нар. – допі́ру, неда́ вно.
Давило – гніт, -іту; -льный – витиска́ льний, -а, -е.
Давильня – винода́ вля, -лі.
Давить, давнуть – 1) дави́ ти, -влю́, -виш, давну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (душить, придушивать,
бить тяжестью) гніти́ ти, -чу́ , -ти́ ш, ти́ снути, -ну, -неш; -ться – дави́ тися.
Давка – тиск, -ку, ти́ снява, -ви.
Давление – 1) тиск, на́ тиск, -ку; 2) (давление атмосферное, гидравлическое, внутреннее)
ти́ снення, -ння.
Давненько, нар. – давне́ нько.
Давнишний – да́ вній, да́ внішній, -я, -є.
Давно, нар. – давно́ ; не так давно – неда́ вно, не-що-давно́ .
Давноминувший, давнопрошедший – давномину́ лий.
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Давностный – давне́ зний, -а, -е.
Давность – давнина́ , -ни́ , да́ вність, -ности.
Даже – на́ віть.
Даканье – еге́ кання, та́ кання.
Дакать, дакнуть – еге́ кати, -каю, -каєш, еге́ кнути, -ну, -неш, та́ кати, -каю, -каєш, та́ кнути,
-ну, -неш.
Дактилический (стих) – дактилі́чний (вірш).
Далее – да́ лі; чем далее – що-да́ лі, де-да́ лі.
Далекий – дале́ кий, -а, -е.
Далеко – дале́ко.
Далеконько – далече́ нько.
Далекодостигающий – далекодося́ жний, -а, -е.
Далекость – дале́ кість, -кости.
Далече – дале́ ко.
Далина, даль – далечиня́ , -ні́, далечі́нь, -чіні́.
Дальнейший – да́ льший, -а, -е; в дальнейшем – нада́ лі.
Дальний, дальный – да́ льній, -я, -є, дале́кий, -а, -е.
Дальнобойность – далекобі́йність, -ности.
Дальнобойный – далекобі́йний, -а, -е.
Дальновидность – далекогля́ дність, прозорли́ вість, -вости.
Дальновидный – далекогля́ дний, прозорли́ вий, -а, -е.
Дальнозоркий – далекозо́ рий; -кость – далокозо́ рість, -рости.
Дальномер – далекомі́р, -ра.
Дальность – дале́ кість, -кости.
Дальше – да́ лі.
Дама – да́ ма, -ми, па́ ні; (в картах) кра́ ля, -лі.
Дамба – та́ ма, -ми, га́ та, -ти, гре́ бля, -лі.
Дамочка – пані́йка, -ки.
Дамский – да́ мський, жіно́ чий, -а, -е.
Данная (письменный вид навладение недвижимостью) – да́ на (род. да́ ної).
Данник – да́ нник, -ка; -ца – да́ нниця, -ці.
Данный – да́ ний, -а, -е.
Дантист – данти́ ст, -ста, зубни́ й лі́кар, -ря.
Дань – данина́ , -ни́ , да́ нь, -ні.
Дар – 1) дару́ нок, подару́ нок, -нку; 2) (талант) дар, -ру, хист, -сту, тала́ н, -ну.
Дарвинизм – дарвіні́зм, -му.
Дарение – дарува́ ння, -ння.
Даренный – даро́ ваний, -а, -е.
Даритель – дарівни́ к, -ка́ ; -ница – дарівни́ ця, -ці.
Дарительный – дарува́ льний, -а, -е.
Дарить – дарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, (кому́ що); (о мног.) обдаро́ вувати (кого́ чим).
Дармовой – дармови́ й, -а́ , -е́ .
́ -да; -дка – дармоїдка,
́
Дармоед – дармоїд,
-ки.
́
́
Дармоедничать – дармоїсти,
да́ ром хліб їсти.
́
Дармоедство – дармоїдство,
-ва.
Дарование – 1) дарува́ ння; 2) (пожалование) нада́ ння, -ння; 3) (талант) см. Дар 2.
Даровать – дарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш (кому́ що).
Даровитость – таланови́ тість, хист, -ту, зді́бність, -ности.
Даровитый – таланови́ тий, зді́бний, доте́ пний, -а, -е.
Даровой – 1) (подаренный) даро́ ваний, подаро́ ваний; 2) (бесплатный) дармови́ й, -а, -е́ .
Даровщина – дарови́ зна, -ни, дарови́ ця, -ці; (бесплатно) даре́ мщина, -ни.
Даром – 1) (бесплатно) даре́ мне, да́ ром, ду́ рно; 2) (напрасно) ма́ рне, даре́ мне, ду́ рно.
Дарственный – даро́ ваний, дарови́ нний, -а, -е; -ная запись – да́ рчий лист, за́ пис, -су.
Дата – да́ та, -ти.
Датель – дава́ ч, -ча; -ница – дави́ ця, -ці.
Дательный (падеж) – дава́ льний (відмі́нок).
Дать, см. Давать.
Дача – 1) (действ.) давання, -ння; 2) (загородн. дом) да́ ча, -чі.
Дачевладелец – дачовла́ сник, -ка.
Дачник – да́ чник, -ка.
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Дачный – да́ чний, -а, -е; дачный поезд – да́ чний по́ їзд.
Даяние – дава́ ння, -ння.
Даятель – даве́ ць, -вця́ .
Два – два (род. двох).
Двадцатигранник – двадцятигра́ нник, -ка.
Двадцатикопеечник – семигри́ веник, -ка.
Двадцатилетний – двадцятирі́чний, двадцятилі́тній, -я, -є.
Двадцатипятилетний – двадцятип’ятирі́чний, -а, -е, двадцятип’ятилі́тній, -я, -є.
Двадцатый – двадця́ тий, -а, -е.
Двадцать – два́ дцять, -тьо́ х.
Дважды – дві́чі.
Две – дві (род. двох).
Двенадцатигранник – дванадцятигра́ нник.
Двенадцатиперстная (кишка) – дванадцятипа́ ла (ки́ шка).
Двенадцатый – двана́ дцятий.
Двенадцать – двана́ дцять, -тьо́ х.
Дверка – две́ рця́ та, -ця́ т, две́ рці (род. две́ рець), две́ рки (род. две́ рок).
Дверной – дверни́ й, -а́ , -е́ .
Дверь – две́ рі, -ре́ й.
Двести – дві́сті.
Двигание – воруші́ння, со́ вання, -ння.
Двигатель – двигу́ н, -на́ , двига́ ч.
Двигательный – рухови́ й, порушни́ й, -а́ , -е́ .
Двигать, двинуть – ру́ хати, -хаю, -хаєш, ру́ хнути, ну, -неш, руша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, ру́ шити.
Двигаться, двинуться – ру́ хатися, рухну́ тися, руша́ тися, ру́ шитися; двигаться вперед –
посува́ тися напере́ д; двигаться к чему – посува́ тися до чо́ го.
Движение – 1) рух, -ху, хід (р. хо́ ду). 2) (жест) рух, по́ рух, -ху.
Движимость – 1) рухо́ мість, -мости, рухо́ ме майно́ ; 2) (физич.) рухли́ вість, -вости.
Движимый – рухо́ мий, -а, -е.
Движущий – порушни́ й, -а́ , -е́; движущая сила – порушна́ си́ ла.
Двое – дво́ є (род. двох)
Двоебрачие – 1) другошлю́бність, -ности; 2) (иметь двух жен или двух мужей)
двоєже́ нство, -ва, двоєму́ жество, -ва; -чный – другошлю́бний, двошлю́бний, -а, -е.
Двоеверец – двові́рник, -ка.
Двоеверие – двові́рство, -ва.
Двоевластие – двовла́ да, -ди.
Двоедушие – двоєду́ шність, -ности, нещи́ рість; -рости.
Двоедушничать – двоєду́ шити, -шу, -шиш.
Двоедушный – двоєду́ шний; нещи́ рий, -а, -е.
Двоеженец – двоєже́ нець, -нця.
Двоеженство – двоєже́ нство, -ва.
Двоезубец, бот. – череда́ , -ди́ ; двозу́ бець, -бця.
Двоекратный – дворазо́ вий, -а, -е; -но – дві́чі.
́
Двоение – 1) (в глазах) двоїння;
2) (хим.) переганя́ ння, -ння.
Двоеточие – двокра́ пка, -ки.
Двойка (в картах) – дві́йка, -ки.
Двоильный, хим. – переганя́ льний, -а, -е.
Двойни (близнецы) – близнюки́ , -кі́в, близня́ та (род. близня́ т).
Двойник – 1) (о человеке) двійни́ к, -ка́ ; 2) (о предметах) дубле́ т, -ту; -ковый – 1)
двійнико́ вий; 2) дублето́ вий, -а, -е.
Двойничник – близню́к, -ка; (женск. рода) близню́чка, -ки.
Двойной – подві́йний, -а, -е.
́
Двойственность – подві́йність, -ности, двоїстість,
-тости.
́
Двойственный – подві́йний, двоїстий, -а, -е.
́
Двоить, удвоить – 1) подво́ ювати (подво́ юю, подво́ юєш), подвоїти,
-вою́, -во́ їш; 2) (хим.)
переганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; 3) (пашню) перео́ рювати, -рюю, -рюєш.
́
Двоиться – двоїтися.
Двойчатый – двійча́ тий, -а, -е.
Двор – двір (род. дво́ ру); монетный двор – моне́ тний двір.
Дворец – паля́ ц, -цу.
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Дворецкий – шафа́ р, -ря́ , клю́чник, -ка.
Дворик – дво́ рик.
Дворник – дві́рник, -ка; -чиха – дві́рничка, -ки.
Дворницкий, дворничий – дві́рницький, дві́рничий, -а, -е.
Дворный – дворо́ вий, -а, -е.
Дворня – че́ лядь, -ді, дві́рня, -ні.
Дворняжка (собака) – дворня́ к, дворня́ чка, -ки, дворня́ га, -ги.
Дворовый – дві́рський, дворо́ вий, -а, -е; (о птице) подві́рня, надві́рня (птиця).
Дворцовый – паля́ цовий, -а, -е.
Дворянин – дворяни́ н, -на шля́ хтич, -ча; -ка – дворя́ нка, шляхтя́ нка, -ки.
Дворяниться – пані́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Дворянский – дворя́ нський, шляхе́ тський, -а, -е.
Дворянство – дворя́ нство, -ва, шляхе́ тство, -ва.
Двоюродный – двою́рідний, -а, -е.
Двоякий – двоя́ кий, -а, -е.
Двояковогнутый – двояковві́гнутий, -а, -е.
Двояковыпуклый – двоякови́ гнутий, -а, -е.
Двоякость – двоя́ кість, -кости.
Двубортный – двохбортови́ й.
Двувесельный – двохвесло́ вий.
Двуглавый – двохголо́ вий, -а, -е.
Двуглазый – двоо́ кий, -а, -е.
Двугласный – двохголо́ сний, -а, -е.
Двугнездный – двогні́здий, -а, -е.
Двугодичный – двохрі́чний, -а, -е, двохлі́тній, -я, -є.
Двугорбый – двохго́ рбий, -а, -е.
Двугранный – двогранча́ стий.
Двугривенник, двугривенный – сорокі́вка, -ки, семигри́ веник.
Двудневный – двохде́ нний, -а, -е.
Двудольный, бот. – двопрозябце́ вий, двочастко́ вий, -а, -е.
Двудомный, бот. – двопне́ вий.
Двудонный – двохдо́ нний, -а, -е.
Двудюймовый – двохцале́ вий.
Двузубец, см. Двоезубец.
Двуклассный – двохклясо́ вий.
Двуколка – біда́ , -ди́ .
Двуконный – двокі́нний, -а, -е.
Двукопытный – двокопи́ т(н)ий, -а, -е.
Двукратно – дві́чі.
Двукратный – двохразо́ вий, -а, -е.
Двулетие – двохлі́ття, -тти, двохрі́ччя, -ччя.
Двулетний – двохрі́чний, -а, -е, двохлі́тній, -я, -є.
Двуликий, двулицый – дволи́ кий.
Двуличие, см. Двоедушие.
Двуличный, см. Двоедушный.
Двуместный – на два мі́сця.
Двумесячный – двохмі́сячний.
Двумужие – двому́ жність, -ности; -жница – двому́ жня.
Двуногий – двоно́ гий, -а, -е.
Двупарный – двопа́ рний, -а, -е.
Двуполый – двосна́ стий, -а, -е.
Двупудовик – двохпудови́ к, -ка́ ; -довый – двохпудо́ вий, -а, -е.
Двурукий – двору́ кий, -а, -е.
Двускатный – двосхи́ льний.
Двусмысленность – двозна́ чність, -ности.
Двуспальный – двохспа́ льний, -а, -е.
Двустволка – дубельті́вка, -ки.
Двуствольный – 1) (о ружье) см. Двустволка; 2) (о дереве) двохці́вковий, -а, -е.
Двустворчатый – двійча́ тий, -а, -е.
Двустишие – двові́рш, -шу.
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Двусторонний – двобі́чний, обопі́льний, -а, -е.
Двухдневный – двохде́ нний, -а, -е.
Двухколейный – двопу́ тній, -я, -є.
Двухкопеечник – сьома́ к, -ка́ ; дві копі́йки; -чный – сьомако́ вий, двокопійча́ ний.
Двухлетие, двухлетний, см. Двулетие, двулетний.
Двухмачтовый – двохщогло́ вий.
Двухмесячный, см. Двумесячный.
Двухнедельный – двохтижне́ вий.
Двухпроводный – двохпрові́дний, двохдрото́ вий.
Двухпудовый, см. Двупудовый.
Двухсложный – двоскладо́ вий.
Двухсотый – двохсо́ тий, -а, -е.
Двухцветный – двохкольоро́ вий.
Двухчасовый – двогоди́ нний.
Двухчленный – двохчле́ нний.
Двухэтажный – двохповерхо́ вий.
Двухязыкий – двоязи́ кий, -а, -е.
Де, дескать – мовля́ в, мов.
Дебатировать – дебатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, дискусіюва́ ти.
Дебаты – диску́ сія, -ії.
Дебелость – дебе́ лість, -лости.
Дебелый – дебе́ лий, -а, -е.
Дебет – де́ бет, -ту, прибу́ ток, -тку.
Дебетировать, дебетовать – дебетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Дебитор – дебіто́ р, -ра, довжни́ к, -ка́ , винува́ тець, -тця.
Дебош – бе́ шкет, -ту, де́ шпет, -ту.
Дебошир – бешке́ тник, дешпе́ тник, -ка.
Дебошировать – бешкетува́ ти, дешпетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Дебоширство – бешкетува́ ння, дешпетува́ ння, -ння.
Дебрь – не́ тра, -ри, пу́ ща, -щі.
Дебют – дебю́т, -ту.
Дебютант – дебюта́ нт, -та.
Дебютировать – дебютува́ ти.
Дева – ді́ва, -ви, ді́вчина, -ни.
Девальвация – девальва́ ція, -ії.
Девать, деть – діва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ді́ти (ді́ну, ді́неш); -ться – діва́ тися, ді́тися.
Деверь – ді́вер, -вера.
Девиз – га́ сло, -ла, деві́за, -зи; -ный – деві́зний, -а, -е.
Девица – ді́вчина, -ни, па́ нна, -нни; -цын – ді́вчинин, па́ ннин.
Девический – діво́ чий, дівча́ чий, паня́ нський, -а, -е.
Девичество – дівува́ ння, -ння, діво́ цтво, -ва.
Девичий, см. Девический.
Девичник – діви́ ч-ве́ чір, -чора.
Девичья – діво́ ча, -чої.
Девка – ді́вка, -ки.
Девочка – ді́вчинка, -ки, дівча́ тко, -ка; -кин – ді́вчинин, -а, -е, дівча́ тків, -кова, -кове.
Девственник – ді́вич, -ча; -ница – ді́ва, -ви, неза́ ймана, -ної.
Девственность – діво́ цтво, -ва, паня́ нство, -ва; лишить невинности – позба́ вити
паня́ нства (неви́ нности).
Девственный – 1) діво́ чий, паня́ нський; (о земле) неза́ йманий, ціли́ нний, непоча́ тий.
Девствование – дівува́ ння, -ння.
Девствовать – дівува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш.
Девушка – ді́вчина, -ни.
Девчонка (пренебрежительно) – дівчи́ сько, -ка.
Девчурка, см. Девочка.
Девяносто – дев’ятдеся́ т, -тьо́ х.
Девяностолетний – дев’ятдесятлі́тній, -я, -є.
Девяностый – дев’ятдеся́ тий.
Девятисотый – дев’ятсо́ тий, -а, -е.
Девятка (в картах) – дев’я́ тка.
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Девятнадцатый – дев’ятна́ дцятий, -а, -е.
Девятнадцать – дев’ятна́ дцять (род. -тьо́ х).
Девятый – дев’я́ тий, -а, -е.
Девять – де́ в’ять (род. -ти́ , -тьо́ х).
Девятьсот – дев’ятсо́ т.
Дегенерат – деґенера́ т, -та, звиродні́лець, -льця; -ка – деґенера́ тка, -ки, звиродні́лиця, -ці.
Дегенерация – деґенера́ ція, -ії, звиродні́ння, -ння.
Деготница – мазни́ ця, -ці.
Деготь – дьо́ готь, ді́готь, -гтю.
Деградация – деґрада́ ція, -ії.
Дегтярник – дігтя́ р, -ра́ .
Дегтярница – мазни́ ця, -ці.
Дегтярный – дьогтьови́ й, дігтяни́ й.
Дегтярня – дігтя́ рня, -ні.
Дегтярский – дігтя́ рський, -а, -е.
Дед – дід, -да; -ов – ді́дів, -а, -е.
Дедовский – діді́вський, -а, -е.
Дедовство, дедовщина – діді́вщина, діди́ зна, -ни.
Дедуктивный, логик. – дедукти́ вний, -а, -е.
Дедукция – деду́ кція, -ії.
Дедушка – діду́ сь, -ся́ , діду́ нь, -ня; -кин – діду́ сів, -сева, -севе, діду́ нин, -нина, -нине.
Дееписательный – дієпи́ сний, -а, -е.
Деепричастие, грам. – дієприслі́вник; -частный – дієприслі́вний, -а, -е.
Дееспособность – дієзда́ тність.
Дееспособный – дієзда́ тний.
Дежурить – чергува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш; вартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Дежурный – чергови́ й, вартови́ й, -а́ , -е́ .
Дежурство – черга́ , -ги́ , ва́ рта, -ти.
Дезертир – дезерти́ р, -ра, утіка́ ч, -ча́ .
Дезертирование – дезертува́ нння, тіка́ ння, -ння.
Дезертировать – двзертува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, тіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Дезертирство, см. Дезертирование.
Дезинтерия, мед. – дисенте́ рія, -ії, крива́ виця, -ці.
Дезинфектор – дезинфе́ ктор, -ра.
Дезинфекционный – дезинфекці́йний, -а, -е.
Дезинфекцировать – дезинфікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Дезинфекцирующий – дезинфекці́йний, -а, -е.
Дезинфекция – дезинфе́ кція, -ії.
Дезорганизация – дезорґанізація, -ії.
Дезорганизировать, дезорганизовать – дезорганізо́ вувати, -зо́ вую, -зо́ вуєш,
дезорганізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Дезорганизованный – дезорганізо́ ваний, -а, -е.
Действенный – дійови́ й, дію́щий, акти́ вний, -а, -е.
Действие – ді́я (род. ді́ї), ді́яння, -ння, учи́ нок, -нку, а́ кція, -ії.
Действительно – ді́йсно, спра́ вді.
Действительность – ді́йсність, -ности, спра́ вжність, -ности.
Действительный – ді́йсний, -а, -е, спра́ вжній, -я, -є.
Действование – ді́яння, -ння.
Действователь – дія́ ч, -ча́ .
Действовать – ді́яти (ді́ю, ді́єш), чини́ ти, -ню́, -ниш.
Действующий – ді́ючий, чи́ нний, -а, -е.
Декабрист – декабри́ ст, -та.
Декабрь – гру́ день, -дня; -ский – грудне́ вий, -а, -е.
Декадент – декаде́ нт, -та; -ский – декаде́ нтський.
Декадентство – декаде́ нтство, -ва.
Декан – дека́ н, -на; -ский – дека́ нський.
Декламатор – декляма́ тор, -ра.
Декламация – декляма́ ція, -ії.
Декламирование – деклямува́ ння, -ння.
Декламированный – деклямо́ ваний, -а, -е.
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Декламировать – деклямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Декларативный – деклярати́ вний, -а, -е.
Декларация – декляра́ ція, -ії; -ционный – декляраці́йний.
Деклассировать – деклясува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Декольте – декольте́ .
Декольтировать – декольтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – декольтува́ тися.
Декольтированный – декольто́ ваний, -а, -е.
Декоративный – декорати́ вний, оздо́ бний, -а, -е.
Декоратор – декора́ тор, -ра.
Декорационный – декораці́йний, -а, -е.
Декорация – декора́ ція, -ії.
Декорировать – декорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Декорированный – декоро́ ваний, -а, -е.
Декорировка – декорува́ ння.
Декрет – декре́ т, -ту.
Декретировать – декретува́ ти, -тую, -ту́ єш.
Делание – робі́ння, ро́ блення, -ння.
Деланно, нар. – уда́ вано, ро́ блено.
Деланность – уда́ ваність, ро́ бленість, -ности.
Деланный – 1) ро́ блений; 2) (притворный) ро́ блений, уда́ ваний; 3) (принужденный)
си́ луваний.
Делатель – працівни́ к, -ка́ , дія́ ч, -ча́ ;-ница – працівни́ ця, дія́ чка.
Делать – роби́ ти, -блю́, -биш; (отвлеченно) ді́яти (ді́ю, ді́єш), чини́ ти, -ню́, -ниш; -ться –
роби́ тися, ді́ятися, чини́ тися.
Делегат – делеґа́ т, -та.
Делегатский – делеґа́ тський, -а, -е.
Делегация – делеґація, -ії; -ционный – делеґаці́йний.
Делегировать – делеґува́ ти, -ґу́ ю, -ґу́ єш.
Дележ, дележка – по́ діл, -лу, дільба́ , -би́ .
Дележный – ді́льчий, -а, -е.
Деление – 1) по́ діл, -лу; 2) (арифмет.) ді́лення, ділі́ння, -ння.
Делец – діло́ к, -лка́ , ділови́ к, -ка́ .
Деликатничать – деліка́ тність розво́ дити; (с неудовольствием) па́ нькатися, -каюся,
-каєшся.
Деликатность – деліка́ тність.
Деликатный – деліка́ тний, -а, -е.
Делимое, ариф. – ді́леник, -ка.
Делимость – поді́льність, -ности.
Делимый – поді́льний.
Делитель, ариф. – діли́ тель, -ля; -ный – ділю́щий, -а, -е.
Делить – діли́ ти, -лю́, -лиш, поділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Делиться – діли́ тися, поділя́ тися.
Делишко – дільце́ , -ця́ .
Дело – спра́ ва, -ви, ді́ло, -ла; по делу – у спра́ ві, за ді́лом.
Деловитость – ділови́ тість, -тости.
Деловитый, деловой – ділови́ тий, ділови́ й, -а́ , -е́ .
Делопроизводитель – ділово́ д, -да.
Делопроизводство – ділово́ дство.
Дельно, нар. – доді́ла, доладу́ .
Дельность – ді́льність, дола́ дність, -ности.
Дельный – путя́ щий, -а, -е, дола́ дній, -я, -є.
Дельта, геогр. – де́льта, -ти.
Дельфин, зоол. – дельфі́н, -на.
Делянка – діля́ нка, -ки, дільни́ ця, -ці.
Демагог – демаго́ г, -га; -гический – демагогі́чний, -а, -е.
Демагогия – демаго́ гія, -ії.
Демаркационный – демаркаці́йний.
Демаскировать – демаскува́ ти; -ску́ ю, -ку́ єш (кого́ ), зніма́ ти ма́ ску (з ко́ го).
Демисезонный – демісезо́ новий.
Демобилизация, демобилизирование – демобіліза́ ція, демобілізува́ ння, -ння.
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Демобилизировать – демобілізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Демобилизированный – демобілізо́ ваний, -а, -е.
Демократ – домокра́ т, -та; -тка – демокра́ тка, -ки.
Демократизация – демократизува́ ння, -ння.
Демократический – демократи́ чний, -а, -е; -ски – демократи́ чно.
Демократия – демокра́ тія, -ії.
Демон – де́мон, -на; (ругательно) ге́ мон, на.
Демонизм – демоні́зм, -му.
Демонов – де́ монів, -нова, -нове.
Демонический – демоні́чний, -а, -е.
Демонстрация – демонстра́ ція.
Демонстрировать – демонструва́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Демонстративный – демонстрати́ вний, -а, -е.
Деморализация – демораліза́ ція, -ції.
Деморализировать – деморалізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Денатурирование – денатурува́ ння, -ння.
Денатурированный спирт – денатуро́ ваний спирт, денатура́ т.
Денатурировать – денатурува́ ти.
Денационализация – денаціоналізува́ ння, -ння.
Денационализировать – денаціоналізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш; -ванный – денаціоналізо́ ваний,
-а, -е.
Денежка – шаг, -га, шажо́ к, -жка́ , ше́ ляг, -га.
Денежки – грошеня́ та (род. грошеня́ т).
Денежник – гамане́ ць, -нця́ , гама́ н, -на́ .
Денежный – гроше́ вий, грошови́ й, -а́ , -е́ .
Денек – дни́ нка, -ки, дни́ на, -ни.
Денной – де́ нний, -а, -е.
Денщик – джу́ ра, -ри.
День – день (род. дня), дни́ на, -ни.
Де́ ньга – де́ нежка, -ки.
Деньга́ – грошва́ , -ви́ .
Деньги – гро́ ші, -шей.
Деньжонки – грошеня́ та, -нят.
Департамент – департа́ мент, -ту; -ский – департа́ ментський, -а, -е.
Депеша – депе́ ша, -ші.
Депо – депо́ , -па́ .
Депозит – депози́ т, -ту; -ный – депози́ товий, -а, -е.
Депутат – депута́ т, -та; -ский – депута́ тський, -а, -е.
Депутатство – депута́ тство, -ва.
Депутация – депута́ ція, -ії.
Дерг, межд. – смик!, сіп!
Дергание – 1) сми́ кання, -ння; 2) (за двери, окна) то́ ргання, -ння; 3) (за волосы) скуба́ ння,
-ння, скубани́ на, -ни.
Дергать, дернуть – 1) сми́ кати, -каю, -каєш, смикну́ ти, -ну́ , -не́ ш, сі́пати, -паю, -паєш,
сіпну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (за окно, двери) то́ ргати, -гаю, -гаєш, то́ ргнути, -ну, -неш; 3) (за
волосы, уши) ску́ бти, -бу́ , -бе́ ш, скубну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ся – сі́патися, сіпну́ тися, ша́ рпатися,
шарпну́ тися.
Дергач, зоол. – дерка́ ч, -ча́ .
Деревей, бот. – дереві́й, -ві́ю, крива́ вник, -ка.
Деревенеть, см. Деревянеть.
Деревенский – 1) сі́льський; 2) (крестьянский) селя́ нський.
Деревенщина – (пренебрежительно) селю́к, -ка́ , муги́ р, -ря́ ; (женск. рода) селю́чка,
муги́ рка, -ки.
Деревенька, см. Деревушка.
Деревня – село́ , -ла́ , слобода́ , -ди́ .
Дерево – де́ рево, -ва, дереви́ на, -ни (множ. число дере́ ва).
Деревообрабатыватель, деревообделочник – деревообро́ бник.
Деревообрабатывающий – деревообро́ бний, -а, -е.
Деревушка – сільце́ , -ця́ , слобі́дка.
Деревцо – деревце́ , -ця́ .
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Деревянеть – дерев’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш, дереві́ти, -ві́ю, -ві́єш; (о теле) те́ рпнути, дубі́ти, -бі́ю.
Деревянистый – дерев’яни́ стий, -а, -е.
Деревянный – дерев’я́ ний, -а, -е.
Деревяшка – 1) (костыль) ми́ лиця, -ці, дерев’я́ нка, -ки; 2) (на ногах, для пуговиц)
дерев’я́ нка, -ки; 3) (маленький осколок) дереви́ нка, -ки.
Дерен – де́ рен (род. де́ рну).
Держава – держа́ ва, -ви; -ный – держа́ вний, -а, -е.
Державность – держа́ вність, -ности.
Державствовать – володарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш (над ким, чим).
Держалень (перила) – по́ ручні.
Держалка – (сабли, метлы, черпака) де́ ржално, -на, держа́ к, -ка́ ; (топора) топори́ ще, -ща;
(кнута) пу́ жално, -на; (ведра, корзины) ду́ жка, -ки; (лопаты) лопати́ лно, -на; (кочерги)
кочержилно, -на; (цепа) ціпи́ лно, -на.
Держание – держа́ ння, трима́ ння, -ння.
Держатель – 1) (бумаг) де́ ржець, -жця; 2) (недвижимого имущества) посіда́ ч, -ча́ .
Держать – держа́ ти, -жу́ , -жиш, трима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш; держать речь – промовля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш; держать пари – йти в закла́ д; -ться – держа́ тися, трима́ тися.
Держка – 1) голубни́ к, -ка́ ; 2) (стая голубей) табу́ н голубі́в.
Дерзание – зва́ га, -ги, насмі́лювання, -ння.
Дерзать, дерзнуть – ва́ житися, -жуся, -жишся, нава́ житися, насмі́люватися, -лююся,
-люєшся, насмі́литися, -люся.
Дерзить – грубія́ нити, -бія́ ню, -бія́ ниш.
Дерзкий, дерзостный – 1) (отважный) смі́ливий; 2) (наглый) зухва́ лий, -а, -е.
Дерзновение, дерзновенность – 1) відва́ га, -ги, відва́ жність, -ности; 2) зухва́ лість, -лости.
Дерзновенный – 1) (отважный) відва́ жний, смі́ливий; 2) (наглый) зухва́ лий, -а, -е.
Дерзостный см. Дерзкий.
Дерзость – 1) (отважность) відва́ га, -ги, смі́ливість, -вости; 2) (наглость) зухва́ льство, -ва;
говорить дерзости – грубія́ нити, -ню, -ниш.
Дермо – 1) (кал) послі́д, -ду, ка́ ло, -ла; 2) (навоз) гній (род. гно́ ю).
Дерн, см. Дерен.
Дернистый – дерни́ стий, -а, -е.
Дерновый – дерно́ вий, -а, -е.
Дерюга, дерюжина – рядно́ , -на́ , рядни́ на, -ни.
Дерюжка – рядни́ нка.
Дерюжный – рядня́ ний, -а, -е.
Десант – деса́ нта, -ти; -ный – деса́ нтний, -а, -е.
Десерт – десе́ рт, -ту; -ный – десе́ ртний.
Дескать – мовля́ в.
Десна, мед. – я́ сна (род. я́ сен) [един. чис. я́ сно].
Десница – прави́ ця, -ці.
Деспот – де́ спот, -та; -ка – де́ спотка, -ки.
Деспотический – деспоти́ чний, -а, -е.
Дестиллировать, см. Дистиллировать.
Деструктивный – деструкти́ вний, -а, -е.
Деструкция – дестру́ кція, -ії.
Десть (бумага) – десть, -ти.
Десятерик – десятери́ к, -ка.
Десятерицею – уде́ сятеро.
Десятеричный – десятерни́ й, -а́ ; -е́ .
Десятеро – де́ сятеро.
Десятидневный – десятиде́ нний, -а, -е.
Десятилетие – десятилі́ття, десятирі́ччя, -ччя.
Десятилетний – десятирі́чний, -а, -е, десятилі́тній, -я, -є.
Десятимесячный – десятимі́сячний.
Десятина – десяти́ на, -ни.
Десятирублевка – деся́ тка, -ки.
Десятиструнный – десятистру́ нний, -а, -е.
Десятиугольник – десятику́ тник, -ка.
Десятка – деся́ тка, -ки.
Десятичный – десятко́ вий, -а, -е.
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Десятник – деся́ тник, -ка.
Десяток – деся́ ток, -тку.
Десятский – деся́ цький, -ого.
Десятый – деся́ тий, -а, -е.
Десять – де́ сять (род. -ти́ и -тьо́ х); -тью – де́ сять разі́в.
Детализация – деталіза́ ція, -ії.
Детализировать – деталізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Деталь – дета́ ль, -лю (м. р.), подро́ биця, -ці.
Детальный – дета́ льний, докла́ дний, -а, -е.
Детеныш – маля́ (род. маля́ ти), дитиня́ (род. дитиня́ ти).
Дети – ді́ти (род. діте́ й).
Детина – парубі́йка, -ки.
Детишки – дітваки, -ків.
Детище (увеличительно) – діти́ ще, -ща.
Детолюбивый – дітолю́бний.
Детолюбие – дітолю́бство, -ва.
Детородный – діторо́ дний, -а, -е.
Деторождение – дітороді́ння.
Детоубийство – дітогу́ бство, -ва.
Детоубийца – дітогу́ бець, -бця, дітогу́ бник, -ка.
Деточки – діточки́ , -чо́ к, ді́тоньки, -ньок.
Детрит – детри́ т, -ту.
Детская – дитя́ ча світли́ ця.
Детский – дитя́ чий, -а, -е.
Детство – дити́ нство, -ва.
Детушки, см. Деточки.
Дефект – дефе́ кт, -ту, недоста́ ча, -чі, хи́ ба, -би, ва́ да, -ди.
Дефектный – дефекто́ вний, -а, -е.
Дефилирование – дефілюва́ ння.
Дефилировать – дефілюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Дефицит – дефіци́ т, -ту, недобі́р, -бо́ ру.
Деформация – деформа́ ція, -ії.
Децентрализация – децентраліза́ ція, децентралізува́ ння.
Децентрализировать – децентралізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Дециметр – деци́ ме́ тр, -тра, -тру.
Дешевенький – дешеве́ нький.
Дешеветь – деше́ вшати, -шаю.
Дешевизна – дешевина́ , -ни́ , деше́ вість, -вости.
Дешевить – дешеви́ ти, -влю́, -ви́ ш.
Дешевинка, дешевка – деше́ ва річ.
Дешевле, нар. – деше́ вше.
Дешево, нар. – де́ шево.
Дешевый – деше́ вий, -а, -е.
Дешифрирование, дешифровка – розшифро́ вування, розшифрува́ ння, -ння.
Дешифрировать – розшифро́ вувати, -вую, -вуєш.
Деяние – ді́я (род. ді́ї), ді́яння, -ння, вчи́ нок, -нку.
Деятель – дія́ ч, -ча́ ; -ница – дія́ чка, -ки.
Деятельность – дія́ льність, -ности.
Деятельный – дія́ льний, акти́ вний, -а, -е.
Деять – ді́яти (ді́ю, ді́єш), чини́ ти, -ню́, -ниш.
Джентльмен – джентлме́ н, -на; -ский – джентлме́ нський.
Джигитовка – джиґітува́ ння, гарцюва́ ння, -ння.
Диавол, см. Дьявол.
Диагноз – діягно́ за, -зи.
Диагностика – діягно́ стика, -ки.
Диагональ – діягона́ ля, -лі, косина́ , -ни́ .
Диагональный – діягона́ льний; -но – діягона́ льно.
Диаграмма – діягра́ ма, -ми.
Диадема – діяде́ ма, -ми.
Диакон – дия́ кон, -на.
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Диаконство – дия́ конство, -ва.
Диалект – діяле́ кт, -ту, гові́рка.
Диалектика – діяле́ ктика, -ки.
Диалектический – діялекти́ чний.
Диалектологический – діялектологі́чний, -а, -е.
Диалектология – діялектоло́ гія, -ії.
Диалог – діяло́ г, -гу.
Диамант – діяма́ нт, -ту.
Диаметр – дія́ метр, -тра, попере́ чник, -ка.
Диаметрально – діяметра́ льно, попере́ чно.
Диаметральный – попере́ чний, -а, -е.
Диапазон – діяпазо́ н, -ну.
Диапозитив – діяпозити́ в, -ву.
Диафрагма – діяфра́ гма, -ми, пере́ тинка, -ки.
Диван – дива́ н, -ну, кана́ па, -пи; (без спинки) тапча́ н, -на.
Диванщик – дива́ нник, -ка
Диверсия – диве́ рсія, -ії.
Дивертисмент – дивертисме́ нт, -ту.
Дивиденд – дивіде́ нд, -ду.
Дивидендный – дивіде́ ндний, -а, -е.
Дивизионный – дивізі́йний, -а, -е.
Дивизия – диві́зія, -ії.
Дивить – дивува́ ти, -ву́ ю, ву́ єш; -ться – дивува́ тися.
Дивность – ди́ вність, -ности.
Дивный – 1) (странный) ди́ вний, -а, -е; 2) (прекрасный) чудо́ вий, га́ рний, -а, -е; -но – 1)
ди́ вно; 2) чудо́ во, га́ рно.
Диво – ди́ во, -ва, дивови́ жа, -жі.
Дивование – дивува́ ння, -ння.
Дидактика – дида́ ктика, -ки.
Дидактический – дидакти́ чний, навча́ льний, -а, -е.
Дизель – ди́ зель, -ля.
Дикарёнок – дикарча́ , -ча́ ти.
Дикарка – 1) дику́ нка, -ки; 2) (нелюдимая) відлю́дниця, -ці.
Дикарский – дику́ нський; -ство – дику́ нство, -ва.
Дикарь – дику́ н, -на; (нелюдимый) відлю́дник, -ка, відлю́док, -дка.
Дикий – ди́ кий; (о нелюдимом человеке) відлю́дний, -а, -е.
Дикобраз, зоол. – їжате́ ць, -тця; -зовый – їжате́ цький, -а, -е.
Диковина – дивови́ жа, -жі, дивина́ , -ни́ .
Диковинка – диви́ нка, -ки.
Диковинный – дивови́ жний, -а, -е.
Дикообразный – дикогля́ дний.
Дикорастущий – дикоро́ слий.
Дикость – ди́ кість, -кости; (нелюдимость) відлю́дність, -ности.
Диктант – дикта́ нт, -ту.
Диктатор – дикта́ тор, -ра; -ский – дикта́ торський, -а, -е.
Диктаторство – дикта́ торство, -ва.
Диктатура – диктату́ ра, -ри.
Диктовальщик – диктувальник.
Диктование, диктовка – диктува́ ння, прока́ зування, -ння.
Диктовать – диктува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Диктованный – дикто́ ваний.
Диктовка – 1) (действ.) см. Диктование; 2) дикта́ нт, -ту.
Дикция – ди́ кція, -ії, вимо́ ва, -ви.
Дилемма – диле́ ма, -ми.
Дилетант – дилета́ нт, -та; -ка – дилета́ нтка, -ки.
Дилетантизм – дилетанти́ зм, -му.
Дилижанс – диліжа́ нс, -еу; -совый – диліжа́ нсовий, -а, -е.
Дилювиальный – дилювія́ льний.
Динамика – дина́ міка, -ки.
Динамит – динамі́т, -ту; -ный – динамі́тний.
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Динамический – динамі́чний, -а, -е.
Динамо-машина – динамомаши́ на, ни.
Динамометр – динамо́ метер, -тра, силомі́р, -ра.
Династия – дина́ стія, -ії.
Династический – династи́ чний, -а, -е.
Диплом – дипло́ м, -му.
Дипломат – диплома́ т, -та.
Дипломатический – дипломати́ чний, -а, -е.
Директор – дире́ктор, -ра; -ша – дире́кторка, -ки.
Директрисса – директри́ са, -си.
Дирекция – дире́ кція, -ії.
Дирижабль – дирижа́ бель, -бля.
Дирижер – дириже́ р, -ра, дириґе́нт, -та.
Дирижирование – дириґува́ ння, -ння.
Дирижировать – дириґува́ ти, -ґу́ ю, -ґу́ єш.
Дисгармонический – дисгармоні́чний, -а, -е.
Дисгармония – дисгармо́ нія, -ії.
Дисертация – дисерта́ ція, -ії.
Диск – диск, ку, кружа́ ло, -ла.
Дискант – диска́ нт, -та; -ный – дисканто́ вий, -а, -е.
Дисконт – диско́ нт, -ту, диско́ нто, -та.
Дисконтер – дисконте́ р, -ра.
Дисконтирование – дисконтува́ ння, -ння.
Дисконтировать – дисконтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Дисконтный – дисконто́ вий, -а, -е.
Дискообразный – дискува́ тий, -а, -е, кружалува́ тий.
Дискос – ди́ скос, -су.
Дискредитация – дискредита́ ція, -ії.
Дискредитирование – дискредитува́ ння, -ння; -нный – (з)дискредито́ ваний, -а, -е.
Дискредитировать – дискредитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Дислокация – дисльока́ ція, -ії.
Диспозиция – диспози́ ція, -ії.
Диспут – ди́ спут, -ту.
Диспутировать – диспутува́ ти.
Диссертация, см. Дисертация.
Диссимиляция – дисиміля́ ція, -ії.
Диссимилироваться – дисимілюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся.
Диссонанс – дисона́ нс, -су.
Дистанция – диста́ нція, -ії, ві́ддаль, -лі.
Дистанционный – дистанці́йний.
Дистиллятор – дистиля́ тор, -ра.
Дистиллировать – дистилюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, переганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Дистиллированный – дистильо́ ваний, пере́ гнаний.
Дистиллирование, дистилляция – дистиля́ ція, перегі́н, -го́ ну.
Дисциплина – дисциплі́на, -ни.
Дисциплинарный – дисципліна́ рний, -а, -е.
Дисциплинированность – дисципліно́ ваність, -ности.
Дисциплинировать – дисциплінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Дитя – дити́ на, -ни; (грудное) немовля́ тко, -ка; -тятин – дити́ нин.
Дитятко – дити́ нка, -ки, дитя́ тко.
Дифтерит, мед. – о́ бклад, -ду, за́ валки, -лок.
Дифтонг – дифто́ нга, -ги; -гический – дифтонгі́чний, -а, -е.
Дифференциал – диференція́ ля, -лі.
Дифференцирование – диференціюва́ ння, -ння.
Дифференцировать – диференціюва́ ти, -цію́ю, -цію́єш.
Дичать, одичать – дича́ віти, -вію, -вієш, здича́ віти.
Дичина – дичина́ , -ни́ .
Дичиться – бокува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (від ко́ го), цура́ тися (кого́ ).
Дичок, – 1) (ботан.) ди́ чка, -ки; 2) (зоол.) дича́ к, -ка́ .
Дичь – 1) (зоол.) дичина́ ; 2) (дикое место) глушина́ , -ни́ ; 3) (вздор) нісені́тниця, -ці.
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Диэта – діє́та, -ти.
Длина – довжина́ , -ни́ , до́ вгість, -гости.
Длиннеть – до́ вшати, -шаю, -шаєш.
Длиннобородый – довгоборо́ дий.
Длинноватый – довга́ стий, -а, -е.
Длинноволосый – довговоло́ сий.
Длинноголовый – довгоголо́ вий.
Длинногривый – довгогри́ вий.
Длинноклювый – довгодзю́бий, дзюба́ стий, -а, -е.
Длиннокосый – довгоко́ сий, -а, -е.
Длиннокрылый – довгокри́ лий.
Длиннолицый – довго(о)бра́ зий, довгови́ дий, -а, -е.
Длинноногий – довгоно́ гий, циба́ тий, -а, -е.
Длинноносый – довгоно́ сий.
Длиннополый – довгопо́ лий.
Длиннорукий – довгору́ кий.
Длиннота – до́ вгість, -гости, довгота́ , -ти.
Длинноусый – довгову́ сий, вуса́ тий, -а, -е.
Длинноухий – довгову́ хий, вуха́ тий, -а, -е.
Длиннохвостый – довгохво́ стий, хвоста́ тий, -а, -е.
Длинношеий – довгов’я́ зий, -а, -е, довгоши́ їй, -и́ я, -и́ є.
Длинношерстый – довгоше́ рстий, довгово́ вний, -а, -е.
Длинный – до́ вгий, -а, -е.
Длиною, нар. – завдо́ вжки́ , удо́ вж.
Длитель – зага́ йко, -ка.
Длительность – заба́ рність, -ности, зага́ йність, -ности.
Длительный – забарни́ й, зага́ йний; -но – зага́ йно, заба́ рно.
Длить – бари́ ти, -рю́, -ри́ ш, га́ яти (га́ ю, га́ єш); -ся – продо́ вжуватися, тягти́ ся, точи́ тися.
Для, пред. – 1) (с родительным падежом) для, за́ -для; 2) (с родительным падежом для
дополнения именительного и винительною пад.) до. Стіл до писа́ ння. Я купи́ в ря́ мці до
віко́ н; 3) (с винительным падежом, для дополнения именительного или винительного
пад.) на (на що, на ко́ го). Ми́ ска на про́ со. Поши́ ла соро́ чку на хло́ пця; 4) (с винительным
для указания определенного времени или случая) про. Ма́ ю чо́ боти про свя́ то. Купи́ в
м’я́ са про случа́ й.
Дневальный – днюва́ льний, чергіве́ ць, -вця́ .
Дневальная – днюва́ льня, -ні.
Дневание – днюва́ ння, -ння.
Дневать – днюва́ ти (дню́ю).
Дневка – днюва́ ння, -ння.
Дневник – щоде́нник, -ка, де́нник, -ка.
Дневной – де́нний, -а, -е.
Днем – уде́ нь.
Днеть – дні́ти (дні́є).
Днище – дни́ ще, -ща.
Дно – дно, -на (именит. множ. ч. де́на, дна, род. ден).
До, пред. – 1) (на вопрос: куда?до каких пор? как?) до. Дійшла́ до села́ . Проси́ дів до ра́ нку.
Урі́зав но́ гу до кі́стки; 2) (на вопрос: сколько? безпредлога, или с предлогом) з, із. Купи́ в
бо́ рошна пу́ дів із п’ятдеся́ т; 3) (на вопрос: когда?) до, пе́ ред: До свят. Ді́ло було́ пе́ ред
пе́ ршим тра́ внем.
Добавка, добавление – дода́ ток, -ку, доба́ вка, -ки; (процесс) додава́ ння.
Добавлять, добавить – додава́ ти (додаю́, додає́ш), добавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Добавок – дода́ ток, -тку.
Добавочный – додатко́ вий, -а, -е.
Добаклушничать – добайдикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; -ся – добайдикува́ тися.
Добаловаться – допустува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Добегать, добежать – добіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, добі́гти (добіжу́ ).
Добегаться – добі́гатися, -гаюся, -гаєшся.
Добеливание – добі́лювання, -ння.
Добеливать, добелить – добі́лювати, -люю, -люєш, добіли́ ти, -лю́, -лиш; -ся –
добі́люватися, добіли́ тися.
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Добивание – добива́ ння, -ння.
Добивать, добить – добива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш.
Добиваться, добиться – добива́ тися (чого́ , до чо́ го), домага́ тися (чого́ ).
Добирание – добира́ ння, -ння.
Добирать, добрать, -ся – 1) добира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, добра́ тися, (доберу́ ся, добере́ шся); 2)
(доезжать, доехать, доходить, дойти) добира́ тися, добра́ тися (до чо́ го).
Доблестный – відва́ жний, хоро́ брий, -а, -е.
Доблесть – відва́ жність, -ности, хоро́ брість, -рости.
Доболтаться – добала́ катися, -каюся, -каєшся.
Добор – добира́ ння, -ння.
Добраниться – дола́ ятися, -ла́ юся, -ла́ єшся.
Добрасывание – докида́ ння.
Добрасывать, добросить – докида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, доки́ нути.
Добраться, см. Добираться.
Добрачный – передшлю́бний.
Добрейший – 1) найдобрі́ший; 2) без кра́ ю до́ брий.
Добрести – 1) допле́ нтатися, -таюся, -таєшся, дотягти́ ся, -ну́ ся, -нешся; 2) (по воде)
добрести́ (добреду́ , добреде́ ш).
Добреть, раздобреть – 1) (делаться добрым) добрі́шати, -шаю, -шаєш, добрі́ти, -рі́ю, -рі́єш,
роздобрі́ти; 2) (полнеть, жиреть) гла́ дшати, -шаю, -шаєш, розгла́ дшати.
Добривать, добрить – дого́ лювати, -люю, -люєш, доголи́ ти.
Добро – 1) (отвлеченно) добро́ , -ра́ , гара́ зд, -ду; 2) (имущество) добро́ , -ра́ , майно́ , -на́ ; 3)
(пожитки) збі́жжя, -жжя; 4) (как наречие) до́ бре, гара́ зд.
Доброволец – охо́ тник, -ка, охо́ чий, -чого, доброво́ лець, -льця.
Добровольно – з до́ брої во́ лі, самохі́ть, самохі́тно.
Добровольность – доброві́льність, -ности, доброві́лля, -лля.
Добровольный – доброві́льний, самохі́тний, -а, -е.
Добровольческий – доброво́ льчий, -а, -е.
Добродетель – доброче́ сність, -ности, чесно́ та, -ти.
Добродетельный – доброче́ сний, чеснотли́ вий, -а, -е.
Добродетельно – доброче́ сно, чеснотли́ во.
Добродетельствовать – добро ді́яти (ді́ю, ді́єш).
Добродушие – доброду́ шність, -ности, добротли́ вість, -вости.
Добродушный – доброду́ шний, добротли́ вий, -а, -е.
Доброжелатель – прихи́ льник, -ка, доброзичли́ вець, -вця; -ница – прихи́ льниця,
доброзичли́ виця, -ці.
Доброжелательность – доброзичли́ вість, -вости, прихи́ льність, -ности.
Доброжелательный – добрози́ чливий, прихи́ льний, -а, -е.
Доброжелательство – добрози́ чливість, -вости, прихи́ льність, -ности.
Доброкачественность – добро́ тність, -ности.
Доброкачественный – добро́ тний, до́ брий, -а, -е.
Добролюбивый – добролю́бний; -а, -е.
Добролюбие – добролю́бність, -ности.
Добронравие – доброзвича́ йність, лагі́дність, -ности.
Добронравный – доброзвича́ йний, лагі́дний, -а, -е.
Добропорядочный – поря́ дний, путя́ щий, -а, -е.
Добросердечие, добросердне – добросе́ рдність, -ности, добросе́ рдя, -дя.
Добросердечный, добросердий – добросе́ рдний, -аге.
Добросовестность – сумлі́нність, -ности.
Добросовестный – сумлі́нний, -а, -е.
Доброта́ – до́ брість, -рости.
Добро́ та – добро́ тність, -ности; -тный – добро́ тний, -а, -е.
Доброхот – 1) см. Доброжелатель; 2) (по собственной воле) доброхі́тний, -ного; -ница – 1
) см. Доброжелательница; 2) доброхі́тниця, -ці.
Доброхотный – 1) см. Доброжелательный; 2) доброхі́тний.
Добрызгивать, добрызнуть – добри́ зкувати, -кую, -куєш, добри́ знути, -ну, -неш.
Добрый – 1) (хороший отношением) до́ брий (для ко́ го, до ко́ го), ласка́ вий (до ко́ го); 3)
(хороший) до́ брий, га́ рний, -а, -е; будьте добры – бу́ дьте ласка́ ві.
Добряк – добря́ га, -ги.
Добуживаться, добудиться – добу́ джуватися, -джуюся, -джуєшся, добуди́ тися.
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Добуксировать – добуксува́ ти.
Добывание – добува́ ння, -ння.
Добывать, добыть – добува́ ти, здобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, добу́ ти, здобу́ ти (здобу́ ду, здобу́ деш
).
Добывающий – добува́ льний, -а, -е.
Добытие – здобуття́ , -ття́ .
Добытчик – добува́ ч, -ча́ .
Добытый – здобу́ тий, -а, -е.
Добыча – здо́ бич, -чы, здоби́ ча, -чі.
Добычник – здобува́ льник, -ка.
Добычнический – роздобу́ тний.
Добычный – здоби́ чний, -а, -е.
Доваливать, довалить – дова́ лювати, -люю, -люєш, довали́ ти, -лю́, -лиш.
Доваривание – дова́ рювання, -ння.
Доваривать, доварить – дова́ рювати, -рюю, -рюєш, довари́ ти, -рю́, -риш; (о многом)
подова́ рювати.
Довевать, довеять – дові́ювати, -ві́юю, -ві́юєш, дові́яти.
Доведываться, доведаться – дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся, дові́датися, -даюся.
Доверезжать – довереща́ ти.
Доверенность – 1) (поручение) дові́реність, -ности, дору́ чення, -ння; 2) (доверие) дові́р’я,
-р’я. По -ности – за дору́ ченням. (Оде́ ржати гро́ ші за дору́ ченням).
Доверенный – дові́рений, -а, -е.
Доверие – дові́р’я, -р’я.
Доверитель – вірода́ вець, -вця, віри́ тель, -ля; -ница – вірода́ виця, -ці, віри́ телька.
Доверительный – дові́рний, дові́рочний, -а, -е.
Доверчивать, довертеть – докру́ чувати, -чую, -чуєш, докрути́ ти (докручу́ , докру́ тиш).
Доверчивость – дові́рливість, -вости, ймові́рність, -ности.
Доверчивый – дові́рливий, ймові́рний, -а, -е.
Довершать, довершить – дове́ ршувати, -шую, -шуєш, доверши́ ти, -шу́ , -шиш.
Довершение – дове́ ршення, докі́нчення, -ння.
Довершитель – доверши́ тель, заверши́ тель, -ля; -ница – доверши́ телька, -ки,
заверши́ телька, ки.
Доверять, доверить – 1) см. Верить; 2) (поручать) доруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, доручи́ ти, -чу́ ,
-чиш (кого́ , що кому́ ).
Доверяться, довериться – звіря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, зві́ритися, -рюся, -ришся (на ко́ го).
Довесок – дова́ жка, -ки.
Довешивание – 1) дова́ жування, -ння; 2) (белья) дові́шування.
Довешивать, довешать – 1) дова́ жувати, -жую, -жуєш, дова́ жити, -жу, -зкиш; 2) (белье)
дові́шувати, -шую, -шуєш, дові́шати, -шаю, -шаєш.
Довзыскивать, довзыскать – доправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, допра́ вити, -влю, -виш.
Довизжаться – довища́ тися.
Довинчивать, довинтить – дошрубо́ вувати, -вую, -вуєш, дошрубува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш,
доґвинто́ вувати, -вую, -вуєш, доґвинтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Довод – до́ від (род. до́ воду), до́ каз, -зу, арґуме́ нт, -ту.
Доводить, довесть – дово́ дити (дово́ джу, дово́ диш), дове́ сти (доведу́ , доведе́ ш),
допрова́ джуваги, -джую, -джуєш, допрова́ дити, -ва́ джу, -ва́ диш (кого́ до чо́ го); -ся –
(приходиться) дово́ дитися, дове́ стися, припада́ ти, припа́ сти.
Довозить, довезти – дово́ зити (дово́ жу, дово́ зиш), довезти́ .
Довозиться – 1) довози́ тися; 2) (кто-нибудь делая) допо́ ратися (до чо́ го).
Доволакивать, доволочить – доволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, доволокти́ , -лочу́ , -ло́ чиш.
Довольно, нар. – дово́ лі, до́ сить.
Довольный – задово́ лений, вдово́ лений, -а, -е.
Довольствие – постача́ ння, харчува́ ння.
Довольство – доста́ тність, -ности, доста́ ток, -тку.
Довольствование – постача́ ння, -ння (кому́ чого́ ).
Довольствовать – постача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш (кому́ що).
Довольствоваться – задовольня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся (чим, з чо́ го).
Доворовать – докра́ сти; -ся – докра́ стися.
Довязывание – 1) дов’я́ зування; 2) (о чулках) допліта́ ння.
Довязывать, довязать – 1) (снопы) дов’я́ зувати, -зую, -зуєш, дов’яза́ ти, -жу́ , -жеш; 2)
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(чулки, сети) допліта́ ти (доплету́ , доплете́ ш).
Догадка – до́ гадка, ки, здо́ гад.
Догадливость – (з)дога́ дливість.
Догадливый – (з)дога́ дливий.
Догадочный – здога́ дний, -а, -е.
Догадчик – здога́ дник, -ка; -ца – здога́ дниця, -ці.
Догадываться, догадаться – здога́ дуватися, -дуюся, -дуєшся, здогада́ тися, -да́ юся,
-да́ єшся, домірко́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, доміркува́ тися.
Догарание – догоря́ ння, -ння.
Догарать, догореть – догоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, догорі́ти, -рю́.
Догащивать, догостить – догостьо́ вувати, -вую, -вуєш, догостюва́ ти, -тю́ю, -тю́єш.
Доглаживать, догладить – допрасо́ вувати, -вую, -вуєш, допрасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Доглядывать, доглядеть – догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, догля́ діти, -джу, -диш, догля́ нути.
Доглядываться, доглядеться – догляда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, догля́ дітися.
Догма – до́ ґма, -ми.
Догмат – доґма́ т, -ту.
Догматизм – доґмати́ зм, -му.
Догматический – догмати́ чний, -а, -е.
Догнать, см. Догонять.
Догнивать, догнить – догнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, догни́ ти, -нию́, -ниє́ш.
Договаривать, договорить – 1) догово́ рювати, -рюю, -рюєш, договори́ ти, -рю́, -риш,
домовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, домо́ вити; 2) (делать условие) догово́ рювати (кого́ ).
Договариваться, договориться – 1) догово́ рюватися, -рююся, -рюєшся, договори́ тися,
-рю́ся, -ришся, добала́ куватися, -куюся, -куєшся, добала́ катися, -каюся, -каєшся; 2)
(условливаться) договоря́ тися, договори́ тися (з ким).
Договор – догові́р, -во́ ру; (условие) умо́ ва, -ви; заключить договор – скла́ сти догово́ ра,
умо́ ву.
Договорный – догові́рний, -а, -е, (условленный) умо́ влений.
Догон, догонка – дого́ ня, -ні; вдогонку – наздогі́н, наздогі́нці (кому́ , за ким).
Догонять, догнать – доганя́ ти, -ня́ ю, ня́ єш; догна́ ти (дожену́ , дожене́ ш), (на)здоганя́ ти, (на
)здогна́ ти.
Догорание – догоря́ ння, -ння.
Догорать, догореть – догоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, догорі́ти, -рю́, -ри́ ш, допа́ люватися, -лююся,
-люєшся, допали́ тися, -лю́ся.
Догружать, догрузить – дованта́ жувати, -жую, -жуєш, дованта́ жити, -жу, -жиш,
доладо́ вувати, -вую, -вуєш, доладува́ ти.
Догрузка – дованта́ жування, дованта́ ження, доладо́ вування, доладува́ ння, -ння.
Догрызать, догрызть – догриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, догри́ зти.
Додавать, додать – додава́ ти (додаю́, додає́ш), дода́ ти (дода́ м, додаси́ ).
Додаваться – додава́ тися.
Додалбливать, додолбить – додо́ вбувати, -бую, -буєш, додовба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Доделка – доробля́ ння, доро́ блення, -ння.
Доделывать, доделать – доробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, доро́ блювати, -люю, -люєш, дороби́ ти,
-блю́, -биш.
Додумываться, додуматься – доду́ муватися, -муюся, -муєшся, доду́ матися, -маюся,
-маєшся, домірко́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, доміркува́ тися.
́
́ доїси́ ).
Доедать, доесть – доїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, доїсти
(доїм,
́
́
́
Доезжать, доехать – доїжджа́ ти (доїжджа́ ю, доїжджа́ єш), доїхати
(доїду,
доїдеш).
́
Доение – доїння, -ння.
Дожаривание – досма́ жування, допря́ жування, -ння.
Дожаривать, дожарить – досма́ жувати, -жую, -жуєш, досма́ жити, -жу, -жиш; (сало)
допряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, допрягти́ (допряжу́ , допряже́ ш).
Дожаренный – досма́ жений, допе́ чений.
Дождевик (гриб) – мору́ ха, -хи.
Дождевой – дощови́ й, -а́ , -е́ .
Дождемер – дощомі́р, -і́ра.
Дождик – до́ щик, -щику.
Дождить, безлич. глаг. – дощи́ ти, дощува́ ти.
Дождливый – дощови́ тий, дощови́ й, -а́ , -е́ .
Дождь – дощ, -щу́ ; (мелкий) мжи́ чка, -ки, мря́ ка, -ки; (проливной) зли́ ва, -ви; (крупный)
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крапли́ стий дощ.
Дожевывать, дожевать – дожо́ вувати, -вую, -вуєш, дожува́ ти (дожую́, дожує́ш).
Доживание – дожива́ ння, -ння.
Доживать, дожить – дожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, дожи́ ти (доживу́ , доживе́ ш).
Дожигание – допа́ лювання, -ння.
Дожигать, дожечь – допа́ лювати, -люю, допали́ ти, -лю́, -лиш.
Дожидание – дожида́ ння, чека́ ння.
Дожидать – дожида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, чека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш (кого́ , чого́ и на ко́ го, на що).
Дожидаться, дождаться – дожида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, дожда́ тися, -ду́ ся, -де́ шся,
дочі́куватися, дочека́ тися.
Дожимать, дожать – 1) доти́ скувати, -кую, -куєш, доти́ снути, -ну, -неш, доча́ влювати,
-влюю, -влюєш, дочави́ ти, -влю́, -виш; 2) (белье) дожима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, дожа́ ти (дожму́ ,
дожме́ ш).
Дожин, дожинание – 1) дожи́ н, -ну, дожина́ ння, -ння; 2) (окончание жатвы) обжи́ нки,
-нок.
Дожинать, дожать – дожина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, дожа́ ти (дожну́ , дожне́ ш).
Доза – до́ за, -зи.
Дозваться – докли́ катися, дозва́ тися.
Дозволение – до́ звіл, -волу, дозволе́ ння, -ння.
Дозволительность – допусти́ мість, -мости, дозво́ леність.
Дозволительный – допусти́ мий, дозво́ лений, -а, -е.
Дозволять, дозволить – дозволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дозво́ лити.
Дознаваться, дознаться – дізнава́ тися, дізна́ тися.
Дознание, дознавание – дізна́ ння, дові́дування, -ння; (опрос) перепи́ тування, -ння.
Дозор – дозі́р (род. дозо́ ру) обхі́д, -хо́ ду.
Дозорный, дозорщик – дозо́ рець, -рця.
Дозревание – достига́ ння доспіва́ ння, -ння.
Дозревать, дозреть – достига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дости́ гнути, -ну, -неш, доспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
доспі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Дозрелость – дости́ глість, доспі́лість, -лости.
Дозрелый – дости́ глий, доспі́лий, -а, -е.
Дозрение – достига́ ння, доспіва́ ння, -ння.
Дозываться, дозваться – докли́ куватися, докли́ катися, догу́ куватися, догука́ тися.
Доигрывание, доигрыш – дограва́ ння, -ння.
Доигрывать, доиграть – дограва́ ти (дограю́, дограє́ш), догра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Доильник, см. Доильщик.
́
́
Доильщик (коров, коз) – доя́ р, -ра́ , доїльник,
-ка; -ца – доя́ рка, -ки, доїльниця,
-ці.
Доимка, доимочка – недобі́р, -бо́ ру.
Доимочный – недобі́рний, -а, -е.
Доискивание – дошу́ кування.
Доискиваться, доискаться – дошу́ куватися, -куюся, -куєшся, дошу́ катися, -ка́ юся.
Доисторический – передістори́ чний, доістори́ чний, -а, -е.
́
Дойка – доїння,
-ння.
Дойник – дійни́ ця, -ці.
Дойный – ді́йний, -а, -е.
Док – док (род. до́ ку).
Доказанность – дове́ деність, -ности.
Доказатель – дока́ зник, дово́ (і́)дник, -ка; -ница – дока́ зниця, дово́ (і́)дниця, -ці.
Доказательность – дока́ зність, до́ відність, -ности.
Доказательный – довідни́ й, доказни́ й.
Доказательство – до́ від (род. до́ воду), до́ каз, -зу.
Доказуемость – дово́ дженість, -ности.
Доказуемый – дово́ джений, -а, -е.
Доказывание – дово́ дження, дока́ зування, -ння.
Доказывать, доказать – дово́ дити (дово́ джу, дово́ диш), дове́ сти́ , -ду́ , дока́ зувати, -зую,
-зуєш, доказа́ ти, -жу́ , -жеш.
Доказчик, см. Доказатель.
Докаливать, докалить – догарто́ вувати, -вую, -вуєш, догартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Докалывать, доколоть – доко́ лювати, -люю, -люєш, доколо́ ти, -лю́, -леш.
Доканчивание – докі́нчування, -ння; доканчивание работы – доро́ блювання, -ння; д.
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чтения – дочи́ тування, -ння; д. описания – допи́ сування, -ння; д. шитья – дошива́ ння,
-ння.
Доканчивать, докончить – докі́нчувати, -чую, -чуєш, докінчи́ ти, -чу́ , -чиш; доканчивать
работу – доро́ блювати, -люю, -люєш, доробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дороби́ ти, -блю́, -биш; д.
чтение – дочи́ тувати, -тую, -туєш, дочита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; д. писание – допи́ сувати, -сую,
-єш, дописа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш.
Докапывать, докопать – доко́ пувати, -пую, -пуєш, докопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Докармливание – догодо́ вування.
Докармливать, докормить – догодо́ вувати, -вую, -вуєш, догодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Докатывать, докатить – 1) доко́ чувати, -чую, -чуєш, докоти́ ти (докочу́ , доко́ тиш).
Докатывать, докатать – дока́ чувати, -чую, -чуєш, докача́ ти, -чаю, -чаєш.
Докатанный – дока́ чаний.
Докашивать, докосить – доко́ шувати, -шую, -шуєш, докоси́ ти (докошу́ , доко́ сиш)
Доквашивание – доква́ шування.
Доквашивать, доквасить – доква́ шувати, -шую, -шуєш, доква́ сити (доква́ шу, доква́ сиш).
Докидыванне, докидка – доки́ дування, -ння.
Докидывать, докидать, докинуть – докида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, доки́ нути, -ну, -неш.
Докисать, докиснуть – докиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, доки́ снути, -ну.
Докись – до́ кис, -су.
Доклад – до́ повідь, -ди, докла́ д, -ду.
Докладной – доповідни́ й, -а́ , -е́ .
Докладчик – допові́дач, -ча, допові́дник, -ка.
Докладывание – 1) доповіда́ ння, -ння; 2) (пополнение) доклада́ ння, -ння.
Докладывать, доложить, докласть – 1) (деньги) доклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, докла́ сти, -ду́ ,
-де́ ш; 2) (сообщать, уведомлять) доповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, допові́сти (допові́м, доповіси́ ).
Доклевывать, доклевать – додзьо́ бувати, -бую, -буєш, додзьо́ бати, -баю, -баєш.
Доклеивать, доклеить – докле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, докле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш, долі́плювати,
-люю, -люєш, доліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Доклеймить – дотаврува́ ти, -ру́ ю.
Докликаться – доклика́ тися.
Доковывать, доковать – доко́ вувати, -вую, -вуєш, докува́ ти.
Доковылять – дошкандиба́ ти, доди́ бати, -баю, -баєш.
Доковырять – докопирса́ ти, -са́ ю.
Доколачивать, доколотить – добива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доби́ ти (доб’ю́, доб’є́ш).
Доколоченный – доби́ тий, -а, -е.
Доколе, доколь, нар. – до́ ки, по́ ки.
Доконопачивать, доконопатить – доконопа́ чувати, -чую, -чуєш, доконопа́ тити, -па́ чу.
Докончать, докончить – докі́нчувати, -чую, -чуєш, докінчи́ ти.
́ (докрою́, докро́ їш).
Докраивать, докроить – докро́ ювати (докро́ юю, докро́ юєш), докроїти
Докрасна, нар. – до черво́ ности.
Докрашивать, докрасить – дофарбо́ вувати, -вую, -вуєш, дофарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Докрови, нар. – до кро́ ви.
Докручивать, докрутить – докру́ чувати, -чую, -чуєш, докрути́ ти (докручу́ , докру́ тиш).
Доктор – 1) лі́кар, -ря; 2) (ученая степень) до́ ктор, -ра; -рша – лі́карка, -ки; (жена доктора
) лі́карша, -ші.
Докторский – 1) лі́карський, -а, -е; 2) до́ кторський, -а, -е.
Доктрина – доктри́ на, -ни.
Доктринер – доктрине́ р, -ра.
Документ – доку́ мент, -ту.
Документальный – документа́ льний, документо́ вий, -а, -е.
Докупать, докупить – докупля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, докупо́ вувати, -вую, -вуєш, докупи́ ти, -плю́.
Докупка – докупо́ вування, доку́ плення, -ння.
Докуривать, докурить – доку́ рювати, -рюю, -рюєш, докури́ ти, -рю́, -риш, допа́ лювати,
-люю, -люєш, допали́ ти, -лю́.
Докучать – докуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, доку́ чити, -чу, -чиш, набрида́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
набри́ днути.
Докучливость – доку́ чливість, набри́ дливість, -вости.
Докучливый, докучный – доку́ чливий, набри́ дливий, -а, -е.
Доламывать, доломать – дола́ мувати, -мую, -муєш, долама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Долбеж, долбежка – 1) до́ вба́ ння, -ння; 2) (уроков) завча́ ння.
119

Російсько-український словник

Долбежник – довба́ р, -ря́ , доба́ ч, -ча́ .
Долбило, см. Долото.
Долбить – 1) довба́ ти (довба́ ю, довба́ єш); 2) завча́ ти, -ча́ ю.
Долбня – до́ вбня, -ні, довбе́ шка.
Долг – 1) (обязанность) пови́ нність, -ности, обов’я́ зок (перед ким, чим); 2) борг, -гу, по́ зи́ ка,
-ки (кому́ , у ко́ го).
Долгий – до́ вгий, -а, -е.
Долговечный – довгові́чний.
Долговой – боргови́ й, -а́ , -е́ .
Долговременность – довгоча́ сність, -ности.
Долговременный – довгоча́ сний.
Долговязый – довгов’я́ зий, -а, -е.
Долгоденствие – довголі́ття, -ття.
Долголетний – довголі́тній, -я, -є.
Долгосрочный – довгостроко́ вий, довготерміно́ вий, -а, -е, на до́ вгий строк, те́ рмін.
Долгота – довжина́ , -ни́ , до́ вгість, -гости.
Долготерпеливость, долготерпение – довготерпли́ вість, -вости.
Долготерпеливый – довготерпля́ чий, довготерпли́ вий.
Долгоухий, см. Длинноухий.
Долгохвостик, зоол. – сини́ ця хвоста́ та.
Долгошерстый, см. Длинношерстый.
Долгоязычный – довгоязи́ кий, -я, -е.
Долевой – часткови́ й, пайови́ й.
Долежать – доле́ жати, -жу, -жиш; -ться – долежа́ тися; (о плодах) вле́ жатися.
Долезать, долезть – доліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, долі́зти, -зу, -зеш.
Долетание – доліта́ ння, -ння.
Долетать, долететь – доліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, долеті́ти (долечу́ , долети́ ш).
Долечивать, долечить – доліко́ вувати, -вую, -вуєш, долікува́ ти, ку́ ю, -ку́ єш, дого́ ювати,
дого́ їти (дого́ ю, дого́ їш).
Должать, задолжать – позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, пози́ чити, -чу, -чиш, боргува́ тися,
заборгува́ тися.
Должек – боржо́ к, -жка.
Долженствовать – му́ си(і)ти (му́ шу, му́ сиш; му́ сів, -сіла).
Долженствующий – пови́ нний.
Должник – винува́ тець, -тця; -ница – винува́ тниця, -ці.
Должно, нар. – слід, тре́ ба; должно быть – ма́ буть, пе́ вне, му́ сить бу́ ти.
Должное – нале́ жне, -ного.
Должностной – урядо́ вий, службо́ вий, -а, -е.
Должность – поса́ да, -ди, слу́ жба, -би.
Должный – нале́ жний, -а, -е; должная сумма – нале́ жна су́ ма.
Должок, см. Должек.
Долив, доливание – доли́ вка, -ки, долива́ ння, -ння.
Доливать, долить – долива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доли́ ти (доллю́, доллє́ш); (о мног.) подолива́ ти.
Доливка, см. Долив.
Долизывать, долизать – доли́ зувати, -зую, -зуєш, долиза́ ти (долижу́ , доли́ жеш).
Долина – 1) доли́ на, -ни; 2) (низкая местность) низ, -зу, низина́ , -ни́ .
Долинистий – доли́ нуватий, -а, -е.
Долинка – доли́ нка, -ки.
Доллар – до́ ляр, -ра.
Доложить, см. Докладывать.
Долой – геть!; (во множ. числе) ге́ тьте!
Долото – долото́ , -та́ , довби́ ло, -ла.
Долька – ча́ сточка, -ки.
Дольше, долее, нар. – до́ вше.
Долюбливать – полюбля́ ти, долюбля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Доля – 1) (часть) па́ йка, -ки, ча́ стка, -ки; 2) (счастье) до́ ля, -лі, тала́ н, -ну́ .
Дом – дім (род. до́ му), буди́ нок, -нку.
Дома, нар. – до́ ма, вдо́ ма.
Домазывание – дома́ зування.
Домалывать, домолоть – доме́лювати, -люю, -люєш, домоло́ ти (домелю́, доме́ леш); (о
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мног.) подоме́ лювати.
Доматывать, домотать – 1) домо́ тувати, -тую, -туєш, домота́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2)
(проматывать имущество, деньги) доци́ ндрювати, -рюю, -рюєш, доци́ ндрити, -рю, -риш.
Домашний – 1) домови́ й, -а, -е, ха́ тній, -я, -є; 2) (о животных) сві́йський, -а, -е, подві́рній,
-я, -є.
Домащивать, домостить – 1) (досками) домо́ щувати, -щую, -щуєш, домости́ ти (домощу́ ,
домо́ стиш); 2) (камнями) добруко́ вувати, -вую, -вуєш, добрукува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Домежевывать, домежевать – домежо́ вувати, -вую, -вуєш, домежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Доменный – доме́ нний, -а, -е; доменная печь – до́ мна, -ни.
Домер, домеривание – до́ мір, -ру, домі́рювання, -ння.
Домеривать, домерить – домі́рювати, -рюю, -рюєш, домі́рити, -рю, -риш.
Дометать, домести – доміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, домести́ (домету́ ).
Дометывать, дометать – 1) (добрасывать) докида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, доки́ нути, -ну, -неш; 2)
(петли) обкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обки́ дати.
Домешать – доміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш (чого́ в що).
Домешивать, домесить – домі́шувати, -шую, -шуєш, доміси́ ти (домішу́ , домі́сиш).
Домешкать (опоздать) – додля́ тися, домня́ тися.
Домик – дімо́ к, -мка, буди́ ночок, -чка.
Доминировать – домінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Доминирующий – доміну́ ючий, -а, -е.
Домино – доміно́ , -на́ .
Домишко – хати́ нка, -ки.
Домище – доми́ ще, -ща.
Домна (плав. печь) – до́ мна, -ни.
Домоблюститель – доморя́ дець, -дця.
Домовитость – домови́ тість, -тости.
Домовитый – домови́ тий, -а, -е.
Домовладелец – домовла́ сник, -ка; -лица – домовла́ сниця, -ці.
Домовладельческий – домовла́ сницький, -а, -е.
Домовладыка – госпо́ дар до́ му.
Домовничать – домува́ ти (дому́ ю, дому́ єш).
Домовод – домово́ да, -ди; -ка – домово́ дниця, -ці.
Домоводство – домо́ ве господарюва́ ння, -ння.
Домовой (имя сущ.) – домови́ к, -ка́ , домови́ й, -о́ го.
Домовый, см. Домашний.
Домогание, домогательство – домага́ ння, допомина́ ння, -ння.
Домогаться – домага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, допомина́ тися.
Домой, нар. – додо́ му, до госпо́ ди.
Домолачивать, домолотить – домоло́ чувати, -чую, -чуєш, домолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Домоправитель – доморя́ дник, -ка; -ница – доморя́ дниця, -ці.
Домоправительство – доморя́ дництво, -ва.
Доморощенный – доморо́ слий, -а, -е.
Домосед – домосі́д, -да, домонта́ р, -ря́ ; -ка – домосі́дка, -ки, домонта́ рка, ки.
Домоседничать – домува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, домонтарюва́ ти.
Домоседный – домоси́ дний, домонта́ рський, -а, -е.
Домоседство – домува́ ння, -ння, домонта́ рство, -ва.
Домостроитель – 1) (строитель) будівни́ к, -ка́ , будівни́ чий, -ого; 2) (хозяин) доморя́ дець,
-дця; -ница – 1) будівни́ ця, -ці, будівни́ ча, -чої; 2) доморя́ дниця.
Домостроительный – 1) будіве́ льний, будува́ льний; 2) доморя́ дницький, -а, -е.
Домостроительство – 1) будівни́ цтво; 2) доморя́ дництво, -ва.
Домострой – домострі́й, -ро́ ю.
Домотканный – домотка́ ний.
Домоуправитель – доморя́ дець, -дця, домоуправи́ тель, -ля.
Домоуправление – домоупра́ ва, -ви.
Домоустройство – домоу́ стрій, -рою.
Домохозяин – домохазя́ їн, -на, домогоспо́ дар, -ря; -зяйка – домохазя́ йка, -ки,
домогосподи́ ня.
Домочадец – домівни́ к, -ка́ ; -дица – домівни́ ця, -ці.
Домучивать, домучить – дому́ чувати, -чую, -чуєш, дому́ чити, -чу, -чиш; -ться –
дому́ чуватися, дому́ читися.
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Домчать – домча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; -ться – домча́ тися, -чу́ ся.
Домывать, домыть – домива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доми́ ти (доми́ ю, доми́ єш).
Домыливать, домылить – доми́ лювати, -люю, -люєш, домили́ ти, -лю́, -лиш; (белье)
допира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, допра́ ти (доперу́ , допере́ ш).
Донашивание – доно́ шування, -ння.
Донашивать, доносить – доно́ шувати, -шую, -шуєш, доноси́ ти (доношу́ , доно́ сиш); -ться –
доно́ шуватися, доноси́ тися.
Донельзя, нар. – до незмо́ ги.
Донесение – донесі́ння, -ння, до́ повідь, -ди.
Донести, см. Доносить.
Донизывать, донизать – дони́ зувати, -зую, -зуєш, дониза́ ти (донижу́ , дони́ жеш).
Донимание – дошкуля́ ння, допіка́ ння, дозо́ лювання, -ння.
Донимать – дошкуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш (кого́ и кому́ ), дійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, допіка́ ти (кого́ ).
Донимающий – дошку́ льний.
Донос – доно́ с, -су, до́ казка, -ки.
Доноситель – доно́ щик, вика́ жчик, -ка; -ница – доно́ щиця, -ці.
Доносить, донести – доно́ сити (доно́ шу, доно́ сиш), доне́ сти́ .
Доноситься, донестись – доно́ ситися, донести́ ся, долина́ ти, доли́ нути.
Доносок (об одежде) – недоно́ сок, -ска.
Доносчик, см. Доноситель.
Доношение – доне́ сення, донесі́ння, -ння.
Доныне, нар. – до сього́ дні, дони́ ні.
Донышко – де́ нце́ , -ця́ .
Донюхивать, донюхать – доню́хувати, -ню́хую, -ню́хуєш, доню́хати, -хаю, -хаєш.
Дообеденный – передобі́дній, дообі́дній, -я, -є.
Дообедывать, дообедать – дообі́дувати, -дую, -дуєш, дообі́дати, -даю, -даєш.
Доострять, доострить – дого́ стрювати, -рюю, -рюєш, догостри́ ти, -рю́, -риш.
Допаивать, допаять – долюто́ вувати, -вую, -вуєш, долютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Допалзывать, доползать, доползти – доповза́ ти, дола́ зити (дола́ жу, дола́ зиш), долі́зти,
-зу, -зеш; (о пресмыкающихся) доплазо́ вувати, -вую, -вуєш, доплазува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Допахивать, допахать – доо́ рювати, -рюю, -рюєш, доора́ ти.
Допевать, допеть – доспі́вувати, -вую, -вуєш, доспіва́ ти.
Допекать, допечь – допіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, допекти́ (допечу́ , допече́ ш); -ться – допіка́ тися,
допекти́ ся.
Допечатывание – додруко́ вування, -ння.
Допечатывать, допечатать – додруко́ вувати, -вую, -вуєш, додрукува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; -ться
– додруко́ вуватися, додрукува́ тися.
Допивать, допить – допива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, допи́ ти (доп’ю́, доп’є́ш).
Допиливать, допилить – допи́ лювати, -люю, -люєш, допиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Допировать – добенькетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – добенькетува́ тися.
Дописка – до́ писка, -ки.
Дописывание – допи́ сування, -ння.
Дописывать, дописать – допи́ сувати, -сую, -суєш, дописа́ ти (допишу́ , допи́ шеш); -ться –
допи́ суватися, дописа́ тися.
Допихивать, допихнуть – допиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, допхну́ ти.
Доплавливать, доплавить – дото́ плювати, -люю, -люєш, дотопи́ ти, -плю́, -пиш.
Доплакиваться, доплакаться – допла́ куватися, -куюся, допла́ катися, -ла́ чуся, -ла́ чешся.
Доплата – допла́ та, -ги, допла́ чування, -ння.
Доплачивание – допла́ чування.
Доплачивать, доплатить – допла́ чувати, -чую, -чуєш, доплати́ ти (доплачу́ , допла́ тиш).
Доплестись – допле́ нтатися.
Доплетать, доплесть – допліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, доплести́ , -лету́ , -лете́ ш; -ться (о человеке)
доволіка́ тися, доволокти́ ся (-чу́ ся, -че́ шся; -лі́кся).
Доплывание – доплива́ ння, -ння.
Доплывать, доплыть, – доплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, допли́ сти́ , допливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Доплясывать, доплясать – дотанцьо́ вувати, -вую, -вуєш, дотаяцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Доподлинно, нар. – досто́ ту, напе́ вне.
Доподлинный – спра́ вжній, -я, -є, ді́йсний, -а, -е.
Дополаскивать, дополоскать – дополі́скувати, -кую, -куєш, дополоска́ ти, -лощу́ , -ло́ щеш.
Дополнение – дода́ ток, -тку, допо́ внення; в дополнение – в дода́ ток, на дода́ ток (до чо́ го).
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Дополнительно – додатко́ во, в дода́ ток.
Дополнительный – додатко́ вий.
Дополнять, дополнить – доповня́ ти, допо́ внити, -ню, -ниш; -ться – доповня́ тися,
допо́ внитися.
Дополуденный – передполудне́ вий.
Дополусмерти, нар. – ма́ ло не до сме́ рти.
Дополучать, дополучить – добира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, добра́ ти (доберу́ , добере́ ш).
Доправлять, доправить – доправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, допра́ вити, -влю, -виш.
Доправный – допра́ вний, -а, -е.
Доправщик – доправля́ ч, -ча́ .
Допраздновать – досвяткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; -ться – досвяткува́ тися.
Допрашивание – допи́ тування, -ння.
Допрашиватель – допи́ тувач.
Допрашивать, допросить – допи́ тувати, -тую, -туєш, допита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Допрашиваться, допроситься – допро́ хуватися, -про́ хуюся, -про́ хуєшся, допроха́ тися,
-ха́ юся, -ха́ єшся.
Допрос – до́ пит, -ту; -ный – допитни́ й, -а́ , -е́ .
Допросчик – допи́ тувач, -ча.
Допрыгивать, допрыгнуть – достри́ бувати, -бую, -буєш, дострибну́ ти, -ну́ , -не́ ш,
допли́ гувати, -гую, -гуєш, доплигну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Допуск – до́ пуст, -ту, допу́ щення, -ння.
Допускаемый – допусти́ мий.
Допускание – допуска́ ння, -ння.
Допускаемость – допусти́ мість, припусти́ мість, -мости.
Допускать, допустить – 1) допуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, допусти́ ти (допущу́ , допу́ стиш); 2)
(предполагать) припуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, припусти́ ти (припущу́ , припу́ стиш).
Допустимость – допуще́ нність, -ности.
Допустимый – допуще́ нний.
Допущение – до́ пуск, -ку, допу́ щення, -ння.
Допытливость – допи́ тливість, -вости.
Допытливый – допи́ тливий, -а, -е.
Допытывание – допи́ тування.
Допытывать, допытать – докато́ вувати, -вую, -вуєш, докатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Допытываться, допытаться – допи́ туватися, -туюся, -туєшся; допита́ тися, -та́ юся,
-та́ єшся.
Допьяна, нар. – до́ п’яну.
Дорабатывать, доработать – доробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дороби́ ти, -блю́, -биш,
допрацьо́ вувати, -вую, -вуєш, допрацюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Доравнивать, доровнять – дорі́внювати; -нюю, -нюєш, дорівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Дорезывать, дорезать – дорі́зувати, -зую, -зуєш, дорі́зати, (дорі́жу, дорі́жеш).
Дореформенный – передрефо́ рмний, дорефо́ рмний, -а, -е.
Дорисовывать, дорисовать – домальо́ вувати, -вую, -вуєш, домалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Дорога – доро́ га, -ги, шлях, -ху, дорога железная – залізни́ ця, -ці.
Дорого, нар. – до́ рого.
Дороговатый – дороге́ нький.
Дороговизна – дорожне́ ча, -чі.
Дорогой – 1) (о вещи) дороги́ й, кошто́ вний, -а, -е; 2) (о человеке) дороги́ й, -а́ , -е́ .
Дородность – огря́ дність, -ности, опа́ систість, -тости.
Дородный – огря́ дний, опа́ систий, -а, -е.
Дорожать, вздорожать – доро́ жчати, подоро́ жчати, доро́ гшати, подоро́ гшати.
Дороже – доро́ жче.
Дорожить (чем) – дорожи́ ти, -жу́ , -жи́ ш (чим), шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (що); -ться –
дорожи́ тися.
Дорожка, дороженька – дорі́жка, -ки, дорі́женька, -ки, сте́ жка, кв, сте́ жечка, -ки.
Дорожник (путеводитель) – подоро́ жник, -ка, путівни́ к.
Дорожный – доро́ жній, подоро́ жній, -я, -є.
Дорожчатый (о ткани) – смугна́ стий, -а, -е.
Доростать, дорости – дороста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, дорости́ .
Дорубать, дорубить – дору́ бувати, -бую, -буєш, доруба́ ти.
Дорывать, дорвать – дорива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, дорва́ ти, -ву, -ве́ ш; (о мног.) подорива́ ти.
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Дорывать, дорыть – доко́ пувати, -пую, -пуєш, докопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; -ться –
доко́ пуватися, докопа́ тися.
Досада – доса́ да, -ди́ , доку́ ка, -ки.
Досадно – доса́ дно, доку́ чно.
Досадливый – доса́ дливий, -а, -е.
Досадный – доса́ дний, при́ крий, -а, -е.
Досадование – доса́ дування.
Досадовать – доса́ дувати, -дую, дуєш (на ко́ го).
Досаждать, досадить – досажда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, досади́ ти, -джу́ , -диш, докуча́ ти, -ча́ ю,
-ча́ єш, доку́ чити, -чу, -чиш.
Досаживать, досадить – доса́ джувати, -джую, -джуєш, досади́ ти (досаджу́ , доса́ диш).
Досаливать, досалить – дома́ щувати, -щую, -щуєш, домасти́ ти, -щу́ , -ма́ стиш са́ лом.
Досаливать, досолить – досо́ лювати, -люю, -люєш, досоли́ ти, -лю, -лиш.
Досасывать, дососать – досиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, досса́ ти (доссу́ , доссе́ ш).
Досверливать, досверлить – досве́ рдлювати, -люю, -люєш, досвердли́ ти, -лю́, -лиш.
Досевать, досеять – досіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, досі́яти (досі́ю, досі́єш); (о мног.) подосіва́ ти.
Досекать, досечь – досіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, досікти́ (досічу́ , досіче́ ш); (о мног.) подосіка́ ти.
Доселе, нар. – 1) (время) до́ сі; 2) (место) по́ ки, по́ ти.
Досиживание – доси́ джування.
Досиживать, досидеть – доси́ джувати, -джую, -джуєш, доси́ діти, -сиджу́ , -диш.
Досинивать, досинить – доси́ нювати, -нюю, -нюєш, доси́ ни́ ти, -ню́, -ниш.
Доска – до́ шка, -ки.
Доскабливать, доскоблить – дошкріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, дошкребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Досказывание – дока́ зування, -ння.
Досказывать, досказать – дока́ зувати, -зую, -зуєш, доказа́ ти (докажу́ , дока́ жеш),
домовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, домо́ вити, -влю, -виш, догово́ рювати, -рюю, -рюєш, договори́ ти,
-рю́, -риш.
Доскакивать, доскакать, доскочить – доска́ кувати, -кую, -куєш, доскака́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
доско́ чити, -чу, -чиш.
Доследование – додатко́ ве слі́дство.
Доследовать – перево́ дити додатко́ ве слі́дство.
Дословный – дослі́вний, -а, -е.
Дослуживать, дослужить – дослу́ жувати, -жую, -жуєш, дослужи́ ти, -жу́ , -жиш.
Дослушивать, дослушать – дослу́ хувати, -лу́ хую, -лу́ хуєш, дослу́ хати, -хаю, -хаєш.
Дослушиванье – дослу́ хування, -ння.
Досматривание – догляда́ ння.
Досматривать, досмотреть – 1) додивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, додиви́ тися, -влю́ся,
-вишся; 2) (подмечать) постеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, постерегти́ , -режу́ , -же́ ш.
Досмеяться – досмія́ тися (досмію́ся, досміє́шся).
Досмотр – до́ гляд, дозі́р, -зо́ ру.
Досмотреть – догля́ нути, -ну, -неш.
Досмотрщик – догля́ дач, -ча, дозо́ рець, -рця; -щица – догляда́ чка, -ки.
Досоливать, досолить – досо́ лювати, -люю, -люєш, досоли́ ти, -лю́, -лиш.
Доспевать, доспеть – достига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дости́ гти, -гну, -гнеш, доспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
доспі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Доспелый – дости́ глий, доспі́лий, -а, -е.
Доспехи – збро́ я (род. збро́ ї).
Доспорить – доспереча́ тися.
Досрочный – дотерміно́ вий, дострокови́ й, -а́ , -е́ .
Доставать, достать – 1) досяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, сяга́ ти, досягти́ , -гну́ , -гнеш (чим до чо́ го,
куди́ ); 2) (деньги, товар) (з)добува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, (з)добу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш; 3) (вынимать
откуда, из чего) вийма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, ви́ йняти (ви́ йму, ви́ ймеш), добува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
добу́ ти (добу́ ду, добу́ деш).
Доставаться, достаться – припада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, припа́ сти (припаду́ , припаде́ ш),
дістава́ тися, діста́ тися.
Доставка, доставление – дові́з, приві́з, -во́ зу, доста́ ва, -ви.
Доставлять, доставить – приво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, приве́ зти́ , -зу́ , -зе́ ш, дово́ зити, дове́ зти́ ,
приставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, приста́ вити, -влю, -виш.
Доставщик – постача́ льник, дові́зник, -ка.
Достаивать, достоять – досто́ ювати (досто́ юю, досто́ юєш), досто́ яти (достою́, досто́ їш);
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-ться – досто́ юватися, достоя́ тися, -ю́ся, -їшся, -їться.
Досталь – ре́ шта, -ти.
Достаток, достатки – доста́ ток, -тку, доста́ тки, вжи́ тки, -ків.
Достаточно – дово́ лі, до́ сить, удо́ сталь.
Достаточность – замо́ жність, -ности, зажи́ тість, -тости.
Достаточный – доста́ тній, -я, -є, замо́ жний, -а, -е.
Достерегать, достеречь – достеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, достерегти́ , -режу́ , -реже́ ш,
допильно́ вувати, -вую, -вуєш, допильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (кого́ , чого́ ).
Достигание – досяга́ ння, здобува́ ння, -ння.
Достигать, достигнуть, достичь – досяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, досягти́ , -гну́ , -неш, (з)добува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, (з)добу́ ти, -бу́ ду (чого́ ).
Достижение – дося́ гнення, -ння, здобуття́ , -ття́ .
Достижимость – дося́ жність, -ности.
Достижимый – дося́ жний.
Достилать, дослать – достила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, досла́ ти (достелю́, досте́ леш), достеля́ ти,
-ля́ ю, достели́ ти, -лю́, -сте́ лиш.
Достоверно – пе́ вно, правди́ во.
Достоверность – пе́ вність, -ности, правди́ вість, -вости.
Достоверный – пе́ вний, правди́ вий, -а, -е.
Достодолжно – належи́ то, заслу́ жено, як ли́ чить.
Достодолжный – належи́ тий, заслу́ жений, -а, -е.
Достоин – го́ ден, -дна, ва́ ртий.
Достоинство – 1) гі́дність, досто́ йність, -ности; 2) (уважение) пова́ га, -ги; 3) (ценность)
ва́ ртість, -тости; с достоинством – пова́ жно.
Достойно – гі́дно, досто́ йно, як нале́ жить.
Достойный – гі́дний, ва́ ртий, досто́ йний, -а, -е (кого́ , чого́ ).
Достопамятность – вікопа́ м’ятність, вікопо́ мність, -ности.
Достопамятный – вікопа́ м’ятний, -а, -е, вікопо́ мний, -а, -е.
Достопочтенный – високошано́ вний, -а, -е, че́ сний, -а, -е.
Достопримечательность – сла́ вна па́ м’ятка, річ гі́дна ува́ ги.
Достопримечательный – гі́дний, ва́ ртий ува́ ги.
Достославный – славе́ тний, пресла́ вний.
Достохвальный – достохва́ льний, хва́ льний, -а, -е.
Достояние – добро́ , -ра́ , майно́ , -на́ , вла́ сність, -ности, скарб, -бу.
Дострагивать, дострогать – достру́ гувати, -гую, -гуєш, доструга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Достраивание – добудо́ вування, добудува́ ння, -ння.
Достраивать, достроить – добудо́ вувати, -вую, -вуєш, добудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; (о
каменноми кирпичном доме) домуро́ вувати, -вую, -вуєш, домурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Дострачивать, дострочить – достро́ чувати, -чую, -чуєш, дострочи́ ти, -чу́ , -чиш, дошива́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, доши́ ти, -ши́ ю.
Достреливать, дострелить – дострі́лювати, достре́ лити.
Достригать, достричь – дострига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, достри́ гти.
Достроивать, см. Достраивать
Достройка – добудува́ ння, -ння.
Достругивать, дострогать – достру́ гувати, -гую, -гуєш, доструга́ ти, -тружу́ , -жеш.
Достряпывать, достряпать – дова́ рювати, -рюю, довари́ ти, -рю́, -риш, допо́ рати, -раю.
Достукиваться, достучаться – досту́ куватися, -куюся, -куєшся, досту́ катися, каюся.
Доступ – до́ ступ, при́ ступ, -пу.
Доступать, доступити – доступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, доступи́ ти, -плю́, -пиш, приступа́ ти,
приступи́ ти; -ться – доступа́ тися, доступи́ тися, приступа́ тися, приступи́ тися.
Доступность – досту́ пність, присту́ пність, -ности.
Доступный – досту́ пний, присту́ пний, -а, -е.
Достывать, достыть, достынуть – холо́ нути, -ну, -неш, прохоло́ нути, -ну, -неш.
Досуг – дозві́лля, -лля, гуля́ щий час.
Досудиться – допозива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся.
Досужество, досужесть – зда́ тність, зді́бність, -ности (до чо́ го).
Досужий – зда́ тний, зді́бний, -а, -е (до чо́ го).
Досуха, нар. – на́ сухо.
Досучивать, досучить – досу́ кувати, -кую, -куєш, досука́ ти.
Досушивать, досушить – досу́ шувати, -шую, -шуєш, досуши́ ти, -шу́ , -шиш; -ся –
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досу́ шуватися, досуши́ тися.
Досчатый, досчаной – доща́ ни́ й, -а́ , -е́ .
Досчитывание – долі́чування, дорахо́ вування, -ння.
Досчитывать, досчитать – долі́чувати, дорахо́ вувати́ , дорахува́ ти.
Досылать, дослать – досила́ ти; -ла́ ю, -ла́ єш, дісла́ ти (дішлю́, дішле́ ш).
Досылка – досила́ ння, досла́ ння, -ння.
Досыпа́ ть, доспа́ ть – досипля́ ти, -ля́ ю, доспа́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Досыпа́ ть, досы́пать – досипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, доси́ пати, -плю, -плеш; (о мног.)
подосипа́ ти.
Досыпка – 1) (действие) досипа́ ння, -ння; 2) (то, что досыпано) до́ сипка, -ки.
Досыта, нар. – досхочу́ , доси́ та.
Досыхать, досохнуть – досиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, досо́ хнути.
Досюда – до́ сі, до́ ки.
Досягаемость – дося́ жність, -ности.
Досягаемый – дося́ жний, -а, -е.
Досягать, досягнуть – досяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, досягти́ , -гну́ , -гнеш (кого́ , чого́ ).
Доталкивать, дотолкнуть – дошто́ вхувати, -то́ вхую, -то́ вхуєш, доштовхну́ ти, -ну́ , -не́ ш;
-ться – дошто́ вхуватися, доштохну́ тися.
Дотапливать, дотопить – дото́ плювати, -люю, -люєш, дотопи́ ти, -плю́, -пиш.
Дотаптывать, дотоптать – дото́ птувати, -тую, -туєш, дотопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Дотаскивать, дотаскать, дотащить – дотяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дотягти́ , -ну́ , -неш,
доволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, доволокти́ , -лочу́ , -ло́ чиш; (одежду) доно́ шувати, -шую, -шуєш,
доноси́ ти (доношу́ , доно́ сиш); -ться – дотяга́ тися, дотягти́ ся, доволіка́ тися, доволокти́ ся;
(одежда) доно́ шується, доно́ ситься.
Дотачивать, доточить – дого́ стрювати, -рюю, -рюєш, догостри́ ти, -рю́, -риш.
Дотекать, дотечь – дотіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, дотекти́ (дотечу́ ).
Дотла – до пня, до-ще́ нту, до ре́ шти, до ноги́ , до оста́ нку, ге́ ть-чи́ сто.
Дотлевать, дотлеть – дотліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, дотлі́ти, -лі́ю.
Дотоле – до́ ти, до то́ го ча́ су.
Доторговывать, доторговать – доторго́ вувати, -вую, -вуєш, доторгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
Дотрогивание – доторка́ ння.
Дотрогиваться, дотронуться – торка́ тися, доторка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, торкну́ тися,
доторкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся (чого́ и до чо́ го).
Дотягивать, дотянуть – дотяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дотягти́ , -гну́ , -гнеш; -ться – дотяга́ тися,
дотягти́ ся.
Доужинать – довече́ ряти, -ряю, -ряєш.
Доучивать, доучить – довча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, довчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш; -ться – довча́ тися,
довчи́ тися.
Дохватывать, дохватить – досяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, досягти́ , -гну́ , -гнеш (до чо́ го).
Дохлебывать, дохлебать – досьо́ рбувати, -бую, -буєш, досьо́ рбати, -баю, -баєш.
Дохлый – (з)до́ хлий, -а, -е.
Дохлятина – (з)дохля́ тина, -ни.
До́ хнуть, издохнуть – до́ хнути, здо́ хнути, -ну, -неш.
Дохну́ ть – дихну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Доход – прибу́ ток, -тку, дохі́д (р. дохо́ ду).
Доходить, дойти – дохо́ дити (дохо́ джу, дохо́ диш), дійти́ , -йду́ , -де́ ш (до ко́ го, до чо́ го).
Доходность – прибутко́ вість.
Доходный – прибутко́ вий, дохі́дний, -а, -е.
Доцветать, доцвесть, доцвести – доцвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, доцвісти́ , -віту́ , -віте́ ш.
Доцеживать, доцедить – доці́джувати, -джую, -джуєш, доціди́ ти, -джу́ , -диш.
Доцент – доце́ нт, -та.
Дочернить – дочорни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Дочерпывать, дочерпать – доче́ рпувати, -пую, -пуєш, дочерпа́ ти, -па́ ю; -па́ єш.
Дочерчивать, дочертить – дорисо́ вувати, -вую, -вуєш, дорисува́ ти, -су́ ю, -су́ єш,
докре́ слювати, -люю, -люєш, докре́ слити, -лю, -лиш.
Дочесывать, дочесать – дочі́сувати, -рую, -суєш, дочеса́ ти.
Дочиста – дочи́ ста, до-ще́ нту, до ноги́ , геть-чи́ сто.
Дочитывание – дочи́ тування.
Дочитывать, дочитать – дочи́ тувати, -тую, -туєш, дочита́ ти.
Дочищать, дочистить – дочи́ ща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, дочи́ стити (дочи́ щу, дочи́ стиш).
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Дочка – дочка́ , -ки́ ; -кин – доччи́ н, -ччина́ , -ччине́ .
Дочурка – до́ ня, -ні.
Дочь – дочка́ , -ки́ , до́ нька, -ки.
Дошагать, дошагнуть – доступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, доступну́ ти.
Дошвыривать, дошвырнуть – дошпурля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дошпурну́ ти, -ну́ , -не́ ш,
дожбу́ рювати, -рюю, -рюєш, дожбу́ рити, -рю, -риш.
Дошивать, дошить – дошива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доши́ ти, -ши́ ю.
Дошивка – дошива́ ння, -ння.
Дошкольный – дошкі́льний, -а, -е.
Дошлый (доспевший, дозревший) – 1) (о человеке) доро́ слий; 2) (о растениях) дости́ глий,
доспі́лий, -а, -е.
Дощечка – до́ щечка, -ки.
Дощипывать, дощипать – дощи́ пувати, -пую, -пуєш, дощипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; (перья)
доску́ бувати, -бую, -буєш, доскубти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Дощупываться, дощупаться – дома́ цуватися, -цуюся, -цуєшся, дома́ цатися, -цаюся.
Драгоценность – кошто́ вність, дорогоці́нність, -ности.
Драгоценный – кошто́ вний, дорогоці́нний, -а, -е; драгоценный камень – самоцві́т, -ту.
Драгун – драгу́ н, -на; -ский – драгу́ нський, -а, -е.
Дражайший – найдоро́ жчий.
Дразнение – дрочі́ння, дражні́ння, -ння.
Дразнить, подразнить – дрочи́ ти, -чу́ , -чиш, дражни́ ти, -ню́, -ниш, подрочи́ ти,
подражни́ ти.
Драка – бі́йка, -ки.
Дракон – драко́ н, -на, змій крила́ тий; -нов – драко́ нів, -нова, -е.
Драла, нар. – хо́ да, навтікача́ .
Драма – дра́ ма, -ми.
Драматический – драмати́ чний, -а, -е.
Драматург – драмату́ рґ, -ґа.
Драматургия – драмату́ рґія, -ії.
Дранина – драни́ на, дранти́ на.
Дрань, драница, дранка – дрань, -ні, драни́ ця, -ці, дра́ нка, -ки.
Дранье – драння́ , -ння́ .
Драп – драп, -пу, корт, -ту.
Драпировать – драпува́ ти, -пу́ ю.
Драпировка, драпирование – драпува́ ння, -ння.
Драпировщик – драпіро́ вник, -ка.
Дратва – дра́ тва, -ви.
Драть – дра́ ти, де́ рти (деру́ , дере́ ш); (за волосы) скубти́ , -бу́ , -бе́ ш, чу́ бити, -блю, -биш.
Драться – 1) (биться) би́ тися (б’ю́ся, б’є́шся); 2) (об одежде) дра́ тися, де́ ртися, рва́ тися; 3)
(взбираться, вылазить) дра́ тися, де́ ртися, пну́ тися.
Драфа, зоол. – дро́ хва, -ви.
Драхма – дра́ хма, -ми.
Драч – 1) (для выдергивания гвоздей) драч, -ча́ ; 2) (струг) шерге́ бель, -бля, шерше́ бка.
Драчливость – битли́ вість.
Драчливый – битли́ вий, -а, -е.
Драчун, -нья – забія́ ка, заводія́ ка, -ки.
Дребедень – 1) мо́ тлох; 2) нісені́тниця, дурни́ ця, -ці.
Дребезги – дрізки́ , -зо́ к, скалки́ , -ло́ к.
Дребезжание – деренча́ ння, брязкоті́ння, -ння.
Дребезжать, задребезжать – деренча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, задеренча́ ти, дзеленькоті́ти, -кочу́ ,
-коти́ ш, надзеленькоті́ти.
Дребезжащий – деренчли́ вий, дренькотли́ вий, -а, -е.
Древесина – деревина́ , древеси́ на, -ни; -синный – дереви́ нний, древеси́ нний, -а, -е.
Древесный – деревни́ й, дереви́ нний, -а, -е.
Древко – 1) (вообще) де́ ржално, -на, держа́ к, -ка́ ; 2) (у копья) ра́ тище, -ща; 3) (у топора,
цепа, кнута и т. д.) см. Держалка.
Древне – ста́ ро; древнегреческий – старогре́ цький, -а, -е.
Древний – старода́ вній, да́ вній, старосві́тський, стари́ й.
Древность – старода́ вність, старови́ нність, -ности.
Древо, см. Дерево.
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Древовидный – деревува́ тий, дереви́ стий, -а, -е.
Древоводство – деревни́ цтво, -ва.
Древонасаждение – деревосаді́ння, -ння.
Древообделочник – деревообро́ бник, -ка.
Древообделочный – деревообро́ бний, -а, -е.
Древорезный – дереворі́зний, -а, -е.
Древосек – деревору́ б, -ба.
Древоточец – ша́ шіль, -шеля.
Дредноут – дредно́ вт, -та (-ту).
Дрезина – дрези́ на, -ни.
Дремание – дрімо́ та, -ти, дріма́ ння, куня́ ння, -ння.
Дремать – дріма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, куня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Дремливость – дрімли́ вість, -вости.
Дремливый – дрімли́ вий, -а, -е.
Дремлющий – дрімо́ тний, -а, -е.
Дремота – дрімо́ та, -ти.
Дремотный – дрімли́ вий, дрімо́ тний, -а, -е.
Дремучесть – непрогля́ дність, -ности, гущиня́ , -ні́.
Дремучий – дріму́ чий, непрогля́ дний, -а, -е.
Дренаж – дрена́ ж, -жу, відво́ днення, -ння.
Дренажный – дрена́ жний, -а, -е.
Дренировать – дренува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, дренажува́ ти, -жу́ ю.
Дресва – жорства́ , -ви́ , рінь, -ні.
Дрессировать, выдрессировать – муштрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ви́ муштрувати.
Дрессировка – муштрува́ ння, -ння, му́ штра, -ри.
Дрессировщик – муштрува́ льник, -ка; -шица – муштрува́ льниця, -ці.
Дробильный – дроби́ льний, криши́ льний, -а, -е.
Дробина – дроби́ на, шроти́ на, -ни.
Дробить, раздробить – 1) (размельчать) дроби́ ти, -блю́, -биш, роздроби́ ти, криши́ ти, -шу́ ,
-шиш, покриши́ ти; 2) (уменьшать) дрібни́ ти, -ню́, -ни́ ш, роздрібни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Дробление – дробі́ння, криші́ння, -ння.
Дробница, охот. – шротівни́ ця, дробівни́ ця, -ці.
Дробность – дрі́бність, -ности.
Дробный – 1) дрібни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (арифм.) дробови́ й, -а́ , -е́ .
Дробовик, см. Дробница.
Дробь – 1) (охот.) шріт (шро́ ту), дріб (р. дро́ бу); 2) (арифм.) дріб (р. дро́ бу), ча́ стка, -ки.
Дрова – дро́ ва (род. дров).
Дровни – ґринджо́ ли, -джо́ л, копильчаки́ , -кі́в.
Дрововоз – дровові́з, -во́ за; -ный – дровові́зний, -а, -е.
Дровокол – дровору́ б, -ба.
Дровосек, см. Древосек.
Дровоторговец – дро́ вник, -ка.
Дровяник – дровни́ к, -ка́ , дрові́тня, -ні.
Дровяной – дров’яни́ й, -а́ , -е́ ; д. сарай – дровни́ к, -ка́ .
Дроги – дро́ ги (род. дрог).
Дрогнуть – 1) (о предметах) здвигну́ тися, стрясти́ ся; 2) (о человеке) здригну́ тися,
ки́ нутися.
Дрожание – дрижа́ ння, тремті́ння, -ння.
Дрожать, дрогнуть – 1) дрижа́ ти, задрижа́ ти, -жу́ , -жи́ ш, тремті́ти, затремті́ти, -мчу́ ,
-мти́ ш; 2) (о струнах) брені́ти, забрені́ти, -ню́, -ни́ ш; 3) (о свете) миг(о)ті́ти (мигчу́ ,
мигти́ ш); 4) (сотрясаться) двигті́ти, задвигті́ти, гчу́ , -ти́ ш.
Дрожащий – тремтя́ чий, -а, -е.
Дрожжи – дрі́жджі, -джів.
Дрожина – дрожи́ на, -ни.
Дрожки – дро́ жка, -ки.
Дрожь – дрож, -жу и жи (муж. и женск. рода), тремті́ння, -ння.
Дрозд, зоол. – дрізд (р. дрозда́ ); -дёнок – дрозденя́ , -ня́ ти.
Дрот – дріт (род. дро́ ту).
Дротик – дрото́ к (род. дрітка́ ).
Дрофа, зоол. – дро́ хва, -ви.
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Дрочень – мазу́ н, песту́ н, -на.
Дрочить (кого) – 1) (ласкать) пести́ ти (пещу́ , пести́ ш), пестува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2)
(онанизировать) дрочи́ ти, чу́ , -чиш, солоди́ ти, -джу́ , -диш.
Друг, имя сущ. – друг, -га (им. множ. числа дру́ зі, род. дру́ зів); (женщина) по́ друга, -ги.
Друг, мест. (в выражениях): друг друга – оди́ н о́ дного; друг за друга – оди́ н за о́ дного.
Другой – 1) (иной) і́нший, -а, -е; 2) (второй) дру́ гий, -а; -е.
Дружба – дружба́ , -би́ , при́ язнь, -ни, при́ ятельство, -ва, приятелюва́ ння, -ння.
Дружек – дру́ женько, -ка.
Дружелюбие – дружелюби́ вість, -вости, при́ язність, -ности.
Дружелюбивый – дружелюби́ вий, при́ язний, -а, -е; -бно – дружелюби́ во, при́ язно.
Дружески – подру́ жньому, при́ язно, по-при́ ятельському.
Дружеский, дружественный – дру́ жній, -я, -є, при́ язний, при́ ятельський, -а, -е.
Дружество – при́ язнь, -ни, дру́ жба́ , -би́ .
Дружина – 1) (рабочая, рыболовная) арті́ль, -ли, товари́ ство, -ва; 2) (в древней Руси)
дружи́ на, -ни; 3) (военный отряд) загі́н, -го́ ну, затя́ г, -гу.
Дружинник – дружи́ нник; -ный – дружи́ нний.
Дружить – дружи́ ти, -жу́ , жиш, приятелюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш; (о женщинах) подругува́ ти,
-гу́ ю, -гу́ єш; -ся – дружи́ тися.
Дружка – 1) па́ ра, -ри, рі́вня, -ні; 2) (на свадьбе) боя́ рин, -на, дружко́ , -ка́ .
Дружно – 1) дру́ жно, при́ язно, по-при́ ятельському; 2) (вместе) дру́ жно, односта́ йно, ра́ зом.
Дружный – 1) при́ язний, -а, -е; 2) (согласный) односта́ йний, -а, -е, дру́ жній, -я, -є.
Дрыгать, дрыгнуть – дри́ ґати, -ґаю, -ґаєш, дри́ ґнути, -ну, -неш.
Дрыхнуть – ру́ тити (ру́ чу, ру́ тиш).
Дрябло – трухля́ тина, -ни.
Дрябловатый – 1) (о человеке, животных, растениях) щупля́ вий, ми́ ршавий, прив’я́ лий,
-а, -е; 2) (об овощах) трухля́ вий, тру́ хлий, -а, -е; 3) (о почве) пухки́ й, -а́ , -е́ ; 4) (о камне)
дірча́ стий, -а, -е.
Дряблость – 1) щу́ плість, ми́ ршавість, -вости, прив’я́ лість, -лости; 2) трухля́ вість, -вости,
тру́ хлість, -лости; 3) пу́ хкість, -кости; 4) дірча́ стість, -тости.
Дряблый – 1) щу́ плий, ми́ ршавий, прив’я́ лий, -а, -е; 2) трухля́ вий, тру́ хлий, -а, -е; 3) пухки́ й,
-а́ , -е́ ; 4) дірча́ стий, -а, -е.
Дрябнуть, дряблеть – 1) щупля́ віти, -вію, -вієш, ми́ ршавіти, -вію, -вієш, прив’яда́ ти, -да́ ю,
-да́ єш; 2) трухля́ віти, -вію, -вієш, тру́ хнути, -ну, -неш.
Дрягота – ко́ рчі, -чів.
Дрязг – 1) (сор, нечистота) смі́ття́ , -ття́ , не́ чисть, -сти, бруд, -ду; 2) (ненужные или
малоценные предметы) мо́ тлох, -ху; 3) (наговор) погові́р, -во́ ру.
Дрянной – пога́ ний, ке́пський, паску́ дний, -а, -е; -но – пога́ но, паску́ дно, ке́псько.
Дрянь – 1) (сор, нечистота) смі́ття́ , -ття́ , не́ чисть, -сти; 2) (ненужная или малоценная
вещь) мо́ тлох, -ху, дра́ нтя, -тя; 3) (о живом существе) по́ гань, -ні, паску́ да, -ди.
Дряхлеть, дряхнуть – старі́ти, -рі́ю, -рі́єш, порохні́ти, -ні́ю, -ні́єш, трухля́ віти, -вію, -вієш.
Дряхлость – старе́ зність, -ности, спорохні́лість, -лости.
Дряхлый – старе́ зний, спорохні́лий.
Дуализм – дуалі́зм, -му.
Дуб – дуб, -ба.
Дубасить – дуба́ сити (дуба́ шу, дуба́ сиш), лупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш (кого́ по чім).
Дубильный – чинба́ рний, чинба́ рський, гарба́ рський, -а, -е.
Дубильня – чинба́ рня, -ні.
Дубильщик – чинба́ р, гарба́ р, -ря́ .
Дубина – 1) дрючо́ к, -чка́ , лома́ ка, -ки; 2) (о человеке) бо́ вдур, -ра, ло́ бур, -ра.
Дубинка – лома́ чка, -ки, дрюче́ чок, -чка.
Дубить – чини́ ти, -ню́, -ниш, гарбарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Дубление – чиньба́ , -би́ , чиньбува́ ння, -ння.
Дубленка – дубля́ нка, -ки, кожуши́ на, -ни.
Дублёр – чинба́ р, -ря́ .
Дублет – дубле́ т, -ту.
Дубликат – дубліка́ т, -ту.
Дубоватость – дубува́ тість, -тости, дубо́ вість, -вости.
Дубоватый – 1) (о работе) парта́ цький, -а, -е; 2) (о неуклюжем человеке) дубува́ тий,
незгра́ бний, -а, -е
Дубовка, бот. – дубі́вка, -ки.
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Дубовый – дубо́ вий, -а, -е.
Дубок – дубо́ к, -бка́ .
Дубрава – дібро́ ва, -ви.
Дубравный – дібро́ вний, -а, -е.
Дубьё – лома́ ччя, -ччя; (о людях: глупцы) бо́ вдури, -рів, ло́ бурі.
Дуга – дуга́ , -ги́ , лук, -ка.
Дуговой – дугови́ й, -а́ , -е́ .
Дугообразно – дугува́ то.
Дугообразный – дугува́ тий, -а, -е.
Дуда, дудка – 1) (муз. инструмент) ду́ дка, сопі́лка, -ки; 2) (труба, трубка) ці́вка, -ки,
ру́ ра, -ри.
Дудки – зась, за́ ськи, дзусь.
Дудочник – 1) дуда́ р, -ря́ ; 2) (бот.) люби́ сток, -тку.
Дудочный – ду́ дко́ вий, сопі́лковий, -а, -е.
Дудчатый – дудува́ тий, -а, -е.
Дуло – ду́ ло, -ла; (орудия) ду́ ло, жерло́ , -ла́ .
Дума – 1) (мысль) ду́ ма, -ми, га́ дка, -ки; 2) (городская) ду́ ма.
Думать – ду́ мати, -маю, -маєш, гада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (що, про ко́ го, про що).
Думный – 1) (член думы) ра́ дний, -ого; 2) (задумавшийся) зами́ слений, -а, -е.
Думушка – ду́ мка, ду́ монька, ми́ слонька, -ки.
Дуновение – по́ дув, -ву, по́ дих, по́ дмух, -ху.
Дунуть, см. Дуть.
Дупель, зоол. – ду́ бельт, -та, ле́ жень (род. ле́ жня).
Дуплеть – дупла́ віти, -вію, -вієш.
Дуплина – дупло́ вина, -ни.
Дуплистый – дупла́ стий, дуплина́ стий, дуплува́ тий, -а, -е.
Дуплить – дупла́ вити, -влю, -виш.
Дупло – дупло́ , -ла́ .
Дупловатость – дупла́ вість, -вости.
Дуплянка – 1) (долб. липовая кадка) ли́ півка, -ки; 2) (род ульев) коло́ да, ди.
Дура – дурна́ , -но́ ї; (безумная) дурна́ , -но́ ї, божеві́льна, -ної.
Дурак – ду́ рень (род. ду́ рня), дурни́ й, -но́ го.
Дураковатый – приду́ ркуватий.
Дуралей, см. Дурак.
Дурацкий – дурня́ чий, -а, -е.
Дурачек – ду́ рник, -ка.
Дурачение, -нье – обду́ рювання, моро́ чення, -ння.
Дурачество – ду́ рощі, -щів, блазе́ нство, -ва.
Дурачить – дури́ ти, -рю́, -риш, тумани́ ти, -ню́, -ниш (кого́ ).
Дурачиться (шалить) – дурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, пустува́ ти, -ту́ ю; -ту́ єш, жирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
(валять дурака) ду́ рня кле́ їти.
Дурачище – дури́ ло, дурби́ ло, -ла.
Дурение – дурі́ння.
Дурень – ду́ рень, -рня.
Дуреть, одуреть – 1) дурі́ти, здурі́ти, -рі́ю, -рі́єш; 2) неприто́ мніти, знеприто́ мніти, -нію,
-нієш.
Дурить, см. Дурачиться.
Дурман – 1) (бот.) німи́ ця, -ш; 2) (дурак) дурма́ н, -на́ ; 3) (одурение) ома́ на, -ни, чад, -ду.
Дурнеть – погані́ти, -ні́ю, -ні́єш, пога́ ншати, -шаю, -шаєш; (грубее) бри́ днути, -ну, -неш.
Дурно – 1) (плохо) зле, пога́ но, ке́ псько; 2) (тошно) мло́ сно.
Дурноватый – 1) дурнува́ тий, -а, -е; 2) (плоховатый) погане́ нький, -а, -е.
Дурной – 1) (плохой, некрасивый) пога́ ний, нега́ рний, -а, -е; 2) (глупый) дурни́ й, -а́ , -е́ .
Дурнота – 1) нега́ рність, -ности, него́ жість, -жости; 2) (тошнота) млість (род. мло́ сти).
Дурнушка – погане́ нька, -кої, погану́ ля, -лі.
Дурность – ду́ рність, -рости.
Дурь – дур, -ру, ду́ рощі, -щів.
Дутый – 1) ду́ тий, -а, -е; 2) (несоответствующий действительности) дму́ ханий, -а, -е.
Дуть, дунуть – 1) (ртом) дму́ хати, -хаю, -хаєш, дмухну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (о ветре) ду́ ти (дму,
дмеш, дме…), ду́ нути, -ну, -неш; 3) (бить) духопе́лити, -лю, -лиш (кого́ ).
Дуться – ду́ тися (дму́ ся, дме́ шся).
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Дух – 1) дух, -ха; 2) (вдохновение) надхне́ ння, -ння; 3) (настроение) дух, -ху, на́ стрій,
-строю.
Духи – па́ хощі, -щів.
Духоборец – духобо́ рець, -рця; -рка – духобо́ рка, -ки.
Духоборство – духобо́ рство, -ва; -рческий – духобо́ рчий, -а, -е.
Духовенство – духове́ нство, попі́вство, -ва.
Духовная – духівни́ ця, -ці.
Духовник – сповіда́ ч, -ча́ , сповідни́ к.
Духовность – духо́ вність, -ности.
Духовный – духо́ вний, -а, -е.
Духовой – духови́ й, -а́ , -е́ .
Духота – духо́ та, -ти, заду́ ха, -хи.
Душ – душ, -ші (женск. рода).
Душа – душа́ , -ші́.
Душевный – 1) душе́ вний, духо́ вний, -а, -е; 2) (искренний) щи́ рий, серде́ чний,
широсерде́ чний, -а, -е.
Душевой – поду́ шний, -а, -е.
Душегрейка – тілогрі́йка, -ки.
Душегубец – душогу́ б, -ба, душогу́ бець, -бца; -бица – душогу́ бка, -ки, душогу́ бниця, -ці.
Душегубительный – душогу́ бний, -а, -е.
Душегубство – душогу́ бство, -ва
Душек – душо́ к, -шка́ .
Душенька – ду́ шенька, -ки, души́ ця, -ці.
Душеполезный – душокори́ сний, душопожи́ тний, -а, -е.
Душеприказчик – викона́ вець духівни́ ці; -ца – викона́ виця духівни́ ці.
Душеспасение – душоспасі́ння, -ння.
Душеспасительный – душоспа́ сний.
Душистость – паху́ чість, -чости, запа́ шність, -ности.
Душистый – паху́ чий, запашни́ й, -а́ , -е́ .
Душитель – души́ тель, -ля; -ница – души́ телька, -ки.
Душить – души́ ти, -шу́ , -шиш; -ся – души́ тися.
Душка – ду́ шка, ду́ шечка, -ки.
Душник – душни́ к, -ка́ , про́ дух.
Душный – 1) (тяжелый воздух) заду́ шений, -а, -е; 2) (жаркий) душни́ й, -а́ , -е́ .
Душонка – души́ ця, -ці.
Дуэлист – дуелі́ст, -ста.
Дуэль – дуе́ ль (род. дуе́ лю); -ный – дуе́ льний, -а, -е.
Дуэт – дуе́ т, -ту; -ный – дуе́ товий, -а, -е.
Дыба (орудие пытки) – ди́ ба, -би, коло́ да, -ди.
Дыбиться (становиться дыбом) – диби́ тися, -блю́ся, -бишся.
Дыбом, нар. – ди́ бом, сторч.
Дыбы, нар. – ди́ бки, дибка́ , го́ пки.
Дылда – здорови́ ло, -ла.
Дым – дим, -му.
Дымволок – 1) (дымовая труда) дима́ р, -ря́ ; 2) (лежащ. дымовая труба на чердаке)
лежа́ к, -ка́ .
Дымистый – курни́ й, димли́ вий.
Дымить – димі́ти, -млю́, -ми́ ш, курі́ти, -рю́, -ри́ ш; лампа дымит – ля́ мпа чади́ ть; -ться –
дими́ тися, кури́ тися.
Дымка – 1) серпа́ нок, -вку; 2) (туман) мла, імла́ , -ли́ .
Дымление – димі́ння, курі́ння, -ння.
Дымный – ди́ мний, курни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ди́ мно, ку́ рно.
Дымовой – димови́ й, -а́ , -е́ .
Дымогарный – димозга́ рний.
Дымоотводный – димовідхи́ льний, -а, -е.
Дымопровод – лежа́ к, -ка́ .
Дымоход – дамохі́д, -хо́ ду.
Дымчатый – димча́ стий, -а, -е.
Дымящийся, дымящий – диму́ чий, димли́ вий, -а, -е.
Дыня, бот. – ди́ ня, -ні.
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Дыра – діра́ , -ри́ , ді́рка, -ки.
Дырястый – дірча́ тий, діря́ вий, -а, -е.
Дырища – діря́ ка, -ки.
Дыроватый – дірува́ тий, -а, -е.
Дырчатый – дірча́ тий, діря́ вий, -а, -е.
Дырявить – діря́ вити, -влю, -виш.
Дырявый – діря́ вий, -а, -е.
Дыхание – по́ дих, -ху, ди́ хання, -ння.
Дыхательный – ди́ хальний, -а, -е.
Дышать – ди́ хати, -хаю, -хаєш и ди́ шу, -шеш; -ся – ди́ хатися.
Дышло – ди́ шель, -шля; (у вол. воза) війя́ (род. війя́ ), (ср. р.).
Дьявол – дия́ вол, -вола, біс, -са, чорт, -та.
Дьяволёнок – дияволеня́ , бісеня́ , чортеня́ , -ня́ ти.
Дьявольский – дия́ вольський.
Дьявольщина – диявольня́ , -ні́, чортови́ ння, -ння.
Дьяк – дяк, -ка́ .
Дьякон, см. Диакон.
Дьячок – дячо́ к, -чка́ .
Дюжесть – ду́ жість, -жости.
Дюжеть – ду́ жчати, -чаю, -чаєш.
Дюжий – ду́ жий, -а, -е.
Дюжина – ту́ зінь, -зіня, двана́ дцятка.
Дюжинный – 1) тузіно́ вий, -а, -е; 2) (обыкновенный) звича́ йний, -а, -е.
Дюйм – цаль, -ля.
Дюймовка – цалі́вка, -ки.
Дюймовый – цале́ вий, -а, -е.
Дюна – дю́на, -ни, на́ дма, -ми.
Дюнный – дю́новий, на́ дмовий.
Дядя – дя́ дько, -ка, дя́ дьо, -дя.
Дятел, зоол – я́ тіль (род. я́ теля), деревоклю́й, -ю́я.
Дятельный – я́ тлячий, дя́ тлів, -ова, -е.
Евангелие – єва́ нге́ лія, -ії (женск. р.), єва́ нгеліє, -ія (средн. рода).
Евангелист – євангелі́ст, -та.
Евангелический – євангелі́чний.
Евнух – 1) є́внух; 2) (скопец) кастра́ т, -та, рі́занець, -нця.
Еврей – євре́ й, -е́ я; -ка – євре́ йка, -ки.
Еврейский – євре́ йський, -а, -е.
Еврейство – євре́ йство, -ва.
Еврейчик – євре́ йчик, -ка.
Европеец – европе́ ець, -пе́йця; -пейка – европе́ йка, -ки.
Европейский – европе́ йський.
Евхаристия – євхари́ стія, -ії, прича́ стя, -тя.
Евхаристический – евхаристи́ чний, -а, -е.
Егерский – 1) мисли́ вський, стріле́ цький, -а, -е; 2) (воен.) є́ґерський, -а, -е.
Егер – 1) (охотник) мисли́ вець, -вця, стріле́ ць, -льця́ ; 2) (воен.) є́ґер, -ря.
́
́
Еда – 1) (едение) їдження,
-ння, їда́ (род. їди́ ); 2) (припасы) їжа,
-і, ха́ рч, -чі и -чу.
Едва, нар. – ле́две, наси́ лу; едва-ли – навря́ д-чи.
Единение – єдна́ ння, -ння, є́дність, -ности.
Единица – одини́ ця, -ці.
Единичность – одино́ кість, -кости, поодино́ кість, -кости.
Единичный – одини́ чний, -а, -е, поодино́ кий.
Единобожие – однобо́ жність.
Единобожный – однобо́ жний.
Единоборец – єдинобо́ рець, -бо́ рця, перебі́єць, -бі́йця.
Единоборство – поєди́ нок, -ку.
Единобрачие, единобрачность – одношлю́бність, -ности.
Единобрачный – одношлю́бний.
Единоверец – однові́рець, -рця; -верка – однові́рка, -ки.
Единоверие – однові́рство, -ва.
Единоверный – однові́рний.
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Единоверческий – однові́рський, -а, -е.
Единоверчество – однові́рство, -ва.
Единовластие – одновла́ дство, -ва.
Единовластный – одновла́ дний.
Единовластитель – єдиновласник, -ка, одновцадець, -дця.
Единовременно – 1) одночасно; 2) (один раз) одноразово.
Единовременный – одночасний, одночасо́ вий, -а, -е; 2) (однократный) одноразовий.
Единоглавый – 1) одноголо́ вий, -а, -е; 2) (однокупольный) одноба́ нний, -а, -е.
Единогласие – 1) одноголо́ сність, -носта; 2) (согласие в голосах) суголо́ сність, -ности.
Единогласно – одноголо́ сно, односта́ йно.
Единогласность – одноголо́ сність, -ности.
Единогласный – одноголо́ сний, односта́ йний, -а, -е.
Единодержавие – єдинодержа́ вність, -ности, самодержа́ вство, -ва.
Единодержавный – єдинодержа́ вний, самодержа́ вний, -а, -е.
Единодержец – одноде́ ржець, -жця, самоде́ ржець, -жця.
Единодушие – одноду́ шність, односта́ йність, -ности.
Единодушно – односта́ йно, одноду́ шно, односе́ рдно.
Единодушный – одноду́ шний, односта́ йний, -а, -е.
Единоженец – одноже́ нець, -нця.
Единоженство – одноже́ нство, -ва, одноже́ нність; -ности.
Единозвучие – однозву́ чність, -ности.
Единозвучный – однозву́ чний.
Единоземец – земля́ к, -ка́ ; -мка – земля́ чка, -ки.
Единокровие – однокро́ вність, -ности.
Единолично – одноособо́ во, одноособи́ сто.
Единоличный – одноособи́ стий, -а, -е.
Единомыслие – одноду́ мство, -ва, одноду́ мність, -ности.
Единомысленный – одноду́ мний.
Единомышленник – одноду́ мець, -мця; -ница – одноду́ мниця, -ці.
Единоначалие – єдинонача́ льність, -ности.
Единообразие, -зность – одномані́тність, -ности.
Единообразный – одномані́тний, односта́ йний, -а, -е; -но – одномані́тно.
Единоплеменник – одноплеме́ нець, -нця.
Единоплеменный – одноплемі́нний, -а, -е.
Единорог – однорі́г, -ро́ га.
Единородный – 1) (о сыне) одина́ к, -ка́ , одине́ ць, -нця́ ; 2) (дочь) одина́ чка, -ки.
Единосущно – одноісто́ тно.
Единосущность – одноісто́ тність, -ности.
Единосущный – одноісто́ тний, -а, -е.
Единоутробный – однома́ тірній, -я, -є, єдиноутро́ бний, -а, -е.
Единственный – єди́ ний, -а, -е, одні́сінький, -а, -е; единственное число – однина́ , -ни́ .
Единственно – єди́ но, одино́ ко.
Единственность – єди́ ність, -ности, одино́ кість, -кости.
Единство – 1) є́дність, -ности; 2) (общность) спі́льність, -ности.
Единый – єди́ ний, -а, -е.
Едкий – 1) (о хим. вещ.) їдки́ й; 2) (язвительный) їдки́ й, -а́ , -е́, дошку́ льний, ущи́ пливий.
Едок – їде́ ць (род. їдця́ ), їдо́ к, -ка́ .
Еж, зоол. – їжа́ к, -ка́ ; (морской) їжине́ ць, -нця́ .
Ежеватый – їжакува́ тий, колю́чий, -а, -е.
Ежевика, бот. – ожи́ на, -ни.
Ежевичный – ожи́ новий, ожи́ нний, -а, -е.
Ежегодник – щорі́чник, рі́чник.
Ежегодно – щорі́чно, щоро́ ку.
Ежегодный – щорі́чний, -а, -е.
Ежедневно – щодня́ , щоде́ нно; -ность – щоде́нність, -ности.
Ежедневный – щоде́ нний, повсякде́ нний, -а, -е.
Ежели – коли́ , якщо́ , як.
Ежемесячно – щомі́сячно, щомі́сяця.
Ежемесячность – щомі́сячність, -ности.
Ежемесячный – щомі́сячний, -а, -е.
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Ежеминутно – щохвили́ ни.
Ежеминутный – щохвили́ нний, -а, -е.
Еженедельник – тижне́ вик, -ка.
Еженедельно – щоти́ жня, тижне́ во.
Еженедельный – щотижне́ вий, тижне́ вий, -а, -е.
Еженочный – щоні́чний, повсякні́чний; -но – щоно́ чі, повсякні́чно.
Ежесекундно – щоме́ нтно.
Ежесекундный – щоме́ нтний, -а, -е.
Ежечасно – 1) щогоди́ ни; 2) (постоянно) щоча́ сно, повсякча́ с.
Ежечасный – щогоди́ нний, -а, -е.
Ежик (ум. от еж) – їжачо́ к, -чка́ .
Ежистый – їжакува́ тий, -а, -е.
́
́
́
Ежиться – їжитися
(їжуся,
їжишся),
щу́ литися, -люся.
Ежовый – їжако́ вий, їжа́ чий.
́
́
Езда – 1) їхання,
їзда́ , -ди́ , -2) (постоянная) їздня́ , -ні́, їждження,
-ння.
́
́
́
́
Ездить – їздити
(їжджу,
їздиш);
-ся (безл.) – їздитися.
́
́
Ездовой – 1) (конь) їжджений;
2) (о дороге) в’їжджений,
-а, -е.
Ездок – їзде́ ць (род. їздця́ ), їзду́ н, -на́ .
Ей, нар. – спра́ вді, так; ей-ей – далебі́, спра́ вді.
Екать, екнуть (о сердце) – тьо́ хкати, -каю, -каєш, тьо́ хнути, -ну, -неш.
Екзарх – екза́ рх, -ха.
Ектения – ектенія́ , -ії.́
Еле (едва) – ле́ две, наси́ лу.
Елей – оли́ ва, -ви; (в церкви) ми́ ро, -ра, ма́ сло, -ла; -ный – оли́ вний, олі́йний, -а, -е.
Елейность (напускная мягкость) – ма́ сність, єле́йність.
Елеопомазание – мирува́ ння.
Елеопомазывать – мирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; -ться – мирува́ тися.
Елеосвящать – маслосвяти́ ти, собо́ рувати, -рую, -руєш; -ся маслосвяти́ тися, собо́ руватися.
Елико – я́ ко; елико возможно – я́ ко мо́ га.
Елка – яли́ нка; -ки, гільце́ , -ця́ .
Еловый – 1) яли́ но́ вий, яло́ вий, -а, -е; 2) (лесок) ялинни́ к, -ка.
Елочка – яли́ чка, -ки, яли́ нка, -ки.
Ель, бот. – яли́ на, -ни, яли́ ця, -ці, смере́ ка, -ки.
Ельник – ялинни́ к, -ка; (ветка) яли́ на, -ни.
Емкий – містки́ й, укла́ дистий.
Емкость – мі́сткість, -кости.
Енот, зоол. – яно́ т, -та.
Епанча – опанча́ , -чі́.
Епархиальный – єпархія́ льний.
Епархия – епа́ рхія, -ії.
Епископ – влади́ ка, -ки, єпи́ скоп.
Епископатство – єпи́ скопство, ва.
Епителий, анат. – епіте́ лій, -ію.
Епитимия – поку́ та, -ти.
Ерепениться (сердиться) – єрепе́нитися, -нюся, -нишся, іритува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Ересь – є́ресь, -сі, єрети́ цтво, -ва.
Еретик – єрети́ к, -ка́ .
Еретический – єрети́ чний, єрети́ цький, -а, -е.
Ерзание – вовту́ зіння, чо́ вгання, -ння.
Ерзать, ерзаться – вовту́ зитися (вовту́ жуся, вовту́ зишся), чо́ вгатися (чо́ вгаюся, чо́ вгаєшся
).
Ермолка – ярму́ лка, -ки.
Ерник – 1) (бот.) ве́ рес, -са; 2) (развр. человек) розпу́ скник; 3) (плут) шахра́ й, -ая́ .
Ерничество – розпу́ сництво, -ва.
Еромыжник – гультя́ й, -тяя́ , шалапу́ т, -та.
Ерошение – куйо́ вдження, -ння.
Ерошить – куйо́ вдити (куйо́ вджу, куйо́ вдиш), ко́ шлати.
Ерошиться – куде́литися, -люся, -лишся, костри́ читися, -чуся́ , -чишся.
Ерунда – нісені́тниця, -ці.
Ерундить – 1) (делать глупости) роби́ ти ка́ -зна-що; 2) (говорить вздор) верзти́ , -зу́ , -зе́ ш,
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плести́ , -ту́ , -те́ ш.
Ерш, зоол. – йорж, -жа́ .
Есаул – осаву́ л, -ла, осаву́ ла, -ли.
Если – коли́ , якщо́ , як.
Естественник – приро́ дник, -ка, натуралі́ст, -та.
Естественно – приро́ дно, натура́ льно.
Естественность – приро́ дність, натура́ льність, -ности.
Естественный – приро́ дний, натура́ льний, -а, -е.
Естество – приро́ да, -ди, нату́ ра, -ри, єство́ , -ва́ .
Естествовед – природозна́ вець.
Естествознание, -ведение – природозна́ вство, -ва.
Естествоиспытание – дослі́дження приро́ ди.
Естествоиспытатель – природодослі́дник, -ка, натуралі́ст, -та.
Есть – (в укр. языке 1, 2, 3 лицо от глагола „бути“, см. Быть) є, єсть.
́
Есть, едать – їсти
(їм, їси́ , їсть, їмо́ , їсте́ , їдя́ ть).
́
Есться, едаться, безл. – їстися.
Ефес (у меча) – держа́ к, -ка́ , ру́ чка, -ки.
Ефир – ете́ р, -ру.
Ефрейтор – єфре́ йтор, -ра.
Ефрейторский – єфре́ йторський, -а, -е.
́
́
́
́
Ехать – їхати
(їду,
їдеш,
їде).
Ехидна – (зоол.) єхи́ дна, -ни; (переносно о человеке) єхи́ да, -ди.
Ехидничать, ехидствовать – єхи́ дствувати, -вую, -вуєш.
Ехидный – єхи́ дний, злосли́ вий.
Ехидство – єхи́ дство, -ва, злосли́ вість, -вости.
Еще – ще, іще́ ; еще-бы – ще-б пак, чому́ ні.
Жаба – 1) (зоол.) жа́ ба, -би; 2) (мед.) жа́ ба, задавля́ чка, -ки.
Жаберный – зя́ бровий, -а, -е.
Жабный – жа́ б’ячий, жаби́ ний.
Жабра (множ. ч. жабры) – зя́ бри(а) (род. зя́ бер), жа́ бри(а) (род. жа́ брів).
Жабровидный – зябрува́ тий.
Жаворонок – жа́ йворо(і)нок, -рінка.
Жадничание – жаднува́ ння, -ння, неси́ ті о́ чі.
Жадничать – жаднува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, ла́ ситися (на що).
Жадно – 1) (о жажде) жа́ дібно, жадли́ во; 2) (алчно) заже́ рливо, нена́ си́ тно.
Жадность – 1) жадо́ ба, -би, жадли́ вість, -вости; 2) (алчность) заже́ рливість, -вости.
Жадный – 1) жадни́ й, спра́ глий, жаді́бний, -а, -е; 2) (обжорливый) ненаже́ рливий, -а, -е; 3)
(алчный) жа́ дний, заже́ рливий, -а, -е (на що).
Жажда – 1) спра́ га, -ги, жага́ ; 2) (стремление) жадо́ ба, -би, жада́ ння, -ння.
Жаждать – 1) жада́ ти, хоті́ти; 2) (стремиться) пра́ гнути, -ну, -неш (кого́ , чого́ ).
Жаждущий – 1) жадни́ й, спра́ глий, -а, -е; 2) пра́ гнущий, -а, -е.
Жакет – жаке́ тка, -ки.
Жалевой (траурный) – жало́ бний, погребо́ вий, -а, -е.
Жаление (жалить крапивой) – жа́ лення, -ння.
Жаление (о ком, о чем) – шкодува́ ння, жалкува́ ння, -ння (за ким, за чим).
Жалеть – 1) (сожалеть) жалкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, шкодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, жалі́ти, -лі́ю,
-лі́єш (за ким, за чим); 2) (беречь) шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, берегти́ (бережу́ , береже́ ш кого́ ,
чого́ ); 3) (проявлять жалость) жалі́ти, -лі́ю, -лі́єш, жа́ лувати, -лую, -луєш (кого́ , чого́ ).
Жалить – жали́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Жалкий – 1) (несчастный) злиде́ нний, мізе́ рний, нужде́ нний, -а, -е; 2) (ничтожный)
нікче́ мний, -а, -е.
Жалко – 1) (жаль) жаль, шко́ да; 2) (жалобно) жа́ лібно, жа́ лісно.
Жало – жало́ , -ла́ .
Жалоба – 1) (юрид.) ска́ рга, -ги, по́ зов (по́ зову); 2) (выражение неудовольствия)
наріка́ ння, бі́дкання, -ння.
Жалобливый – жа́ лісли́ вий, жа́ лібли́ вий, -а, -е.
Жалобник – жалібни́ к, -ка́ .
Жалобно – жа́ лібно, жа́ лісно.
Жалобный – 1) (марш) жа́ лісливий, -а, -е; 2) (о заявлении) скарго́ вий, -а, -е.
Жалобщик – жа́ лобник, -ка; (истец) пози́ ва́ ч, -ча́ .
135

Російсько-український словник

Жалованье – платня́ , -ні́, пла́ та, -ти, утри́ мання, -ння.
Жалованный – даро́ ваний, наді́лений, -а, -е.
Жаловать – 1) люби́ ти (люблю́, лю́биш), жа́ лувати, -лую, -луєш; 2) (награждать) дарува́ ти,
-ру́ ю, -ру́ єш, наділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш (кого́ , чим).
Жаловаться – жалі́тися, -лі́юся, -лі́єшся, ска́ ржитися, -жуся, -жишся (кому́ на ко́ го).
Жалостливость – жа́ лісли́ вість, -вости, жа́ лість, -лости.
Жалостливый – жа́ лісний, -а, жалісли́ вий, -а, -е.
Жалостно – жа́ лісно, жа́ лібно.
Жалостный – жа́ лісний, жа́ лісливий, -а, -е.
Жалость – жаль, -лю́, жа́ лість, -лости.
Жаль, нар. – жаль, шко́ да.
Жандарм – жанда́ р, -ря́ ; -мский – жанда́ рський, -а, -е.
Жандармерия – жандарме́ рія, -ії.
Жанр – жанр, -ру.
Жанрист – жанри́ ст.
Жар – жар, -ру, вого́ нь, -гню́.
Жара – спе́ ка, ки, жара́ , -ри́ , духо́ та, -ти.
Жаргон – жарґо́ н, -ну; -ный – жарґоновий, -а, -е.
Жарение – сма́ ження, печі́ння, -ння.
Жареное, см. Жаркое.
Жареный – сма́ жений, пече́ ний, -а, -е.
Жарить – 1) (на жиру) сма́ жити, -жу, -жиш, шква́ рити, -рю, -риш; 2) (о солнце) пекти́
(печу́ , пече́ ш), пали́ ти, -лю́, -ли́ ш; 3) (бить, колотить) шква́ рити, -рю, -риш, жа́ рити, -рю,
-риш.
Жариться – сма́ житися, шква́ ритися.
Жаркий – гаря́ чий, душни́ й, палки́ й; -ко – гаряче́ , ду́ шно.
Жарковатый – гаряче́ нький, жарке́ нький, -а, -е.
Жаркое (жареное мясное блюдо) – пече́ ня, -ні, пече́ не, -ого.
Жарница (печь) – жарни́ ця, -ці,
Жаровня – жарі́вня, -ні, жарівни́ ця, -ці.
Жасмин, бот. – жасми́ н, ясми́ н, -ну.
Жасминный – жасми́ нний, ясмино́ вий, -а, -е.
Жатва – 1) (время жатвы) жнива́ (род. жнив); 2) (действие) жаття́ , -ття́ .
Жатвенный – жни́ вний, жниво́ вий, -а, -е.
Жать – 1) жа́ ти (жну, жнеш); 2) (нажимать) ти́ снути, -ну, -неш, ти́ скати, -каю, -каєш;
-ться (прижиматься) тули́ тися (до ко́ го, до чо́ го).
Жбан – жбан, -на.
Жваканье – жва́ кання, -ння.
Жвакать – жва́ кати, -каю, -каєш; (говорить неразборчиво) ша́ вкати, -каю, -каєш.
Жвало (у насекомых) – жува́ льце, -ця.
Жвачка – жу́ йка, -ки; -чный – жу́ йний, -а, -е.
Жгут – (соломы, травы) жмут, -та́ ; (витушка) джгут, -та́ .
Жгуче – пеку́ че, жа́ рко.
Жгучесть – пеку́ чість, -чости.
Жгучий – 1) палю́чий, пеку́ чий, -а, -е; 2) (о крапиве) жалки́ й, -а́ , -е́; 3) (о морозе) лю́тий, -а,
-е.
Ждание – ждання́ , чека́ ння, сподіва́ ння (кого́ , чого́ , на ко́ го, на що).
Жданый – споді́ваний, жда́ ний, -а, -е.
Ждать – жда́ ти (жду, ждеш), чека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш (кого́ , чого́ и на ко́ го, на що), очі́кувати,
-кую, -куєш, сподіва́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся (кого́ , чого́ ).
Же – (частичка в соединении с предыдущим словом) же; (после гласной) ж; (в значении
частички ка) но, бо. [Піди́ -бо, купи́ хлі́ба. Принеси́ -но дров].
Жевака – жува́ йло, -ла, жува́ ч, -ча́ .
Жевание – жува́ ння, жва́ кання; (о животных) ремиґа́ ння, -ння.
Жевательный – жува́ льний; (о животн.) ремиґальний.
Жевать – жува́ ти (жую́, жує́ш); (о животн.) ремиґа́ ти, -ґа́ ю.
Жеванный – жо́ ваний, -а, -е.
Жезл – жеэло́ , -ла́ , жезл, -ла́ ; (архиер., монаш.) патери́ ця, -ці; (гетманский) булава́ , -ви́ ,
бунчу́ к, -ка́ .
Желаемый – ба́ жа́ ний, жа́ да́ ний.
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Желание – бажа́ ння, хоті́ння.
Желанный – ба́ жаний, жада́ ний.
Желатель – хоті́й, -ія́ , охо́ чий (до чо́ го).
Желательный – ба́ жа́ ний, -а, -е; -но – ба́ жа́ но.
Желатин – желяти́ на, -ни.
Желать – бажа́ ти (бажа́ ю, бажа́ єш), хоті́ти (хо́ чу, хо́ чеш), зи́ чити (зи́ чу, зи́ чиш) кому́ ;
(предпочитать) волі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Желающий – охо́ чий, -а, -е (до чо́ го).
Желвак, мед. – ґу́ ля, -лі, жо́ вно.
Желвастый – ґу́ лявий, жовнува́ тий, -а, -е.
Желвачек – ґу́ лька, -ки, жо́ венце, -ця.
Желе – драглі́, -лі́в.
Железа – зало́ за, -зи; (грудная) молочні́вка, -ки.
Желе́ зистый – залі́зи́ стий, залізува́ тий, -а, -е.
Желези́ стый – залозува́ тий, -а, -е.
Железко – залі́зце, -ця.
Железная дорога – залізни́ ця, -ці.
Железный завод – ру́ дня, -ні.
Железнодорожник – залізни́ чник, -ка.
Железнодорожный – залізни́ чний, залізни́ чий, -а, -е; -жная ветка – залізни́ чий рука́ в.
Железный – залі́зний, -а, -е; -ная руда – залізня́ к, -ку́ .
Железняк – 1) (хим.) залізня́ к, -ку́ ; 2) (бот.) вербе́ на, -ни.
Железо – залі́зо, -за; ж. ковкое – ковне́ залі́зо; ж. кровельное – дахове́ залі́зо.
Железо-бетон – залі́зо-бето́ н.
Железобетонный – залізобето́ нний.
Железоделательный завод – ру́ дня, -ні.
Железоплавильный завод – гама́ рня, -ні.
Железопрокатный завод – штаба́ рня, -ні.
Железосодержащий – залізоно́ сний, -а, -е.
Железоторговец – залізня́ к, -ка́ .
Железце – залі́зце, -ця, залізя́ чка, -ки.
Желкнуть – жо́ вкнути, -ну, -неш, жовті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Желоб – жо́ лоб, -ба, рівчачо́ к, -чка́ .
Желобистый – жолобкува́ тий, жолобува́ тий, -а, -е.
Желобить – жоло́ бити, -блю, -биш; -ться – жоло́ битися.
Желобок – жолобо́ к, -бка́ , рівчачо́ к, -чка́ .
Желобообразный – жолобува́ тий, рівчакува́ тий, -а, -е.
Желобчатый – жоло́ бчастий.
Желтение – жовті́ння, -ння.
Желтенький – жовте́ нький, -а, -е.
Желтеть – жовті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Желтизна – жовтина́ , жовти́ зна.
Желтобрюх, зоол. – жовто́ брюх.
Желтоватость – жовтя́ вість, -вости, жовтува́ тість, -тости.
Желтоватый – жовтува́ тий, -а, -е.
Желтоголовый – жовтоголо́ вий.
Желтогрудый – жовтогру́ дий.
Желтозелёный – жовтозеле́ ний.
Желток – жовто́ к, -ка́ .
Желтокрасный – жовтогаря́ чий.
Желтосливник, бот. – море́ля, жерде́ля, -лі.
Желтоцвет, бот. – гори́ цвіт, жовто́ цвіт, -ту.
Желточный – жовтко́ вий, -а, -е.
Желтуха, мед. – жовтяни́ ця, -ці, жовтя́ чка, -ки.
Желтушный – жовтяни́ чний, -а, -е.
Желтый – жо́ втий, -а, -е; (огурец) жовтя́ к, -ка́ .
Желть (краска) – жовтя́ нка, -ки.
Желудиный, желудевой – жолудя́ ний, жолуде́ вий, -а, -е.
Желудистый – жолуди́ стий, -а, -е.
Желудковый – шлунко́ вий, -а, -е.
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Желудок – шлу́ нок, -нку; (у животных) ке́ ндюх, -ха.
Желудь – жо́ лудь, -дя.
Желчный – жо́ вчний, злі́сний, -а, -е.
Жеманистый – мані́жний, мані́рний, -а, -е.
Жеманиться – мані́житися, -жуся, -жишся, мані́ритися, -рюся.
Жеманно – мані́жно, мані́рно.
Жеманный – мані́жний, мані́рний, -а, -е.
Жеманство – мані́жність, мані́рність, -ности.
Жемчуг – перло́ , -ла́ (множ. число пе́ рли, род. пе́ рлів и пе́ рел).
Жемчужина – перли́ на, -ни; -жный – перло́ вий, -а, -е, перли́ стий, -а, -е.
Жена – дружи́ на, -ни, жі́нка, -ки, подру́ жжя, -жя.
Женатый – жона́ тий, одру́ жений, -а, -е.
Женить – одру́ жувати, жую, -жуєш, дружи́ ти, -жу́ , -жиш, жени́ ти, -ню́, -ниш (з ким); -ться –
одру́ жуватися, жени́ тися, дружи́ тися (з ким).
Женитьба – одружі́ння, (о)жені́ння, -ння (з ким).
Жених – жени́ х, -ха́ , молоди́ й, -о́ го, нарече́ ний, -ого.
Женка – жі́нка, жі́ночка, -ки.
Женолюбец – жонолю́бець, -бця, бабі́й, -бія́ .
Женолюбный – жонолю́бний, -а, -е.
Женолюбие – жонолю́бство, -ва.
Женоподобный – жінкува́ тий.
Женский – жіно́ чий, -а, -е.
Женственность – жіно́ чість.
Женственный – жіно́ чий, -а, -е.
Женщина – жі́нка, -ки, же́ нщина, -ни; (замужняя молодая) молоди́ ця, -ці.
Жердевой – жердяни́ й, вори́ нний, -а, -е.
Жердило – довга́ нь, циба́ нь, -ня́ .
Жердина, жердь – 1) жерди́ на, вори́ на, -ни; 2) (для вешанья) же́ рдка, -ки.
Жеребая – же́ реб, -бу, жеребо́ к, -бка́ .
Жеребёнок – лоша́ (род. лоша́ ти), лоша́ к, -ка́ , лоша́ тко, -тка; (годовалый) стригу́ н, -на́ ,
стригуне́ ць, -нця́ .
Жеребец – жеребе́ ць, -бця́ ; (племенной) жеребе́ ць-насі́нник.
Жеребиться, ожеребиться – жереби́ тися, -блю́ся, -би́ шся, ожереби́ тися.
Жеребьевый – жеребко́ вий, -а, -е.
Жеребятница – лоша́ тна коби́ ла.
Жеребячий – жереби́ ний, жереб’я́ чий, -а, -е.
Жерло – джерело́ , -ла́ ; (жерло вулкана) кра́ тер, -ра; (пушки) го́ рло (гарма́ ти).
Жерлянка (лягушка) – джереля́ нка, ку́ мка, крини́ чка, -ки.
Жернов – жо́ рно (мн. ч. жо́ рна, род. жо́ рен).
Жерновой – жорно́ ви́ й, -а́ , -е́ .
Жертва – 1) (религ.) же́ ртва, -ви́ , офі́ра, -ри; 2) (дар, подарок) пода́ ння, -ня, поже́ ртва, -ви; 3
) (добыча) же́ ртва, здо́ бич, -чі.
Жертвенник – же́ рто́ вник, -ка.
Жертвенный – же́ рто́ вний, офі́рний, -а, -е; (самоотреченный) самовідрече́ ний, -а, -е.
Жертвование – офірува́ ння, же́ ртвування, -ння; (на церковь) по́ свят, -ту.
Жертвовать – же́ ртвувати, -вую, -вуєш, офірува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, дарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Жертвоприношение, см. Жертвование.
Жест – рух, -ху, жест, -ту.
Жестер, бот. – жо́ стір, -теру, круши́ на, -ни.
Жестикулировать – жестикулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Жесткий – 1) (твёрдый) тверди́ й, жо́ рсткий; 2) (шерсткий) шо́ рсткий, цупки́ й, -а́ , -е́ .
Жесткнуть – тверді́ти, -ді́ю, ді́єш, шкару́ бнути, -ну, -неш.
Жестко – тве́ рдо, му́ лько.
Жестковатый – твердува́ тий.
Жесткокрылый – твердокри́ лий, -а, -е.
Жесткость – тве́ рдість, -дости, цу́ пкість, му́ лькість, -кости, рі́зкість, -кости.
Жестокий – (о человеке) жорсто́ кий, лю́тий, немилосе́ рдний, -а, -е; (о холоде, морозе,
ветре) лю́тий, -а, -е.
Жестокосердие – немило́ сердність, жорсто́ кість, -кости.
Жестокосердный – жорсто́ кий, безсерде́ чний, лю́тий, -а, -е.
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Жесточайший – найлюті́ший, найзапеклі́ший, -а, -е.
Жесть – бля́ ха, -хи, жерсть, -ти.
Жестяник, жестянщик – бляха́ р, -ря́ .
Жестянка – бляша́ нка, -ки.
Жестяной – бляша́ ний, -а, -е; -ночный – бляшанко́ вий, -а, -е.
Жетон – жето́ н, -на, дука́ ч, -ча́ .
Жечь – пали́ ти (палю́, па́ лиш); (припекать) пекти́ (печу́ , пече́ ш).
Жжение – палі́ння, -ння.
Жженый – па́ лений, -а, -е.
Живать – жи́ ти (живу́ , живе́ ш).
Живее, нар. – хутчі́ш(е), шви́ дче, жваві́ше.
Живехонько – швиді́сінько, хуті́сінько.
Живительный – живлю́щий.
Живить – живи́ ти, -влю́, -ви́ ш; (ободрять) підбадьо́ рувати, -рую, -руєш.
Живиться – живи́ тися; -влю́ся, -вишся, поживля́ тися, -ля́ юся.
Живица – живи́ ця, -ці.
Живо, нар. – жва́ во, шви́ дко, жи́ во.
Живодёр – шкуроде́ р, -ра, жи́ воїд, ги́ цель, -цля.
Живодерня – шкуроде́ рня.
Живой – 1) живи́ й, -а́ , -е́ ; 2) (бойкий) жва́ вий, мото́ рний, -а, -е; живая вода – цілю́ща вода́ ;
живая вера – те́ пла ві́ра.
Живописанье – живописа́ ння, -ння.
Живописать – живописа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш.
Живописец – маля́ р, -ра́ , живопи́ сець, -сця.
Живописность – мальовни́ чість, живопи́ сність, -ности.
Живописный – мальовни́ чий, живопи́ сний, -а, -е.
Живопись – жи́ вопись, -сі, малюва́ ння, -ння, маля́ рство, -ва.
Живость – жва́ вість, -вости, мото́ рність, -ности.
Живот – 1) (анат.) живі́т, -вота́ , че́ рево, -ва; 2) (жизнь) життя́ .
Животворный – животво́ рчий, живода́ вчий, -а, -е.
Животик – живото́ к, -тка́ , черевце́ , -вця́ .
Животное – твари́ на, -ни; (только о диких зв.) звірина́ , -ни́ , звір, -ря.
Животность – твари́ нність, -ности; (о животных инстинктах человека) звіря́ чість, -чости.
Животный – 1) (инстинкт) звіря́ чий, твари́ нний, -а, -е; 2) (анат.) черевни́ й, живото́ вий.
Животрепещущий – животрепетний, -а, -е.
Живучесть – живу́ чість, -чости.
Живучий – живу́ чий, -а, -е.
Живчик – 1) (пульс) жи́ вчик, -ка; 2) (биол.) заплідни́ к, -ка́ ; З) (о человеке) жва́ вий, -а, -е.
Живьём, нар. – живце́ м.
Жиденький – ріде́ нький, -а, -е.
Жидеть – рі́дшати, -шаю, -шаєш.
Жидить – ріди́ ти, -джу́ , -диш.
Жидкий – рідки́ й, -а́ , -е́ .
Жидко – рі́дко.
Жидкость – 1) рі́дкість, -кости; 2) (вещество) рідина́ , -ни́ , те́ чи́ во, -ва.
Жижа, жижица – рідо́ та, -ти, рідина́ , -ни́ .
Жизнедательный – живода́ вчий, животво́ рчий, -а, -е.
Жизнедеятельность – живодія́ льність, -ности.
Жизненность – життє́вість, -вости.
Жизненный – життє́вий, життьови́ й, -а́ , -е́ .
Жизнеописание – життє́пис, -су.
Жизнеописательный – життєпи́ сний, -а, -е.
Жизнерадостность – живора́ дісність, -ности.
Жизнерадостный (о настроении) – живора́ дісний, вті́шний, -а, -е; -тно – живора́ дісно.
Жизнеспособность – життєзда́ тність, -ности, живу́ чість, -чости.
Жизнеспособный – життєзда́ тний, -а, -е.
Жизнь – 1) (процесс) життя́ , живоття́ , -ття́ ; 2) (время) вік, -ку.
Жила, анат. – жи́ ла, -ли.
Жилет – жиле́ т, -та, камізе́ лька, -ки; -ный – камізе́ льковий, -а, -е.
Жилец – пожиле́ ць, -льця́ .
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Жилистый – жи́ лавий, жи́ луватий, -а, -е.
Жилище – осе́ ля, -лі, житло́ , -ла́ , госпо́ да, -ди, домі́вка, -ки.
Жилищный – житлови́ й, мешка́ льний, -а, -е.
Жилковатый – жи́ луватий, -а, -е.
Жилье, см. Жилище.
Жильный – жилови́ й, жи́ льний.
Жир – жир, -ру, сить, -ти, са́ ло, -ла, лій (род. ло́ ю).
Жираф, -фа, зоол. – жира́ фа, -фи.
Жиреть – гла́ дшати, -шаю, -шаєш, ситі́шати, -шаю, -шаєш.
Жирно – си́ то, ма́ сно.
Жирность – гла́ дкість, -кости.
Жирный – гладки́ й, си́ тий, -а, -е.
Жировать – гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, жирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Жировой – жирови́ й, лойови́ й.
Жировоск – жирові́ск, -во́ ску.
Жиротоп – салга́ нник, -ка.
Жиротопня – салга́ н, -ну.
Жиряк – гладу́ н, -на́ .
Житейский – життьови́ й, світови́ й, -а́ , -е́ .
Житель, жилец – жи́ тель, -ля, ме́ шканець, -нця.
Жительство – житло́ , -ла́ , пробува́ ння, перебува́ ння, ме́ шкання, -ня.
Жительствовать – жи́ ти (живу́ , живе́ ш), прожива́ ти, перебува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Житие – житіє́, -ія́ .
Житница – жи́ тниця, -ці, стодо́ ла, -ли, клу́ ня, -ні.
Жить – жи́ ти (живу́ , живе́ ш); (иметь жилище) ме́ шкати, -каю, -каєш; (пребывать)
пробува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; (прозябать) ни́ діти, -дію, -дієш; (уединенно) самоті́ти, -ті́ю, -ті́єш;
(в тяжелых условиях) бідува́ ти, -ду́ ю.
Житье – життя́ , -ття́ , буття́ , -ття́ .
Житься, безл. – жи́ тися, ма́ тися.
Жмурение – 1) мру́ ження, -ння; 2) (при игре в жмурки) жмурі́ння, -ння.
Жмурить – мру́ жити, -жу, -жиш; -ться – мру́ житися; (в игре) жму́ ритися.
Жмурки – пі́жмурки, -рок.
Жмыхи – 1) (из конопл. семян) маку́ ха, -хи; 2) (из свеклы) жма́ ки, -ків, жми́ хи, -хів.
Жнец – жнець (род. женця́ ).
Жнея (машина) – жа́ тка, -ки.
Жниво, жнивье, жнище – стерня́ , -ні.
Жнитво, жнитва – жнива́ (род. жнив).
Жница – жни́ ця, -ці, жа́ ля, -лі.
Жолоб, см. Желоб.
Жом, жомы – ле́ щата (род. ле́ щат).
Жонглер – жонґле́ р, -ра.
Жранье – ло́ пання, -ння.
Жрать – же́ рти (жеру́ , жере́ ш), ло́ пати, -паю, -паєш.
Жребий – же́ реб, -бу, жеребо́ к, -бка́ ; (судьба) до́ ля, -лі, тала́ н.
Жрец – жрець (род. жерця́ , мн. жерці́).
Жреческий – жре́ цький, жре́ чий, -а, -е.
Жречество – жре́ цтво, -ва.
Жречествовать – жерцюва́ ти.
Жрица – жри́ ця, -ці.
Жужелица – 1) (зоол.) бігу́ н, -на́ , біжа́ к, -ка́ ; 2) (остатки каменного угля после сгорания)
жу́ желиця, -ці.
Жужжание – 1) (пчел, мух) дзижча́ ння, дзи́ зкання, -ння; 2) (веретена, кузнечика)
сюрча́ ння, хурча́ ння; 3) (жука, комара) гуді́ння, дзижча́ ння, -ння.
Жужжать – 1) дзижча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, дзи́ зкати, -каю, -каєш; 2) сюрча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 3) густи́
(гуду́ , гуде́ ш).
Жук – жук, -ка; (бронзовый жук) оле́ нка, -ки; (майский жук) хрущ, -ща́ ; (навозный)
гнойови́ к, -ка́ .
Жулик – халами́ дник, -ка, шахра́ й, -ая́ .
Жуликоватость – шахраюва́ тість, крутіюва́ тість, -тости.
Жупел – жу́ пел, -ла.
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Журавлиный – журавли́ ний, журавле́ вий, -а, -е.
Журавль – 1) (зоол.) жураве́ ль, -вля́ ; (у колодца) жураве́ ль, о́ чеп.
Журить – карта́ ти, -та́ ю, -та́ єш (кого́ ), докоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш (кому́ ).
Журнал – журна́ л, -лу, часо́ пис, -пису.
Журналист – журналі́ст, -та.
Журналистика – журналі́стика.
Журнальный – журна́ льний.
Журчание – дзюркоті́ння, дзюрча́ ння, -ння.
Журчать – дзюрча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, дзюркота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Журчащий – дзюркотли́ вий, бренли́ вий; (гулко) буркотли́ вий, -а, -е.
Жутко – мо́ торошно, ля́ чно.
Жуткий – мо́ торошний, ля́ чний, -а, -е.
Жуть – о́ страх, -ху, ляк, -ку.
За, пред. – 1) (с винительным падежом на вопрос: куда? за кого? за что? за сколько?) за; 2
) (с творительным падежом на вопрос: где? за кем? за чем?) по. (Піти по лікаря. Поїхати
по крам); (по причине чего или кого) через що, через кого, за ко́ го, за чо́ го.
Заалеться – зачервоні́ти(ся), -нію(ся), -нієш(ся), заже́ врітися.
Заалчничать – зажада́ ти, -да́ ю.
Заарендование – заорендува́ ння, -ння.
Заарендовывать, заарендовать – заорендо́ вувати, -вую, -вуєш, заорендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш,
взя́ ти в посе́ сію.
Заарестовывать, заарестовать – заарешто́ вувати, -вую, -вуєш, заарештува́ ти, -ту́ ю.
Заартачиться – 1) (о лошади) занорови́ тися, знорови́ тися, -влюся, -ви́ шся; 2) (об упрямом
человеке) затя́ тися, -тну́ ся, -не́ шся, закомези́ тися.
Забава – за́ бавка, -ки, заба́ ва, -ви.
Забавлять, забавничать, забавить – забавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, заба́ вити, -влю, -виш,
потіша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, поті́шити, -шу, -ши́ ш; -ться – забавля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся,
заба́ витися, -влюся, -вишся, потіша́ тися, поті́шитися.
Забавник – заба́ вник, поті́шник, -ка; -ница – заба́ вниця, поті́шниця, -ці.
Забавный – вті́шний, -а, -е.
Забаклушничать – забайдикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Забаливать, заболеть – занеду́ жувати, -жую, -жуєш, занеду́ жати, -жаю, -жаєш.
Забаллотировать – забальотува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, не ви́ брати.
Забаловать – запустува́ ти, -ту́ ю.
Забарабанить – забараба́ нити, затараба́ нити, -ню, -ниш.
Забарахтаться – забо́ рсатися, -саюся, -саєшся, завовту́ зитися, -ту́ жуся, -ту́ зишся.
Забарствовавший – запані́лий.
Забарствовать – запані́ти, -ні́ю.
Забастовать – застрайкува́ ти.
Забастовка – страйк, -ку, страйкува́ ння, -ння.
Забастовочный – страйко́ вий.
Забастовщик – страйка́ р, -ря́ ; -щица – страйка́ рка, -ки.
Забаюкивать, забаюкать – заколи́ сувати, -ли́ сую, -ли́ суєш, заколиса́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш;
(усыплять дитя) присипля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, приспа́ ти, -плю́, -пи́ ш; (словами заговаривать)
улеща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, улести́ ти.
Забвение – забуття́ , непа́ м’ять.
Забвенный – забу́ тній, -я, -є, забу́ тний, -а, -е.
Забегание – забіга́ ння, -ння.
Забегать, забежать – (мимоходом и исчезнуть) забіга́ ти; -га́ ю, -га́ єш, забі́гти, -жу́ , -жи́ ш;
(слишком далеко) заганя́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, загна́ тися (зажену́ ся, зажене́ шся); (о
санях, телеге) зато́ чуватися, -чуюся, -чуєшся, заточи́ тися, -чуся.
Забегать (начать бегать) – забі́гати, -гаю, -гаєш; -ся (утомиться от беган.) – забі́гатися.
Забеглый (прибежавший из другого места) – приблу́ дний, забі́глий, -а, -е.
Забедствовать – забідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Забежавший, см. Забеглый.
Забелеть – забілі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Забеливать, забелить – забі́лювати, -люю, -люєш, забіли́ ти.
Забелка – (вещество) за́ біл, -лу; 2) (процесс) забі́лювання, -ння.
Забережный (по другой стороне) – тогобі́чний, -а, -е.
Забережье – забере́ жжя, -жжя, тогобі́ччя, -ччя.
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Забеременеть – завагітні́ти, -ні́ю.
Забесчинствовать – забешкетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Забивание, забивка – забива́ ння, -ння.
Забивать, забить – 1) (вбивать, вколачивать клин, кол) забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти,
-б’ю́, -б’є́ш, вбива́ ти, -ваю, -ва́ єш, вби́ ти (вб’ю, вб’єш); 2) (вколачивать) заганя́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, загна́ ти (зажену́ , зажене́ ш); 3) (притупить умственную способность)
зату́ ркувати, -кую, куєш, зату́ ркати, -каю, -каєш, приголо́ мшувати, -шую, -шуєш,
приголо́ мшити, -шу, -шиш.
Забиваться, забиться – забива́ тися, заби́ тися.
Забивной – забивни́ й, -а́ , -е́ .
Забинтовать – забандажува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш, умота́ ти, -та́ ю.
Забирать, забрать – забира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, забра́ ти (заберу́ , забере́ ш).
Забираться, забраться – забира́ тися, забра́ тися.
Забияка – забия́ ка, заводія́ ка, задира́ ка, -ки.
Забиячество – забия́ цтво, заводія́ цтво, зади́ рливість, -вости.
Забиячить – заво́ дитися, -джуся, -дишся, задира́ тися, -ра́ юся.
Забиячливый – зади́ ркуватий, зади́ рливий, -а, -е.
Заблаговестить – забла́ говістити, -віщу, -вістиш, задзвони́ ти, -ню́, -ниш (до це́ ркви).
Заблаговременно – завча́ сно, заздалегі́дь.
Заблаговременный – завча́ сний, заздалегі́дний, -а, -е.
Заблагорассудиться – як захо́ четься; делает, как ему заблагорассудится – ро́ бить, як
йому́ захо́ четься.
Заблаженствовать – зараюва́ ти, -раю́ю, -раю́єш.
Заблажить – (зашалить) задурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, зашалі́ти, -лі́ю, -лі́єш; (заприхотничать)
завередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, закомизи́ тися, -жу́ ся, -зи́ шся.
Заблевать – заблюва́ ти, -блюю́.
Заблеклость – збля́ клість, -лости.
Заблеклый – збля́ клий, -а, -е.
Заблекнуть – збля́ кнути, -ну, -неш, пов’я́ нути, -ну, -неш.
Заблестеть – заблища́ ти, -лищу́ , -лищи́ ш, заблискоті́ти, -кочу́ , -ти́ ш.
Заблеять – заме́ кати, забе́ кати.
Заблистать, см. Заблестеть.
Заблудившийся – заблу́ дний.
Заблудиться – заблуди́ ти(ся), -луджу́ (ся), -лу́ диш(ся), заблука́ тися.
Заблуждаться – помиля́ тися.
Заблуждающийся – заблу́ дливий, -а, -е.
Заблуждение – 1) (потерять дорогу) за́ блуд, -ду; 2) (ложное мнение, погрешность)
по́ милка, -ки.
Забогатеть – забагаті́ти, -ті́ю.
Забожиться – забожи́ тися, -жу́ ся.
Заболевание – захорува́ ння, занеду́ жання, -ння.
Заболевать, заболеть – захорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, захво́ ріти, -рію, -рієш, занеду́ жувати,
-жую, -жуєш, занеду́ жати, засла́ бнути.
Заболтать – 1) (языком) запащекува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, замоло́ ти (замелю́, заме́леш); 2)
(ногами) замаха́ ти, задри́ ґати, -ґаю, ґаєш.
Заболтаться – 1) (заговориться) забала́ катися, -каюся, -каєшся; забазі́катися, -каюся,
-каєшся; 2) (закачаться) зателіпа́ тися.
Забор – (о)горо́ жа, -жі, б(п)арка́ н.
Забораниват, заборонить – заскоро́ джувати, -джую, -джуєш, заскоро́ дити, -джу, -диш,
заволо́ чувати, -чую, -чуєш, заволочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Забормотать – зами́ мрити, -рю, -риш, забубоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Заборный – 1) (к забору принадлежащий) б(п)арка́ но́ вий, -а, -е; 2) (в долг взятый)
набірни́ й, -а́ , -е́ .
Заборщик – набірни́ к, -ка́ ; -ца – набірни́ ця, -ці.
Забота – кло́ піт (род. кло́ поту), піклува́ ння, -ння.
Заботиться – дба́ ти (про (за) ко́ го, про (за) що), клопота́ тися, піклува́ тися (ким, чим и про
ко́ го, про що)
Заботливость – дбайли́ вість, -вости, піклува́ ння, -ння.
Заботливый – дбайли́ вий, клопітли́ вий, -а, -е.
Забракованный – забрако́ ваний, -а, -е.
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Забраковать – забракува́ ти.
Забрасывание – закида́ ння, -ння.
Забрасывать, забросить – 1) закида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, заки́ нути, -ну, -неш; 2) (оставить без
присмотра) занеха́ ювати, -ха́ юю, -ха́ юєш, занеха́ яти, -ха́ ю, -ха́ єш, занедбо́ вувати, -вую,
-вуєш, занедба́ ти, -ба́ ю.
Забраться – забра́ тися (заберу́ ся, забере́ шся).
Забредить – зама́ рити, -рю, -риш.
Забрезжиться – засірі́ти, задні́ти; (об огне) замигті́ти, -мигчу́ , -мигти́ ш.
Забренчать – забри́ нькати, -каю, забрязкоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Забресть – 1) (заходить куда, к кому) заби́ тися (заб’ю́ся, заб’є́шся). забрести́ (забреду́ ,
забреде́ ш); 2) (блуждая) заблука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Забривать, забрить – заго́ лювати, -люю, -люєш, заголи́ ти.
Забронировать – забронюва́ ти; -рованный – заброньо́ ваний.
Заброшенный (оставленный без присмотра) – занеха́ яний, -а, -е.
Забрызгивать, забрызгать – забри́ зкувати, -кую, -куєш, забри́ зкати, -каю, -каєш; -ся –
забри́ зкуватися, забри́ зкатися.
Забряцать – забря́ зкати, забряжча́ ти, -жчу́ , -жчи́ ш.
Забулдыга – гульві́са; -си, гультя́ й, -яя́ .
Забунтовать – забунтува́ ти.
Забурлить (о воде) – завирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, заклекота́ ти, -кочу́ , -чеш.
Забушевать – забушува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш, забурха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Забуянить – забуя́ ти (забуя́ ю, забуя́ єш), забешкетува́ ти, -ту́ ю.
Забывание – забува́ ння, -ння.
Забывать, забыть – забува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, забу́ ти (забу́ ду, забу́ деш) (кого́ , що, про ко́ го,
про що).
Забывчивость – забу́ тливість, -вости.
Забывчивый – забу́ дькуватий, непам’ятли́ вий, -а, -е.
Забытье – 1) (в памяти) забуття́ , -ття́ ; 2) (физическ., душевн. состояние) неприто́ мність.
Заважничать – запиша́ тися.
Завал – зава́ л, -лу, зава́ ла, -ли.
Завалень – ле́ жень, -жня, неро́ ба.
Заваливать, завалить – (землей, работой, товарами) зава́ лювати, -люю, -люєш,
завали́ ти, (завалю́, зава́ лиш).
Заваливаться, завалиться – 1) (спать) заляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, залягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш; 2)
(о земле) зава́ люватися, завали́ тися; 3) (деваться неизвестно куда) заподіва́ тися,
заподі́тися.
Завалинка – при́ зьба, -би.
Заваль (хлам) – мо́ тлох, -ху, ви́ бірки (род. ви́ бірок).
Завалялый (залежавшийся) – залежа́ лий, -а, -е.
Заваляться – 1) заваля́ тися; 2) (залежаться) зале́ жатися, -жуся, -жишся; 3) (замараться)
забрудни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Завар, заваривание – 1) (жидкостей) зава́ рювання, запа́ рювання, -ння; 2) (металла)
залюто́ вування, -ння.
Заваривать, заварить – 1) (о жидкости) зава́ рювати, -рюю, -рюєш, завари́ ти, -рю́, -риш,
запа́ рювати, запа́ рити; 2) (металлы) залюто́ вувати, -вую, -вуєш, залютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Заварка, см. Завар.
Заварной – запарни́ й, -а́ , -е́ .
Завастривать, завострить – заго́ стрювати, -рюю, -рюєш, загостри́ ти, -рю́, -риш.
Заведение (учреждение) – за́ клад, -ду, устано́ ва, -ви.
Заведомо, нар. – напе́ вне, свідо́ мо.
Заведующий, заведывающий – заві́дувач, -ча.
Заведывание – заві́дування, -ння.
Заведывать – заві́дувати, -дую.
Завербование – завербува́ ння.
Завербованный – завербо́ ваний.
Завербовать – завербува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш (кого́ до чо́ го).
Заверение – 1) (сказанного) запе́ внення, -ння; 2) (документа) засві́дчення, заві́рення, -ння.
Заверитель – посві́дник, -ка; -ница – посві́дниця, -ці.
Заверить – 1) (убедить) запе́ внити, -ню, -ниш; 2) (удостоверить) засві́дчити, -чу, -чиш,
заві́рити, -рю, -риш.
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Завернуть – 1) (бумагой) загорну́ ти, завину́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (зайти, повернуть) заверну́ ти,
-ну́ , -неш.
Завертеть – 1) (закружить) заверті́ти, -рчу́ , -ртиш; 2) (завинчивать) закрути́ ти, -чу́ , -тиш;
-ться – 3) заверті́тися; 2) закрути́ тися, -чу́ ся, -тишся.
Завертка – 1) (обертывание) загорта́ ння, -ння; 2) (прибор для завертывания) за́ крутка,
-ки; 3) (петля для прикрепл. оглобли к саням) за́ вертень, -тня.
Завертывать, завертать – 1) (заворачивать в бумагу) загорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, загорну́ ти,
-ну́ , -неш; 2) (завинчивать) заві́рчувати, -чую, -чуєш, заверті́ти, -чу́ , -ти́ ш; З)
(поворачивать в сторону) заверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, заверну́ ти, -ну́ .
Завершение – (окончание) закі́нчення, ння; (стога сена, соломы) заве́ ршування, -ння.
Заверять, заверить – 1) (убеждать) запевня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, запе́ внити, -ню, -ниш; 2)
(удостоверять документально) засві́дчувати, -чую, -чуєш, засві́дчити, -чу, -чиш, завіря́ ти,
-ря́ ю, -ря́ єш, заві́рити, -рю, -риш.
Завеса – заві́са, -си, засло́ на, -ни.
Завет – запові́т, заві́т, -і́ту.
Заветный – запові́тний, заві́тний, -а, -е.
Завешенный – заві́шений, засло́ нений, -а, -е.
Завешивание – заві́шування, -ння.
Завешивать, завесить – заві́шувати, -шую, -шуєш, заві́сити, -шу, -сиш; заслоня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, заслони́ ти, -ню́, -ниш.
Завещание – запові́т, -ту; (духовное) духівни́ ця, -ці.
Завещатель – запові́тник, -ка; -ница – запові́тниця, -ці.
Завещательный – запові́тний.
Завещать – заповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш; (имущество) відпи́ сувати, -сую, -суєш; (словесно)
відка́ зувати, -зую, -зуєш.
Завивание, завивка (о волосах) – завива́ ння, -ння.
Завивать, завить – 1) (волосы) завива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зави́ ти, (зав’ю́, зав’є́ш); 2)
(скручивать) скру́ чувати, -чую, -чуєш, скрути́ ти (скручу́ , скру́ тиш).
Завидеть (увидеть) – заба́ чити, наба́ чити, -чу, -чиш.
Завиднеться – завидні́тися, забоввані́ти.
Завидно, нар. – зави́ дно, за́ здрісно, за́ здро.
Завидный – зави́ дний.
Завидовать – за́ здрити, -рю́, -риш (на що).
Завизжать – завереща́ ти, -щу́ , заскавча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Завилять – завиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Завинчивание – заґви́ нчування, зашрубо́ вування, -ння.
Завинчивать, завинтить – заґви́ нчувати, -чую, -чуєш, заґвинти́ ти; -нчу́ , -нти́ ш,
зашрубо́ вувати, -вую, -вуєш, зашрубува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Зависеть – зале́ жати, -жу, -жиш.
Зависимо – зале́ жно.
Зависимость – зале́ жність, -ности.
Зависимый – зале́ жний, -а, -е.
Завистливость – за́ здрісність, -ности, зави́ дливість, -вости.
Завистливый – за́ здрісний, -а, -е.
Завистник – за́ здрісник, -ка; -ца – за́ здрісниця, -ці.
Зависть – за́ здрість, -рости, за́ здрощі, -щів.
Завитой – зави́ тий, -а, -е.
Завиток, завитушка – за́ круток, -тка.
Завихриться – зави́ хоритися, завихри́ тися.
Завладение – заволоді́ння (ким, чим), опанува́ ння (кого́ , чого́ ).
Завладеть – заволоді́ти, -ді́ю, -ді́єш (кий, чим), опанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (кого́ , що).
Завластвовать – запанува́ ти.
Завлекание – прива́ блювання, зна́ джування, -ння.
Завлекательный – зва́ бливий, зна́ дний, -а, -е; -но – зва́ бливо, зна́ дливо.
Завлекать, завлечь – зва́ блювати, -люю, -люєш, зва́ бити, -блю, -биш, зана́ джувати, -джую,
-джуєш, зна́ дити, -джу́ , -диш.
Завод – заво́ д, -ду, виро́ бня; -вод часов – накру́ чування годи́ нника.
Заводить, завести – 1) (кого, що) запрова́ джувати, -джую, -джуєш, запрова́ дити, -джу,
-диш, заво́ дити, -джу, -диш; 2) (пружину) накру́ чувати, -чую, -чуєш, накрути́ ти, -чу́ , -тиш; 3
) (разговор) зніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, заво́ дити, -джу, -диш (розмо́ ву).
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Заводка (часов) – накру́ чування.
Заводской – завідськи́ й, -а́ , -е́ .
Заводчик – заводчи́ к, -ка́ .
Заводь (залив речной) – сага́ , -ги́ .
Завоевание – завою́вання, -ння, здобуття́ , -ття́ ; (достижение) здобу́ ток, -тку. (Здобу́ тки
револю́ції).
Завоеванный – завойо́ ваний, здобу́ тий.
Завоеватель – завойовни́ к, -ка́ ; -ница – завойовни́ ця, -ці.
Завоевательный – завойовни́ й.
Завоевывать, завоевать – завойо́ вувати, -вую, -вуєш, завоюва́ ти, -вою́ю, -вою́єш,
эдобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, здобу́ ти (здобу́ ду, здобу́ деш).
Завозить, завезти – заво́ зити (заво́ жу, заво́ зиш), завезти́ (завезу́ , завезе́ ш).
Заволакивать, заволочь – 1) (затягивать) заволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, заволокти́ , -лочу́ ,
-лоче́ ш; 2) (о ране) затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, затягти́ , -гну́ .
Заволноваться – захвилюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся; (о море) захвилюва́ ти; (прийти в
смятение) заюртува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся; (запениться) зашумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Завонять – засмерді́ти, -джу́ , -ди́ ш; -ться – засмерді́тися.
Завопить – зарепетува́ ти, -ту́ ю, заголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Завора – за́ сув, -ву.
Завораживать, заворожить – зачаро́ вувати, -вую, -вуєш, зачарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
замовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, замо́ вити, -влю.
Заворачивать, завернуть – 1) (в сторону, назад) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ ,
-неш; 2) (мимоходом зайти) заверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, заверну́ ти, -ну́ , -неш; 3) (загибать,
отворачивать) зако́ чувати, -чую, -чуєш, закоти́ ти, -кочу́ , -тиш, засу́ кувати, -кую, -куєш,
засука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 4) (книгу) загорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, загорну́ ти, -ну́ , -неш.
Заворачиваться, заворотиться – загорта́ тися, загорну́ тися.
Заворковать – заворкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, затуркота́ ти, -кочу́ .
Заворожить – заворожи́ ти, -жу.
Заворот – за́ верт, -ту.
Заворотень, см. Рычаг.
Заворчать – забурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; (о собаке) загарча́ ти.
Завраться – забреха́ тися.
Завсегдатай, завсегдатель – завсі́дник, -ка.
Завтра – за́ втра, вза́ втра.
Завтрак – свіда́ нок, -нку.
Завтраканье – сні́дання, -ння.
Завтракать – сні́дати, -даю, -даєш.
Завтрашний – за́ втрішній, -я, -є.
Завывание – завива́ ння, ски́ гління, -ння.
Завывать, завыть – 1) (о собаке) завива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зави́ ти, -ви́ ю, -ви́ єш; 2) (о людях)
заски́ глити, -глю, -глиш.
Завядать, завянуть – в’я́ нути, -ну, -неш, зав’я́ нути, зів’я́ ти.
Завядший (увядший) – зав’я́ лий.
Завязать, завязнуть – (в болото, тину) загруза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, загру́ знути, -ну́ , -неш; (в
дело, работу) устрява́ ти, устря́ ти.
Завязка – за́ в’язка, -ки.
Завязывать, завязать – зав’язувати, -зую, -зуєш, зав’язіти, (вав’яжу, зав’яжеш; У (петлей)
зашмо́ ргувати, -гую, -гуєш, зашморвутигну, -веш.
Завязываться – зав’я́ зуватися.
Завязь – за́ в’язь, -зи.
Завянуть (увянуть) – зав’я́ нути.
Загадка – за́ гадка, -ки.
Загадочность – загадко́ вість, -вости.
Загадочный – загадко́ вий, -а, -е.
Загадывание – зага́ дування, -ння.
Загадывать, загадать – зага́ дувати, -дую, -дуєш, загада́ ти.
Загаженный – запаску́ джений.
Загаживание – запаску́ джування.
Загаживать, загадить – запаску́ джувати, -джую, -джуєш, запаску́ дити, -джу́ , -диш.
Загар – засма́ лення, сма́ га, -ги.
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Загасать, загаснуть – згаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, зга́ снути, -ну, -неш.
Загашать, загасить – гаси́ ти, (гашу́ , га́ сиш), погаси́ ти.
Загвоздка – 1) (процесс) забива́ ння, -ння; 2) (предмет) за́ гвіздок, -дку; 3) (удар) стуса́ н,
-на; 4) (переносно: препятствие) закарлю́чка, закави́ ка, -ки.
Загиб, загибина – залі́м, -ло́ му, за́ крут, -ту.
Загибать, загнуть – загина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, загну́ ти, -ну́ , -не́ ш, зало́ млювати, -люю, -люєш,
заломи́ ти, -млю́, -миш.
Заглавие – за́ голо́ вок, -вку.
Заглавный – заголо́ вний, -а, -е.
Заглаживать, загладять – 1) загла́ джувати, -джую, -джуєш, загла́ дити, -джу, -диш; 2)
(дело) затира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зате́ рти (затру́ , затре́ ш).
Заглазеться – задиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Заглазно – за́ очі, поза́ очі.
Заглохлый (сад) – заглу́ шений.
Заглохнуть – заглу́ хнутну, -ну, -неш, зани́ шкнути, -ну́ , -неш, ущу́ хнути, -ну, -неш.
Заглушать, заглушить – заглуша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, заглуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Заглядение, загляденье – 1) (чудо) про́ чудо, -да, про́ диво, -ва; 2) (засматривание)
задивля́ ння, -ння.
Заглядывать, заглянуть – загляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, загля́ нути, -ну, -неш, зазира́ ти, -ра́ ю,
-ра́ єш, зазирну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Загнездиться – загнізди́ тися, заку́ блитися.
Загнивание – загнива́ ння, -ння.
Загнивший – загни́ лий, -а, -е.
́
Загноиться (о ране) – загноїтися.
Загнусить – загугни́ ти, -гню́, -ни́ ш.
Загнутый (закривленный) – загну́ тий, закарлю́чений, -а, -е.
Заговаривание – замовля́ ння.
Заговаривать, заговорить – 1) (начать говорить) забала́ кувати, -кую, -куєш, забала́ кати,
-каю, -каєш; 2) (зубы) замовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, замо́ вити, -влю, -виш; 3) (отвлекать
внимание) ба́ ки забива́ ти.
Заговенье – пу́ щення, -ння, за́ пусти, -тів.
Заговляться, заговеться – заговля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, загові́ти.
Заговор – 1) змо́ ва, -ви; 2) (зубов, крови) замовля́ ння, -ння.
Заговоренный (заколдованный) – замо́ влений, -а, -е.
Заговорщик – змо́ вник, -ка; -щица – змо́ вниця, -ці.
Загон – 1) (для скота) за́ города, -ди, обо́ ра, -ри; (для овец) коша́ ра, -ри; (для свиней)
свина́ рня, свиню́шник; 2) (действие) займа́ ння, заганя́ ння, -ння; 3) (угнетание) у́ тиск,
-ку; 4) (пашенная полоса) загі́н, -го́ ну.
Загонщик – заго́ нич, зага́ няч, -ча́ ; (при облаве) гучо́ к, -чка́ .
Загонять, загнать – (заставлять войти) заго́ нити, -ню, -ниш, заганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
загна́ ти (зажену́ , зажене́ ш); (о домашних животных) займа́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, зайня́ ти,
(займу́ , за́ ймеш); (изнурять) замордо́ вувати, -вую, -вуєш, замордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Загораживание – загоро́ джування, -ння.
Загораживать, загородить – 1) (забором) загоро́ джувати, -джую, -джуєш, загороди́ ти,
-джу́ , -диш; 2) (дорогу, проезд) заставля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, заста́ вити, -влю, -виш; 3)
(заслонять, закрывать) затуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, затули́ ти, -лю́, -лиш; 4) (препятствовать)
перешко́ джувати, -джую, -джуєш, перешко́ дити, -джу, -диш.
Загорать, загореть – загоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, загорі́ти, -рю́, -и́ ш.
Загораться, загореться – займа́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся, зайня́ тися (займу́ ся, займе́ шся),
загоря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, загорі́тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Загордившийся – загорді́лий, запані́лий, -а, -е.
Загордиться – загорди́ тися.
Загоревать – зажури́ тися, -рю́ся, -ришся, засумува́ ти, -му́ ю.
Загоревшийся – загорі́лий, -а, -е.
Загорелый – загорі́лий, засма́ лений, засма́ глий, -а, -е.
Загореться, см. Загораться.
Загорланить – загорла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, зарепетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, загорла́ нити, -ню, -ниш.
Загорный – загі́рній, -я, -є.
Загорода, загородь – за́ горо́ да, -ди.
Загородный – позамі́ський, -а, -е, загоро́ дній, -я, -є.
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Загородье – замі́стя, -тя.
Загорье – загі́р’я, -р’я.
Загосподствовать – запанува́ ти.
Загостить – загостюва́ ти, -стю́ю, -тю́єш; -ся – загостюва́ тися.
Заготавливать, заготовлять, заготовить – заготовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, загото́ вити, -влю.
Заготовительный – заготівни́ й.
Заготовка – заготі́вля, -лі, готува́ ння.
Заготовщик – заготівни́ к, -ка́ ; -щица – заготівни́ ця, -ці.
Заграбить – зага́ рбати, -баю.
Заграда, см. Преграда.
Заградитель – засло́ нник.
Заградительный – засло́ нний. Заградительный отряд – перепи́ нний ві́дділ.
Заграждать, заградить – 1) загоро́ джувати, загороди́ ти;2) (воду в реке) перепиня́ ти,
перепини́ ти; 3) (дорогу) заступа́ ти, заступи́ ти.
Заграждение – 1) (плетень) за́ горо́ да, -ди; 2) (процесс) загоро́ джування, -ння; 3)
(препятствие) перепо́ на.
Заграничный – закордо́ нний, -а, -е.
Загребание – загріба́ ння, -ння.
Загребать, загресть – загріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, загребти́ , -гребу́ , -гребе́ ш, загрома́ джувати,
-джую, -джуєш, загрома́ дити, -джу, -диш; (присваивать чужое) га́ рбати, -баю, -баєш,
зага́ рбати, -баю, -баєш.
Загребистый, загребущий – загребу́ щий, -а, -е.
Загрезить – зама́ рити, -рю, -риш, замрі́яти, -рі́ю, -рі́єш; -ся – зама́ ритися, замрі́ятися.
Загреметь – загримі́ти, -млю́, -ми́ ш; (раскатами) загуркота́ ти, загуркоті́ти, -кочу́ , -ти́ ш.
Загривок – загри́ вок, -вку.
Загробный – загро́ бний, замоги́ льний, -а, -е.
Загромождение – зава́ ла, -ли.
Загромыхать, см. Загрохотать.
Загрохотать – загуркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Загрубелость – загрубі́лість, -лости.
Загрубелый – загрубі́лий, -а, -е.
Загрубение – загрубі́ння, -ння.
Загрубеть – загрубі́ти, -бі́ю.
Загрубить – загрубія́ нити, -ню.
Загружать, загрузить (грузом) – заванта́ жувати, -жую.
Загрунтовать – заґрунтува́ ти.
Загрустить – засумува́ ти, -му́ ю, зажури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Загрызать, загрызть – загриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, загри́ зти, -ри́ зу, -ризе́ ш.
Загрязнение – забру́ днення, -ння.
Загрязнённость – забрудне́ ність, -ности.
Загрязнённый – забру́ днений.
Загрязнеть – забрудні́ти, -ні́ю.
Загрязнуть (в дело) – загру́ знути, -ну, -неш.
Загрязнять, загрязнить – забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш; -ся –
забру́ днюватися, забрудни́ тися.
Загудеть – загуді́ти, -ду́ , -де́ ш, застугоні́ти, -гоню́, -гони́ ш.
Загул – гульня́ , -ні́, гультя́ йство.
Загуливать, загулять – загу́ лювати, -люю, -люєш, загуля́ ти.
Загульный – гуля́ щий, -а, -е.
Загустевать, загустеть – загуса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, загу́ снути.
Загустелый – загу́ слий, -а, -е.
Зад – зад (род. за́ ду ).
Задабривание – задо́ брювання.
Задабривать, задобрить – задо́ брювати, -брюю, -брюєш, задобри́ ти, -брю́, -бриш; -ться –
задо́ брюватися, задобри́ тися.
Задавать, задать – за(в)дава́ ти, -даю́, -дає́ш, за(в)да́ ти, -да́ м, -даси́ .
Задавливать, задавить – заду́ шувати, -шую, -шуєш, задуши́ ти, -душу́ , -ду́ шиш,
зада́ влювати, -влюю, -влюєш, задави́ ти, -влю́, -виш; -ться – заду́ шуватися, задуши́ тися,
зада́ влюватися, задави́ тися.
Задалбливать, задолбить – 1) (дыру) задо́ вбувати, -бую, -буєш, задовба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; 2)
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(урок) завча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, завчи́ ти (завчу́ , завчи́ ш).
Задание – завда́ ння, -ння.
Задаривать, задарить – зада́ рювати, -рюю, -рюєш, задари́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Задаром, нар. – ду́ рно, заду́ рно, дарма́ .
Задаток – завда́ ток, -тку; -точный – завдатко́ вий, -а, -е.
Задать – зада́ ти (зада́ м, задаси́ ), (загадать) загада́ ти, -да́ ю.
Задаться (целью) – завзя́ тися.
Задача – зада́ ча, -чі, завда́ ння.
Задверный – задве́ рній, -я, -є.
Задвигать (чем) – заворуши́ ти, -шу́ , -шиш, засо́ вати, -ваю, -ваєш; -ться – заворуши́ тися,
засо́ ватися.
Задвигать, задвинуть – засува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, засу́ нути (засу́ ну, засу́ неш).
Задвижка – за́ сов, -ву, за́ сув, -ву́ .
Задвижной – засувни́ й, -а́ , -е́ .
Задворок, задворье, задворка – задві́рок, -рку́ , задві́р’я, -р’я.
Задевать, задеть (кого, что) – зачіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зачепи́ ти, -плю́, -пиш.
Задевающий (донимающий) – дошку́ льний, -а, -е.
Задел (задельная плата) – пла́ та від робо́ ти.
Заделка – 1) залаштува́ ння; 2) (камнем) замурува́ ння, -ння.
Заделывание – залашто́ вування, -ння; (камнем, кирпичом) замуро́ вування, -ння.
Заделывать, заделать – залашто́ вувати, -вую, -вуєш, залаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; (камнем,
кирпичом) замуро́ вувати, -вую, -вуєш, замурува́ ти, -ру́ ю.
Задельный – від робо́ ти.
Задергать – засми́ кати, -каю, -каєш, засі́пати, -паю, -паєш.
Задергивать, задернуть – 1) (занавес) запина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, запну́ ти и зап’ясти́ , -пну́ ,
-пне́ ш; 2) (работой) засми́ кувати, -кую, -куєш, засми́ кати, -каю, -каєш; 3) (петлю)
зашмо́ ргувати, -гую, -гуєш, зашморгну́ ти, -гну́ , -гне́ ш.
Задеревенелость – задереві́лість, -лости.
Задеревенелый – задереві́лий.
Задеревенеть – задереві́ти, -і́ю.
Задержание – заде́ ржання,затри́ мання, -ння.
Задерживательный – затри́ мний.
Задерживать, задержать – заде́ ржувати, -жую, -жуєш, заде́ ржати, -ржу, -ржиш,
затри́ мувати, -мую́, -муєш, затри́ мати, -маю, -маєш; -ться – заде́ ржуватися, заде́ ржатися,
затри́ муватися, затри́ матися.
Задержка – заде́ ржання, затри́ мання, -ння, затри́ мка, -ки; (промедление) зага́ яння, -ння.
Задивиться – задивува́ тися, -ву́ юся, -ву́ єшся, зачудува́ тися, -ду́ юся, -ду́ єшся.
Задира – задира́ ка, -ки, заводія́ ка, -ки, заче́ па, -пи.
Задирать, задрать – 1) (что) задира́ ти, -ра́ ю, задра́ ти и заде́ рти (задеру́ , задере́ ш); 2) (кого)
зачіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зачепи́ ти; -плю́, -пиш, займа́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, зайня́ ти (займу́ ,
за́ ймеш).
Задирка – за́ чіпка, -ки.
Задирчивость – зади́ ркуватість.
Задирчивый – зади́ ркуватий.
Задичать – здича́ віти, -вію, -вієш.
Заднепровье – задні́пря, -ря (ср. р.).
Заднепроходный, анат. – підхіднопрохі́дний, -а, -е; -ное отверствие – відхі́дник, -ка.
Задний – за́ дній, -я, -є.
Задник (обуви) – закаблу́ к, -ка.
Задница – зад (род. за́ ду).
Задолжалый – заборго́ ваний.
Задолжать – заборгува́ ти, -гу́ ю.
Задолженность – заборго́ ваність, -ности.
Задолженный – заборго́ ваний.
Задом, нар. – за́ дки.
Задор – завзя́ ття, -ття, зади́ рка.
Задорливость – зади́ ркуватість.
Задорливый, задорный – зади́ ркуватий, задери́ куватий.
Задохнуться – задуши́ тися, -шу́ ся, -шишся, задихну́ тися.
Задремать – задріма́ ти, -ма́ ю.
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Задрожать – задрижа́ ти, -жу́ , -жи́ ш, затремті́ти, -мчу́ , -мти́ ш.
Задувать, задуть – 1) (лампу) задму́ хувати, -дму́ хую, задму́ хати, -хаю, -хаєш; 2) (о ветре)
задува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заду́ ти (задму́ , задме́ ш); (снегом) завіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заві́яти, -ві́ю,
-ві́єш.
Задумать, см. Задумывать.
Задумчивость – заду́ мливість, -вости.
Задумчивый – задумливий, -а, -е; -чиво – заду́ мливо.
Задумывание – заду́ мування.
Задумывать, задумать – заду́ мувати, -мую, -муєш, заду́ мати.
Задумываться, задуматься – заду́ муватися, заду́ матися, зами́ слюватися, зами́ слитися.
Задушевность – серде́ чність, -ности, щи́ рість, -рости.
Задушевный – серде́ чний, щи́ рий, -а, -е.
Задушение – заду́ шення, -ння.
Задушить, – задуши́ ти, -шу́ , -шиш, задави́ ти, -влю́, -виш; -ся – задуши́ тися, задави́ тися.
Задхлость – за́ тхлість, ту́ хлість, -лости.
Задхлый – за́ тхлий, ту́ хлий.
Задхнуться – задхну́ тися.
Зады – 1) задві́рок, -рка; 2) (у воза) задо́ к, -дка́ ; 3) (у обуви) закаблу́ ки, -ків.
Задымить – закури́ ти, -рю́, -риш; -ся – закури́ тися.
Задымленный – зади́ млений, заку́ рений, -а, -е.
Задымливать, задымить – зади́ млювати, -люю, -люєш, задими́ ти, -млю́, -ми́ ш,
заку́ рювати, -рюю, -рюєш, закури́ ти, -курю́, -ку́ риш; -ться – зади́ млюватися, задими́ тися,
заку́ рюватися, закури́ тися.
Задыхаться, задохнуться – задиха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, задихну́ тися, -хну́ ся, -хне́ шся.
Задышать – зади́ хати, -дишу́ , -ди́ шеш.
Задышка – заду́ ха, я́ духа, -хи.
Заедать, -есть – заїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, заїсти (заїм, заїси́ ).
Заеды – за́ їди, -дів.
Заезд – за́ їзд, -ду.
Заезжать, заехать – заїжджа́ ти (заїжджа́ ю, заїжджа́ єш), заїхати (заїду, заїдеш).
́
Заезжий – (приезжий) заїжджий,
-а, -е; (постоялый двор) заїзни́ й (двір).
Заем – по́ зи́ ка, по́ зичка, -ки.
Заемный – позичко́ вий, -а, -е.
Заемщик – позича́ льник, -ка; -щица – позича́ льниця, -ці.
Заерошиться – закостри́ читися, -чуся, -чишся.
́
́
́
́
Заехать – 1) заїхати
(заїду,
заїдеш);
2) (ударить) заїхати,
заціди́ ти, -ціджу́ , -ці́диш.
Зажаривать, зажарить – зашква́ рювати, -рюю, -рюєш, зашква́ рити, -рю, -риш, запіка́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, запекти́ , -печу́ , -пече́ ш.
Зажатие – зати́ ск, -ску.
Заждать – зачека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; -ться – зачека́ тися.
Зажелтевший, зажелтелый – зажовті́лий, зажо́ вклий, -а, -е.
Зажелтеть – зажовті́ти, -ті́ю.
Зажеманиться – замані́житися, -жуся, -жишся.
Зажечь, см. Зажигать.
Заживание (о ране) – заго́ ювання, заго́ їння.
Заживать, зажить (о ране) – заго́ юватися, -го́ ююся, -го́ юєшся, заго́ їтися, -го́ юся.
Заживлять, заживить – заго́ ювати, -го́ юю, -го́ юєш, заго́ їти, -го́ ю, -го́ їш.
Заживо, нар. – за життя́ , за живота́ .
Заживший – зажи́ лий, -а, -е.
Зажигалка – запа́ лка, -ки.
Зажигание – 1) (лампы) засві́чування, -ння; 2) (в печке дров) запа́ лювання, -ння.
Зажигатель – палі́й, -ія́ ; -ница – палі́йка, -ки.
Зажигательный – запальни́ й, -а́ , -е́ .
Зажигательство – підпа́ л, -лу, підпа́ лення, -ння.
Зажигать, зажечь – 1) (лампу) засві́чувати, -чую, -чуєш, засвіти́ ти, -вічу́ , -ві́тиш; 2) (дрова,
избу) запа́ лювати, -люю, -люєш, запали́ ти, -палю́, -па́ лиш.
Зажигаться, зажечься – засві́чуватися, засвіти́ тися, запа́ люватися, запали́ тися.
Зажилой – зажи́ тий, заро́ блений.
Зажим – за́ тиск, -ку; (прибор) зати́ скач, -ча; -ной – стиска́ льний.
Зажимание – зати́ скування, -ння.
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Зажимать, зажать – зати́ скувати, -кую, -куєш, зати́ снути, -сну, -снеш; (закрыть) затуля́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, затули́ ти, -лю́.
Зажин – (процесс) зажи́ н, -ну, зажи́ нок, -нку; (о нажатом) ужи́ нок, -нку.
Зажинать, зажать – зажина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зажа́ ти (зажну́ , зажне́ ш).
Зажирелый – гладки́ й, опа́ систий, -а, -е.
Зажиреть – погла́ дшати, -шаю, -шаєш, потовсті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Зажиток – доста́ ток, -тку.
Зажиточность – замо́ жність, -ности, доста́ тки, -ків.
Зажиточный – замо́ жний, -а, -е; -чно – замо́ жно, достатньо.
Зажить – зажи́ ти, -живу́ , -ве́ ш.
Зажмуривать, зажмурить – зажму́ рювати, -рюю, -рюєш, зажму́ рити, -рю, -риш,
замру́ жувати, -жую, -жуєш, замру́ жити.
Зажмуренный – зажму́ рений, замру́ жений, -а, -е.
Зажужжать – 1) (о пчелах, мухах) задзижча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (о веретене, кузнечике)
засюрча́ ти, захурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 3) (о жуке, комаре) загусти́ (загуду́ , загуде́ ш).
Зажурчать – задзюрча́ ти, -чу́ , чи́ ш, задзюркоті́ти, -чу́ , -ти́ ш.
Зазвенеть – задзвені́ти, -ню́, -ни́ ш.
Зазвонить – задзвони́ ти, -ню́, -ниш.
Зазвонщик – дзвона́ р, -ря́ .
Зазвучать – 1) (послышаться) залуна́ ти, -на́ ю, -на́ єш; 2) (о струнах) забрені́ти, -ню́.
Заздравный – заздро́ вний, -а, -е.
Зазевать – запозіха́ ти, -ха́ ю.
Зазевываться, зазеваться – заґа́ влюватися, -лююся, -люєшся, заґа́ витися, -влюся,
-вишся.
Зазеленеть – зазелені́ти, -ні́ю.
Зазеленить – зазелени́ ти, -ню́, -ни́ ш, позелени́ ти, -леню́, -лени́ ш; -ться – зазелени́ тися.
Заземление – узе́млювання.
Заземленний – узе́млений.
Заземлять, заземлить – уземля́ ти, уземли́ ти.
Зазимовать – зазимува́ ти, -му́ ю, -му́ єш; -ться – зазимува́ тися.
Зазимье – за́ зимки, -кі́в, за́ морозки, -ків.
Зазнаваться, зазнаться – зазнава́ тися, -наю́ся, -нає́шся, зазна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся.
Зазнавшийся – зарозумі́лий.
Зазнамо, см. Заведомо.
Зазноба – 1) (любовь) коха́ ння, -ння, любо́ в, -бо́ ви; 2) (предмет любви) коха́ ночка, -ки,
лю́бка.
Зазноблять, зазнобить – 1) (о холоде) заморо́ жувати, -жую, -жуєш, заморо́ зити, -ро́ жу,
-ро́ зиш; 2) (увлекать) прико́ хувати, -ко́ хую, -ко́ хуєш, прикоха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Зазор – ганьба́ , -би́ , со́ ром, -му.
Зазор, тех. – прозі́р, -зо́ ру, люз, -зу.
Зазорный – гане́ бний, соромі́тний, -а, -е; -но – гане́ бно, соромі́тно.
Зазрение – докі́р (род. доко́ ру), дога́ на, -ни.
Зазубренный – щерба́ тий, зазу́ блений, -а, -е.
Зазубривать, зазубрить – 1) (топор, нож) вище́ рблювати, -люю, -люєш, ви́ щербити, -блю,
-биш; 2) (уроки на память) товкти́ , ви́ товкти.
Зазубрина – щерби́ на, -ни, за́ зубень, -бня.
Зазубристый – щерба́ тий.
Зазудеть – засвербі́ти, -блю́, -би́ ш.
Зазыв – за́ клик, -ку.
Зазывала – заклика́ йло, -ла.
Зазывание – заклика́ ння, -ння.
Зазыватель, зазывальщик – закли́ чник, -ка, запро́ хач, -ча; -ница, -щица – закли́ чниця,
-ці, запро́ хачка, -ки.
Зазывать, зазвать – заклика́ ти, -ка́ ю, закли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш.
Зазывный – закли́ чний, -а, -е.
Зазябать, зазябнуть – замерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, заме́ рзнути.
Зазяблый – заме́ рзлий.
Заиграть – 1) (зашалить) зажирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 2) (на инструменте) загра́ ти, -ра́ ю.
Заиграться – загра́ тися, -ра́ юся.
Заигрывание – заграва́ ння, -ння.
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Заигрывать – заграва́ ти, -ваю́, -ває́ш; -ться – заграва́ тися.
Заика – заїка, -ки, недорі́ка, -ки.
́
Заикаться, заикнуться – заїкуватися,
-куюся, -куєшся, заїкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
́
Заикливый – заїкуватий, недорі́кий, -а, -е.
Заимодавец – позича́ льник, -ка; -вица – позича́ льниця, -ці.
Заимодательство – позича́ ння, -ння, по́ зичка, -ки, по́ зи́ ка, -ки.
Заимообразно – позичко́ во, в по́ зичку, в по́ зи́ ку.
Заимообразный – позичко́ вий, пози́ чений, -а, -е.
Заимствование (денег) – позича́ ння, запози́ чення, пози́ чення, -ння.
Заимствованный – запози́ чений, -а, -е.
Заимствовать – 1) (деньги) позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 2) (мысли, идеи) перейма́ ти, -ма́ ю,
--ма́ єш,запозича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Заинтересованность – заціка́ вленість, -ности, заціка́ влення, -ння.
Заинтересовывать, заинтересовать – заціка́ влювати, -люю, -люєш, заціка́ вити, -влю,
-виш; -ться – заціка́ влюватися, заціка́ витися.
Заинька – за́ йчик, -ка.
Заискивание – запобіга́ ння, підла́ щування, -ння.
Заискивать, запекать – запобіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запобі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш, підла́ щуватися,
-щуюся, -щуєшся, підла́ щитися, -щуся, -щишся.
Заискивающий (человек) – запобіга́ йло, -ла.
Заискриться – заіскри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Зайченок – зайченя́ , -ня́ ти, зайча́ , -ча́ ти.
Зайчиха – заячи́ ха, -хи.
Закабаливать, закабалить – закаба́ лювати, -люю, -люєш, закабали́ ти, -лю́, -ли́ ш,
занево́ лювати, -люю, -люєш, занево́ лити, -лю, -лиш.
Закаблучье – закаблу́ к, -ка.
Закадычный – ві́рний, щи́ рий.
Заказ – замо́ влення, -ння.
Заказной – замо́ вний; -ное письмо – рекомендо́ ваний лист.
Заказчик – замо́ вник, -ка, замо́ вець, -вця; -чица – замо́ вниця, -ці.
Заказывать, заказать – замовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, замо́ вити, -влю, -виш.
Закаиваться, закаяться – заріка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, заректи́ ся (заречу́ ся, зарече́ шся).
Закал – 1) (в хлебе) зака́ лець, -льця; 2) (стали) гарт, -ту; (действие) гартува́ ння, -ння.
Закаленный – загарто́ ваний.
Закаливание – гартува́ ння, -ння.
Закаливать, закалить – 1) (железо) загарто́ вувати, -вую, -вуєш, загартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш;
2) (о хлебе) недопіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, недопекти́ , -печу́ , -пече́ ш.
Закалка (стали) – гартува́ ння.
Закалочный – гартівни́ й, -а́ , -е́; -ная печь – гарті́вня, -ні.
Закальщик – гартівни́ к, -ка́ .
Закалывать, заколоть – зако́ лювати; -люю, заколо́ ти, -лю́, -леш.
Закалякать – забазі́кати, -каю, -каєш; -ться – забазі́катися.
Закалять, закалить – загарто́ вувати, -вую, -вуєш, загартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться –
загарто́ вуватися, загартува́ тися.
Закаменелость – кам’яні́лість.
Закаменелый – 1) скам’яні́лий, -а, -е; 2) (о человеке) запе́клий, -а, -е.
Закаменеть – скам’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Заканчивать, закончить – закі́нчувати, -чую, -чуєш, закінчи́ ти, кінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
кінчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Закапать – закра́ пати, -паю, -паєш, зака́ пати, -паю, -паєш.
Закапризничать – завередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, заковерзува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Закапчивание – зако́ пчення.
Закапывание – зако́ пування, зарива́ ння, -ння.
Закапывать, закопать – зако́ пувати, -пую, -пуєш, закопа́ ти.
Закаркать – закря́ кати, -каю.
Закармливать, закормить – загодо́ вувати, -вую, -вуєш, загодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Закартавить – загарка́ вити.
Закат – 1) (солн.) за́ хід (род. за́ ходу); 2) (снежный, скользкий) забі́г (род. забі́гу), зато́ ка,
-ки.
Закатывать, закатить – 1) (рукава) зако́ чувати, -чую, -чуєш, закоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш; 2)
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(поле) вка́ чувати, -чую, -чуєш, вкача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 3) (бочку в погреб) вко́ чувати, -чую,
-чуєш, вкоти́ ти (вкочу́ , вко́ тиш).
Закатываться, закатиться – 1) (о солнце) захо́ дити; 2) (о платье, рукавах) зака́ чуватися,
закоти́ тися.
Закачаться – загойда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, заколиха́ тися.
Закачивать, закачать (ребёнка) – заго́ йдувати, -дую, -дуєш, загойда́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
заколи́ сувати, -сую, -суєш, заколиса́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш.
Закашлять – зака́ шляти, -ляю, -ляєш; (сухим кашлем) закахи́ кати, -каю, -каєш; (сильно)
забухи́ кати, -каю, -каєш.
Закаяться, см. Закаиваться.
Заквакать – 1) (о жабах) заква́ кати, заку́ мкати, -каю, -каєш; 2) (об утках) зака́ хкати, -каю,
-каєш.
Закваска – 1) ро́ зчина, -ни; 2) (с пива или хмеля) дрі́жді, -ів; 3) (с теста запарен.
кипятком) опа́ ра, -ри; 4) (для кваса) ро́ зквас, -су, кваси́ ло, -ла.
Заквашивать, заквасить – 1) (яблоки,капусту, помидоры) заква́ шувати, -шую, -шуєш,
заква́ сити, -ва́ шу, -ва́ сиш; 2) (на хлеб) учиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, учини́ ти, -ню́, -ниш,
розчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розчини́ ти, -ню́.
Закивать – закива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Закидной – закидни́ й, -а́ , -е́ .
Закидывать, закидать, закинуть, см. Забрасывать.
Закипать, закипеть – закипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, закипі́ти, -плю́.
Закипевший – закипі́лий, -а, -е.
Закисание – закиса́ ння, -ння.
Закисать, закиснуть – закиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, заки́ снути.
Закись – за́ кис, -су.
Закичиться – зачва́ нитися, -нюся, -нишся, запиша́ тися.
Заклад – заста́ ва, -ви, за́ став, -ву, закла́ д, -ду.
Закладка – 1) (здания) закла́ дини (род. закла́ дин); 2) (камнем) замурува́ ння́ , -ння; 3) (в
книжке) заста́ вка, -ки.
Закладная – закладна́ , -но́ ї, заставни́ й лист.
Закладной (заложенный) – заставни́ й, -а́ , -е́ .
Закладчик – заста́ вник, -ка; -чица – заста́ вниця, -ці.
Закладывать, заложить – 1) (давать в залог) заставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, заста́ вити, -влю,
-виш; 2) (досками) замо́ щувати, -щую, -щуєш, замости́ ти, -мощу́ , -мо́ стиш; 3) (лошадей)
запряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запрягти́ , -ряжу́ , -ряже́ ш; 4) (камнем) замуро́ вувати, -вую, -вуєш,
замурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 5) (дыру) затика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, заткну́ ти, заклада́ ти, закла́ сти,
-кладу́ , -де́ ш и заложи́ ти, -жу́ , -жиш; 6) (основывать здание) заклада́ ти, закла́ сти и
заложи́ ти.
Заклёвывать, заклевать – закльо́ вувати, -вую, -вуєш, заклюва́ ти, -люю́, -лює́ш,
задзьо́ бувати, -бую, -буєш, задзьо́ бати.
Заклеивание – закле́ ювання, залі́плювання, -ння.
Заклеивать, заклеить – закле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, закле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш, залі́плювати,
-люю, -люєш, заліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Заклейка, см. Заклеивание.
Заклейменный – заплямо́ ваний.
Заклеймить – 1) (поставить знаки) заклейни́ ти, -ню́, -ни́ ш, потаврува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 2) (о
человеке) запля́ ми́ ти, -млю́, -ми́ ш.
Заклёпка – 1) (предмет) за́ клепка, -ки, ню́та, -ти; 2) (действие) закле́ пування, -ння.
Заклёпочный – за́ клепковий, нюто́ вий.
Заклёпывать, заклепать – закле́пувати, -пую, -пуєш, заклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Заклинание – заклина́ ння, -ння, закля́ ття, -ття.
Заклинатель – закли́ нач, -ча́ ; -ница – заклина́ чка, -ки.
Заклинательный – заклина́ льний, -а, -е.
Заклинать, заклясть – заклина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, заклясти́ , -ляну́ , -ляне́ ш и -лену́ , -лене́ ш.
Заклинивать, заклинить – заплі́шувати, -шую, -шуєш, запліши́ ти, -шу́ , -ши́ ш,
заклинцьо́ вувати, -вую, -вуєш, заклинцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Заклинок (клинышек для закрепления) – за́ плішка, -ки.
Заклокотать – заклекоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Заклубиться – заклубота́ тися, -бочу́ ся, -бо́ чешся.
Заключать, заключить – 1) замика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, замкну́ ти, -кну́ , -кне́ ш; 2) (в тюрьму)
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ув’я́ знювати, -нюю, -нюєш, ув’язни́ ти, -ню́, -ни́ ш; З) (договор) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
скла́ сти (складу́ , складе́ ш); 4) (иметь в себе) місти́ ти (міщу́ , місти́ ш); 5) (окончить)
закі́нчувати, закінчи́ ти; 6) (выводить следствие) вбача́ ти, вба́ чити.
Заключаться – 1) (содержать) місти́ тися (міщу́ ся, місти́ шся); 2) (уединяться)
замика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся.
Заключение – 1) (арестованных) ув’я́ знення, -ння; 2) (комиссии) ви́ сновок, -ку; 3)
(договора) склада́ ння, -ння.
Заключенный (в тюрьме) – ув’я́ знений, -а, -е.
Заключительный – 1) остато́ чний; 2) (речь, слово) кінце́ вий.
Заключить, см. Заключать.
Заклянчить – заканю́чити, -ню́чу.
Заклясть, см. Заклинать.
Заклятие – закли́ н, -и́ ну, проклі́н, -льо́ ну.
Заклятый – закля́ тий, -а, -е.
Закованный – заку́ тий, -а, -е.
Заковка (оковы) – зако́ в, -ву.
Заковывать, заковать – зако́ вувати, -вую, -закува́ ти, -ку́ ю.
Заковыка – закарлю́чка, -ки.
Закожный – зашку́ рний, підшку́ рний, -а, -е.
Заколачивать, заколотить – (окна) забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти (заб’ю́, заб’є́ш).
Заколдованный – зачаро́ ваний.
Заколдовывать, заколдовать – зачаро́ вувати, -вую, -вуєш, зачарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Заколебать – заколива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, захита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; -ться – заколиха́ тися, -шу́ ся,
-ше́ шся, захита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся; (не решаться, сомневаться) завага́ тися, -га́ юся.
Заколесить – зако́ лувати, -лу́ ю.
Закон – зако́ н, -о́ ну, пра́ во, -ва.
Законник, см. Законовед.
Законно – зако́ нно, пра́ вно.
Законнорожденный – законноро́ джений, -а, -е.
Законность – зако́ нність, -ности, пра́ вність, -ности.
Законный – зако́ нний, пра́ вний.
Законовед – правозна́ вець, -вця, правни́ к, -ка́ .
Законоведение – правозна́ вство, -ва.
Законодатель – законода́ вець, -вця; -ница – законода́ виця, -ці.
Законодательный – законода́ вчий, -а, -е.
Законодательство – законода́ вство, правода́ вство, -ва.
Закономерность – закономі́рність.
Закономерный – закономі́рний.
Законопачивать, законопатить – законопа́ чувати, -чую, -чуєш, законопа́ тити, -чу.
Законопреступник – праволо́ мець, -мця, праволо́ мниця, -ці.
Законопреступный – праволо́ мний, -а, -е.
Законоучитель – віровчи́ тель, -ля; -ница – віровчи́ телька, -ки.
Законтрактовать – законтрактува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – законтрактува́ тися.
Закопаться – закопа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся.
Закопка – зако́ пування, -ння.
Закопошиться – заворуши́ тися, -шу́ ся, -шишся.
Закоптить – закопти́ ти, -пчу́ , -ти́ ш, закури́ ти, -рю́, -ку́ риш.
Закопченный – зако́ пчений, заку́ рений, -а, -е.
Закоренелость – закорені́лість, запе́ клість, -лости.
Закоренелый – закорені́лий, запе́клий, -а, -е.
Закорюка – 1) карлю́чка, закарлю́чка, -ки; 2) (препятствие) перешко́ да, зава́ да, -ди.
Закорючистый – карлючкува́ тий.
Закоряветь – закоржа́ віти, -вію.
Закосить – закоси́ ти (закошу́ , зако́ сиш); -ться – ко́ со гля́ нути.
Закоснелость – затверді́лість, -лости; (упорствование в убеждениях) запе́ клість, -лости.
Закоснелый (упорствующ. в убежден.) – запе́ клий, -а, -е.
Закоснеть – затве́ рднути, задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Закостенелый – закостені́лий.
Закостенеть – закостені́ти, -ні́ю.
Закоулок – 1) (тесный проулок) зау́ лок, -лка, за́ куток, -тка; 2) (место, убежище) за́ куток,
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-тка.
Закочевать – закочува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш, затаборува́ ти, -ру́ ю.
Закоченелый – закля́ клий, задубі́лий, -а, -е.
Закоченеть – закля́ кнути, -ну, -неш, задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Закрадываться – закрада́ тися.
Закраивать, закроить – закро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, закро́ їти, -ро́ ю, -ро́ їш.
Закраина – 1) (край чего- нибудь) край (р. кра́ ю); 2) (лед у берегов рек) прибе́ режня кри́ га.
Закракать – закря́ кати, -каю, -каєш, закрю́кати, -каю, -каєш.
Закрапывать, закрапать – закра́ пувати, -пую, -пуєш, закра́ пати, -паю, -паєш.
Закраска – зафарбо́ вування, -ння.
Закраснеть – зачервоні́ти, -ні́ю, -ні́єш; -ться – зачервоні́тися.
Закраснить – зачервони́ ти, -ню́.
Закрасоваться – закрасува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся, захороши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся.
Закрашивать, закрасить – зафарбо́ вувати, -бо́ вую, -вуєш, зафарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Закрепа – за́ кріпка, -ки.
Закрепление – закрі́плення, змі́цнення, -ння.
Закреплять, закрепить – закріпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, закріпи́ ти.
Закрепляющий – закріпни́ й.
Закрепощать, закрепостить – закріпа́ чувати, -чую, -чуєш, закріпа́ чити, -чу, -чиш,
закріпоща́ ти, -ща́ ю, закріпости́ ти.
Закривлять, закривить – закривля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, закриви́ ти, -влю́, -ви́ ш, загина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, загну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ся – закриви́ тися, скриви́ тися.
Закричать – закрича́ ти, -чу́ , -чи́ ш, загука́ ти, -ка́ ю; (сердито) загри́ мати, -маю, -маєш;
(рыдая) зарепетува́ ти, -ту́ ю; (иступленно) завереща́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Закрой (одежды) – закро́ ювання, кра́ яння, -ння.
Закройщик, -щица – закро́ ювач, -ча, закро́ ювачка, -ки.
Закром – за́ сі́к, -ка.
Закругление – закру́ глення, -ння.
Закруглять, закруглить – закру́ глювати, -люю, -люєш, закругли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Закружить – 1) (кругом себя) закрути́ ти, заверті́ти; 2) (голову чем-либо) заморо́ чити, -чу.
Закружиться (о голове) – заморо́ читися, запа́ морочитися.
Закрученный – закру́ чений.
Закручивание – закру́ чування.
Закручивать, закрутить – закру́ чувати, -чую, -чуєш, закрути́ ти, -чу́ , -тиш; -ться –
закру́ чуватися, закрути́ тися.
Закручиниться – зажури́ тися, засмути́ тися.
Закрывать, закрыть – 1) (собрание) закрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, закри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш (збо́ ри);
2) (двери, окна) зачиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зачини́ ти, -ню́, -ниш; 3) (глаза) заплю́щувати,
-щую, -щуєш, заплю́щити, -щу, -щиш; 4) (лицо) закрива́ ти, -ва́ ю, закри́ ти, -ри́ ю, затуля́ ти,
-ля́ ю, затули́ ти, -лю́, -лиш.
Закрытие – 1) закриття́ , -ття; 2) зачи́ нення; 3) заплю́щення; 4) закрива́ ння, затуля́ ння.
Закудахтать – закудкуда́ кати, -каю, -каєш; (о наседке) заквокта́ ти (заквокчу́ , закво́ кчеш).
Закулисный – залаштунко́ вий.
Закупать, закупить – закупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, закупо́ вувати, -вую, закупи́ ти, -плю́, -пиш.
Закупка – за́ куп, -пу.
Закупной – закупни́ й, -а́ , -е́ .
Закупоривать, закупорить – закорко́ вувати, -вую, -вуєш, закоркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш,
затика́ ти, -ка́ ю, заткну́ ти, -кну́ , -кне́ ш; -ся – закорко́ вуватися.
Закупорка – 1) (процесс) закорко́ вування, -ння; 2) (самый предмет) за́ тичка, -ки.
Закупщик – заку́ пник, -ка; -щица – заку́ пниця, -ці.
Закуривать, закурить – 1) заку́ рювати, -рюю, -рюєш, закури́ ти (закурю́, заку́ риш),
зади́ млювати, задими́ ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (папиросу, трубку) заку́ рювати, закури́ ти,
запа́ лювати, запали́ ти, -лю́, -лиш (цигарку, лю́льку).
́
́ заїси́ ).
Закусать – загри́ зти, -зу́ , -зе́ ш, заїсти
(заїм,
Закуска – заку́ ска, пере́куска; (перед завтраком) по́ ранок, -нку; (перед обедом)
передобі́док, -дку; (перед ужином) підвечі́рок, -рку.
Закусывать, -сить – заку́ шувати, -шую, закуси́ ти, -шу́ , -сиш.
Закут – 1) (в избе угол) за́ куток, -тка; 2) (для скота) за́ города.
Закутить – загуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Закутывать, закутать – заку́ тувати, -тую, -туєш, заку́ тати, -таю, -таєш, затушко́ вувати,
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-вую, затушкува́ ти, -ку́ ю.
Закутываться, закутаться – заку́ туватися, заку́ татися, затушко́ вуватися, затушкува́ тися.
Зал – за́ ля, -лі.
Заладить – 1) (заделать) зала́ годити, -джу, -диш; 2) (повторять несколько раз одно и тоже) товкти́ (товчу́ , товче́ ш) торо́ чити, -чу, -чиш.
Залаживать, заладить (заделывать) – зала́ годжувати, -джую, зала́ годити, -джу, -диш.
Заламывать, заломать – 1) (ломать) зала́ мувати, залама́ ти, зало́ млювати, -млюю,
-млюєш, заломи́ ти, -млю́, зало́ миш; 2) (загибать) загина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, загну́ ти, -ну́ , -не́ ш;
3) (запрашивать цену) загина́ ти, загну́ ти, заправля́ ти, запра́ вити, -влю, -виш; -ться –
зало́ млюватися, заломи́ тися, загина́ тися, загну́ тися.
Залащивать, залощить – зало́ щувати, -щую, -щуєш, залощи́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Залаять – зага́ вкати, -каю, -каєш, забреха́ ти, -бре́ шу́ , -бре́ шеш.
Залгать – забреха́ ти; -ться – забреха́ тися.
Залегать, залечь – заляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, залягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш.
Заледенеть – (покрыться льдом) заме́ рзнути, -ну, -неш, покрижні́ти, -ні́ю, -ні́єш;
(смерзнуть) закля́ кнути, -ну, -неш, задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Залежалый – лежа́ лий, -а, -е.
Залеживаться, залежаться – зале́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, зале́ жатися, -жуся,
-жишся.
Залежь – 1) (заваль) за́ валь, -ли; 2) (минерал.) по́ клад, -ду; 3) (оставл. необраб. земля)
толо́ ка, -ки, перелі́г, -ло́ гу.
Залезать, залезть – заліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, залі́зти, -зу, -зеш.
Залениться – залінува́ тися, -ну́ юся, -ну́ єшся, заледащі́ти.
Залепетать – забелькота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Залепливать, залепить – залі́плювати, -плюю, -плюєш, заліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Залет – перелі́т (род. перельо́ ту).
Залетать, залететь – заліта́ ти,-та́ ю, -та́ єш, залеті́ти (залечу́ , залети́ ш), зали́ нути, -ну, -неш.
Залётный – перелі́тний, -а, -е; (о молод. удалом) хва́ цький.
Залечивать, залечить – заліко́ вувати, -вую, -вуєш, залікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, заго́ ювати,
-го́ юю, заго́ їти, -го́ ю, -го́ їш.
Залив – зато́ ка, -ки, сага́ , -ги́ .
Заливать, залить – залива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зали́ ти, -ллю́, -ллєш.
Заливка – залива́ ння, -ння.
Заливной, заливочный – заливни́ й, -а́ , -е́ .
Зализывать, зализать – зали́ зувати, -зую, -зуєш, зализа́ ти (залижу́ , зали́ жеш).
Заликовать – зраді́ти, -ді́ю, поча́ ти раді́ти.
Залихватский – голі́нний, мото́ рний.
Залишек – зайвина́ ; -ни́ , ли́ шка.
Залог – заста́ ва, -ви, за́ клад, -ду.
Залоговой – заставни́ й, закладни́ й, -а́ , -е́ .
Залогодатель – заста́ вник, закла́ дник, -ка.
Залогодержатель – заставоє́мець, -мця.
Заложенное – заста́ вщина, -ни.
Заложенный – заста́ влений, закла́ дений, -а, -е.
Заложить – 1) (в залог) заста́ вити, -влю, -виш; 2) (запрятать, затерять) запрото́ рити,
-то́ рю, -риш; 3) (запречь) запрягти́ , -пряжу́ , -же́ ш.
Заложник – заручни́ к, -ка.
Заложница – зару́ чниця, -ці.
Заломаться – зачва́ нитися.
Залосниться (заблестеть) – залисні́ти, -ні́ю, заблища́ ти.
Залп – ви́ пал, -лу, по́ стріл, -лу.
Залубенеть, залубнеть – затверді́ти.
Залуживать, залудить – залу́ джувати, -джую, -джуєш, залуди́ ти, -джу́ , -диш.
Залупливать, залупить – залу́ плювати, -плюю, -плюєш, залупи́ ти, -плю́, -пиш; -ться –
залу́ плюватися, залупи́ тися.
Залучать, залучить – залуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, залучи́ ти, -чу́ , -иш.
Залюбоваться – залюбува́ тися, -бу́ юся, -бу́ єшся, замилува́ тися, -лу́ юся, -лу́ єшся.
Залюбопытствовать – заціка́ витися, -влюся, -вишся.
Замазка – за́ мазка, -ки; (процесс) зама́ зування, -ння.
Замазывать, замазать – (глиной, замазкой) зама́ зувати, -зую, -зуєш, зама́ зати (зама́ жу,
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зама́ жеш); (салом, маслом) зама́ щувати, -щую, -щуєш, замасти́ ти (замащу́ , зама́ стиш);
(дегтем) зашмаро́ вувати, -вую, -вуєш, зашмарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; (пачкать) заму́ рзувати,
-зу́ ю, -зу́ єш, заму́ рзати, -заю, -заєш.
Замаливать, замолить – замо́ лювати, -люю, -люєш, замоли́ ти.
Заманка – 1) прина́ да, -ди; 2) (процесс) зама́ нювання, -ння.
Заманчивость – прина́ дність, -ности, прива́ бливість, -вости, прива́ бність, -ности.
Заманчивый – прина́ дний, прива́ бливий, прива́ бний, -а, -е; -во – прина́ дно, прива́ бно.
Замарашка – замазу́ ра, -ри.
Замаривать, заморить – замо́ рювати, -рюю, -рюєш, замори́ ти, -рю́, -риш, захарчо́ вувати,
-вую, -вуєш, захарчува́ ти, -чу́ ю; -ться – замо́ рюватися, замори́ тися, захарчо́ вуватися,
захарчува́ тися.
Замарывать, замарать – 1) (запачкать) забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́,
-ниш; 2) (зачеркивать) закре́ слювати, -люю, -люєш, закре́ слити, -лю, -лиш; 3) (клеветать)
зачо́ рнювати, -нюю, -нюєш, зачорни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Замасливать, замаслить – зама́ слювати, -люю, -люєш, замасли́ ти, -лю, -лиш,
засмальцьо́ вувати, -вую, -вуєш, засмальцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Заматерелость – застарі́лість,-лости.
Заматерелый – застарі́лий, заста́ рений; (закоснелый) запе́клий.
Заматереть – заста́ ріти, -рі́ю, -рі́єш.
Заматывать, замотать – 1) (нитки на что) замо́ тувати, -тую, -туєш, замота́ ти, -та́ ю, -та́ єш;
2) (головой) замота́ ти, закива́ ти; -ся – замо́ туватися, замота́ тися.
Замахивание – зама́ хування, заміря́ ння, -ння.
Замахиваться, замахнуться – зама́ хуватися, замахну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся, заміря́ тися,
замі́ритися.
Замачивание – замо́ чування.
Замачивать, замочить – замо́ чувати, -чую, -чуєш, замочи́ ти, -чу́ , -чиш; -ся –
замо́ чуватися, замочи́ тися.
Замашка – зви́ чка, на́ вичка, -ки, (мужск. стебли конопли) пло́ скінь (род. пло́ сконі).
Замащивать, замостить – 1) (досками) замо́ щувати, -щую, -щуєш, замости́ ти, -мощу́ ,
-мо́ стиш; 2) (камнями) забруко́ вувати, -вую, -вуєш, забрукува́ ти, -ку́ ю.
Замедление – зага́ йка, заба́ ра, -и.
Замедлять, замедлить – зага́ ювати, -га́ юю, -га́ юєш, зага́ яти, -га́ ю, -га́ єш, заба́ рювати,
-рюю, -рюєш, забари́ ти, -рю́, -риш.
Замелеть – змілі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Замелькать – замиготі́ти, -гочу́ , -ти́ ш, забли́ мати, -маю, -маєш.
Замен, замена – замі́на, -ни; в замен – на замі́ну, на замі́н; (один вместо другого)
заступа́ ння, -ння.
Заменительный – замі́нний, -а, -е.
Заменять, заменить, переменить – заміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, заміни́ ти, -ню́, -ниш; (на
службе) заступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Замерзание – замерза́ ння, -ння.
Замерзать, замерзнуть – замерза́ ти, заме́ рзнути, -ну, -неш.
Замерзлый (мерзлый) – заме́ рзлий, -а, -е.
Замерлый, замертвелый – завме́ рлий, замертві́лий, -а, -е.
Замертво, нар. – як ме́ ртвий.
Замерцать – забли́ мати, -маю, -маєш, замиготі́ти, замигті́ти, -гчу́ , -ти́ ш.
Заместитель – засту́ пник, замісни́ к, -ка́ .
Заметать, замести – заміта́ ти, -та́ ю, замести́ , -мету́ , мете́ ш.
Заметаться – заметуши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся.
Заметка – 1) (знак) за́ значка, -ки, знак, -ку́ ; 2) (в газете) за́ мітка, -ки.
Заметливый – замі́тливий, примі́тливий, -а, -е.
Заметность – помі́тність, -ности.
Заметный – примі́тний, помі́тний; -но – помі́тно.
За́ меть (снежный) – заме́ т, -ме́ ту.
Замечание – ува́ га, -ги, заува́ ження, -ння.
Замечательный – знамени́ тий, -а, -е, ва́ ртий ува́ ги.
Замечать, заметить – 1) (метить что) познача́ ти, -ча́ ю, позначи́ ти, -чу́ , -чиш; 2)
(наблюдать) постеріга́ ти, постерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, зауважа́ ти, -жа́ ю, заува́ жити, -жу,
-жиш; 3) (делать замечание, выговор) зауважа́ ти, заува́ жити.
Замеченный (заподозренный) – пристрі́чений, -а, -е.
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Замечтать – зама́ рити, -рю, -риш; -ться – зама́ ритися.
Замешательство – 1) (суматоха) зам’я́ тня, -ні́, за́ мішка, -ки, заміша́ ння, -ння; 2)
(неустройство) непоря́ док, -дку, не́ лад.
Замешивать, замесить – замі́шувати, -шую, -шуєш, заміси́ ти, -мішу́ , -мі́сиш.
Замешивать, замешать – 1) (смешивать) замі́шувати, -шую, -шуєш, заміша́ ти, -ша́ ю,
-ша́ єш:2) (запутывать кого во что) заплу́ тувати, -тую, -туєш, заплу́ тати, -таю, -таєш,
уплу́ тувати, уплу́ тати (кого́ в що).
Замешиваться, замешаться – (впутываться в дело) втруча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся,
втру́ титися (втру́ чуся, втру́ тишся), устрява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, устря́ ти, -ну, -неш.
Замешкаться – забари́ тися, -рю́ся, -ри́ шся, зага́ ятися, -га́ юся.
Замещать, заместить – (кого) заступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, заступи́ ти, -плю́, -пиш (кого́ ); (что)
займа́ ти, -ма́ ю, зайня́ ти, -йму́ , -ме́ ш; (должность) обса́ джувати, обсади́ ти (поса́ ду).
Замещение – засту́ плення, -ння.
Замигать – 1) (в глазах) замиготі́ти, замигті́ти, -гчу́ , -гти́ ш; 2) (глазами) заморга́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, заклі́пати, -паю, -паєш.
Заминать, замять (дело, разговор) – замина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зам’я́ ти (замну́ , замне́ ш)
(спра́ ву, розмо́ ву).
Заминаться – запина́ тися, запну́ тися.
Заминка (в деле) – зага́ йка, зупи́ нка, -ки.
Замирание – замира́ ння, завмира́ ння, -ння.
Замирать, замереть – за(в)мира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, за(в)ме́ рти (за(в)мру́ , за(в)мре́ ш).
Замирение – зами́ рення, -ння.
Замирять, замирить – замиря́ ти, -ря́ ю, замири́ ти, -рю́, -риш.
Замкнутость – за́ мкнутість, -тости, за́ мкненість, -ности.
Замкнутый – замкну́ тий, за́ мкнений, -а, -е; -то – за́ мкнуто, за́ мкнено.
За́ мковый – замкови́ й, -а́ , -е́ .
Замлеть (о ноге, руке) – сте́ рпнути, -ну, -неш, за(о)млі́ти.
Замогильный – замоги́ льний.
За́ мок – за́ мок, -мку.
Замо́ к – замо́ к, -мка́ ; (висячий) коло́ дка, -ки.
Замокать, замокнуть – замока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, замо́ кнути, -ну.
Замолвить – замо́ вити, -влю, -виш.
Замолкать, замолкнуть – замовка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, замо́ вкнути и замо́ вкти, -кну, -кнеш.
Замолот (плата за молотьбу) – замоло́ т, -ту, замоло́ чене, -ого.
Замолчать – замо́ вча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, замо́ вкнути, -кну, -кнеш.
Замораживание – заморо́ жування, -ння.
Замораживать, заморозить – заморо́ жувати, -жую, -жуєш, заморо́ зити, -ро́ жу, -ро́ зиш.
Заморгать – заморга́ ти, -га́ ю.
Заморенный – замо́ рений, -а, -е.
Замороженный – заморо́ жений.
Заморозки – за́ зимки, -ків, при́ морозки, -ків.
́
́
Заморосить – замрячи́ ти (3-е лицо замрячи́ ть), заїмжи́
ти (3-е лицо заїмжи́
ть).
Заморский – замо́ рський, -а, -е.
Заморыш – замі́рок, -рка, замо́ рений, -ного.
Замостный – замосто́ вий, -а, -е.
Замочник – замка́ р, -ря́ .
Замуж, нар. – за́ між.
Замужем, нар. – за́ міжжю.
Замужество – замі́жжя, -жжя.
Замужняя – 1) (прилаг.) замі́жня; 2) (сущ.) заміжня́ , -ньо́ ї.
Замундштучивать, замундштучить – зацуго́ вувати, зацугу́ вати, забайрако́ вувати,
забайракува́ ти.
Замуравливать, замуравить – полива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, поли́ ти, -ллю́, -ллє́ш.
Замурлыкать – замуркота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Замутить – замути́ ти (замучу́ , заму́ тиш), закаламу́ тити.
Замутнеть – закаламу́ титися, му́ чуся, -му́ тишся.
Замученный – 1) (изнуренный работой) заму́ чений; 2) (истязанием, пытками)
закато́ ваний; 3) (на смерть) замордо́ ваний, заму́ чений, -а, -е.
Замучивать, замучить – 1) заму́ чувати, -чую, -чуєш, заму́ чити, -чу, -чиш; 2) (пытками)
закато́ вувати, -вую, -вуєш, закатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 3) (на смерть) замордо́ вувати, -вую,
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-вуєш, замордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ться – заму́ читися.
Замша – за́ мша, -ші; -шевый – за́ мшовий, -а, -е.
Замыкание – замика́ ння, -ння.
Замыкатель (тока) – зами́ ка́ ч.
Замыкать, замкнуть – замика́ ти, -ка́ ю, замкну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – замика́ тися,
замкну́ тися.
Замыкающий – замика́ льний.
Замысел – за́ мисел, -слу, за́ гад.
Замысловатость – метикува́ тість, -тости.
Замысловатый – метикува́ тий, мудро́ ваний, -а, -е.
Замычка – 1) (процесс) замика́ ння, -ння; 2) (петля запора) за́ сувка, за́ щіпка, -ки.
Замышлять, замыслить – замишля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зами́ слити, -слю, -слиш;
(намереваться) заміря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, замі́ритися, -рюся, -ришся.
Замять, -ся, см. Заминать, -ся.
Занавес, занавеска – засло́ на, заві́са, -си, запо́ на, -ни.
Занавешивать, занавесить – заві́шувати, -шую, -шуєш, заві́сити (заві́шу, заві́сиш).
Занашивать, заносить – зано́ шувати, -шую, -шуєш, зано́ сити, -но́ шу, -но́ сиш.
Занегодовать – обу́ ритися.
Занеметь – занімі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Занемогать, занемочь – занеду́ жувати, -жую, -жуєш, занеду́ жати, -жаю, -жаєш,
захорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Занесенный – зане́ сений, -а, -е; (в списки) заве́ дений, зане́ сений(до спи́ сків).
Занести – 1) зане́ сти́ , -су́ , -се́ ш; (що куди́ , що чим); 2) (руку для удара) замі́ритися, -рюся,
-ришся, підне́ сти́ , -су́ , -се́ ш; 3) (в списки) заво́ дити, заве́ сти́ , зано́ сити, зане́ сти (до спи́ сків).
Занимание – позича́ ння.
Занимательность – ціка́ вість, -вости.
Занимательный – ціка́ вий, -а, -е; -но – ціка́ во.
Занимать, занять – 1) (деньги, вещь) позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, пози́ чити, -чу, -чиш; 2)
(службу, кафедру) обійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, обійня́ ти, -му́ , -ме́ ш; 3) (заимствовать из
сочинения мысли) запозича́ ти, запози́ чити; 4) (квартиру, местность) займа́ ти, зайня́ ти
(кварти́ ру, місце́ вість), 5) (интересовать собой) заціка́ влювати, -люю, -люєш, заціка́ вити,
-влю, -виш; 6) (развлекать) ба́ вити, -влю, -виш, забавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 7) (преградить
дорогу) заступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, заступи́ ти, -плю́, -пиш.
Заниматься, заняться – 1) (работой) працюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; 2) (ученьем) учи́ тися,
-чу́ ся, -чи́ шся (чого́ ).
Заново, нар. – за́ ново, на́ ново.
Заноза – 1) (сучок) ска́ лка, -ки, шпи́ чка, ска́ бка, -ки; 2) (сутяга) позива́ йло, -ла; (задира)
приче́ па; 3) (любовь) коха́ ння.
Занозить – заскали́ ти, -лю́, -лиш.
Заноровиться – знорови́ тися, -влю́ся, -ви́ шся.
Занос (снежный) – заме́ т, -ту.
Заносить, занесть – 1) зано́ сити (зано́ шу, зано́ сиш), зане́ сти, -несу́ , -несе́ ш (що куди́ , що
чим); 2) (в списки, журнал) зано́ сити, зане́ сти́ , заво́ дити, заве́ сти́ , -веду́ , -де́ ш (до спи́ сків,
до журна́ лу).
Заноситься, занестись – (в прям. и перен. знач.) зано́ ситися, занестися.
Заносный – зане́ сений, -а, -е.
Заносчивость – чванли́ вість, пиха́ , -хи́ , зарозумі́лість, -ости.
Заносчивый – чванли́ вий, пиха́ тий, зарозумі́лий, -а, -е.
Заночевать – заночува́ ти, підночува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Зануздывать, зануздать – загну́ здувати, загнузда́ ти.
Занятие – 1) (работа) пра́ ця, -ці, заня́ ття; 2) (заём денег) позича́ ння, по́ зичка, -ки; 3)
(заимствование) запозича́ ння, перейма́ ння; 4) (города, крепости, квартиры) займа́ ння,
-ння.
Занятой – (работой) заняти́ й, -а́ , -е́ ; (взятый взаймы) пози́ чений, -а, -е.
Заоблачный – позахма́ рний, -а, -е.
Заогородный – завгоро́ дній, -я, -є.
Заодно – (сразу) заразо́ м, за одни́ м за́ ходом; (совокупно, вместе) спі́льно, згі́дно.
Заор – обні́жок, -жку.
Заорать – 1) (закричать) загаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; 2) (запахать) заора́ ти, -рю́, -ре́ ш.
Заостренный – заго́ стрений, -а, -е.
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Заостривать, заострить – заго́ стрювати, -рюю, -рюєш, загостри́ ти, -рю́, -риш.
Заохать – зао́ хати, -хаю, -хаєш, зао́ хкати, -каю, -каєш.
Заочно, нар. – за́ очі, поза́ очі.
Заочный – поза́ очний, -а, -е.
Запад – за́ хід, -ходу.
Западать, запасть – 1) (заваливаться) запада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, запа́ сти, -ду́ , -де́ ш,
зава́ люватися, -лююся, -люєшся, завали́ тися, -лю́ся, -лишся; 2) (о светилах небесных)
захо́ дити, -джу, -диш, зайти́ , -йду́ , -йде́ ш, хова́ тися, схова́ тися.
Западать (начать падать) – запада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Западение – запада́ ння, -ння.
Западина (долина) – запа́ дина, влого́ вина, -ни.
Западный – за́ хідній, -я, -є.
Западня – па́ стка, западня́ , -ні́; (для волков) вовкі́вня, -ні.
Запаздывать, запоздать – запі́знюватися, -нююся, -нюєшся, запізни́ тися, -ню́ся, -нишся,
спі́знюватися, спізня́ тися, -няю́ся, спізни́ тися.
Запаивать, запаять – залюто́ вувати, -вую, залютува́ ти, -ту́ ю.
́
Запаивать, -поить – спо́ ювати, споїти.
Запайка (процесс) – залюто́ вування; (металл) люто́ вання.
Запальчивость – за́ пал, -лу.
Запальчивый – запа́ листий, запа́ льчастий, -а, -е; -во – запа́ листо, запа́ льчасто.
Запаривать, запарить – запа́ рювати, -рюю, -рюєш, запа́ рити.
Запарывать, запороть – (распаривать швы) розпо́ рювати, -рюю, -рюєш, розпоро́ ти, -рю́,
-реш; (бить розгами) засіка́ ти, -ка́ ю, засікти́ , -січу́ , -че́ ш.
Запас – 1) (жизненных припасов) запа́ с, припа́ с, -су; 2) (излишек) зайвина́ , -ни́ , запа́ с, -су.
В запас – про запа́ с.
Запасать, запасти (припасов) – запаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, запасти́ , -су́ , -се́ ш; -ться –
запаса́ тися, запасти́ ся.
Запасливый – запа́ сливий, -а, -е.
Запасной – запасни́ й, припа́ сений, -а, -е.
Запах – за́ пах, -ху, па́ хощі, -щів.
Запахивание – зао́ рювання, -ння.
Запахивать, запахать – зао́ рювати, -рюю, заора́ ти, -рю́, -реш.
Запачканный – забру́ днений.
Запачкивать, запачкать – забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Запашник – борона́ , -ни́ .
Запаянный – залюто́ ваний, -а, -е.
Запев (прелюдия) – за́ спів, -ву.
Запевала – заспі́вач, -ча.
Запеканка – запіка́ нка, -ки, запіка́ на, -ної.
Запекать, запечь – запіка́ ти, -ка́ ю, запекти́ , -печу́ , -че́ ш.
Запекаться, запечься – запіка́ тися, запекти́ ся; (о губах) засма́ гнути, -ну, -неш.
Запекшийся (об устах) – сма́ жний, -а, -е.
Запеленать – спови́ ти (спов’ю́, спов’є́ш).
Запертый – за́ мкнений, -а, -е.
Запестреть – зарябі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Запечалиться – зажури́ тися, засмути́ тися, -чу́ ся, -тишся, засумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Запечатлевать, запечатлеть – відзнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, відзна́ чити, відбива́ ти, відби́ ти що
в чо́ му (в па́ м’яти); -ться – відзнача́ тися, відзна́ читися, відбива́ тися, відби́ тися (в па́ м’ятку,
в па́ м’яті, у се́ рці).
Запечатывать, запечатать – запеча́ тувати, -тую, -туєш, запеча́ тати, -таю, -таєш.
Запечный – запі́чний, -а, -е.
Запивать, запить – запива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, запи́ ти (зап’ю́, зап’є́ш); (начать пьянствовать)
запия́ чити, -пия́ чу, -я́ чиш.
Запинание – 1) (препятствие) зава́ да, -ди, перешко́ да, -ди; 2) (нерешительность)
вага́ ння.
Запинаться, запнуться – (затрудняться в выговоре слов) затина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся,
затну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся, запина́ тися, запну́ тися.
Запирание – замика́ ння, -ння.
Запирательство – за́ тин, -ну, затина́ ння, -ння.
Запирать, запереть – 1) (на замок) замика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, замкну́ ти, -кну́ , -кне́ ш; 2) (на
159

Російсько-український словник

крючок) защіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, защіпну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – 1) запира́ тися, запе́ ртися,
замкну́ тися; 2) (на крючок) защіпа́ тися, защіпну́ тися; 3) (не признаваться) затина́ тися,
-на́ юся.
Запирающий – замика́ льний.
Запирка – за́ вертка, -ки.
Записка – 1) (письмецо) запи́ ска, -ки (до ко́ го); 2) (процесс) запи́ сування, -ння (чого́ ); 3)
(заметка) нота́ тка, -ки.
Записной – 1) (о долге, доходе) записни́ й, -а́ , -е́; 2) (от’явленный) запе́ клий, завзя́ тий.
Запись – за́ пис, -су (м. р.); дарственная з. – да́ рчий ли́ ст; запродажная з. – запрода́ вчий
ли́ ст.
Заплакать – запла́ кати, -пла́ чу, -пла́ чеш.
Заплата – 1) (лоскут материи) ла́ та, -ти, ла́ тка, -ки; 2) (возмездие) віддя́ ка, -ки, запла́ та.
Заплатать – залата́ ти, полата́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Заплатить – заплати́ ти, -чу́ , -ти́ ш (кому́ що, за що, чим).
Заплатник – голодра́ нець, обша́ рпанець, -нця; -ца – голодра́ нка, обша́ рпанка, -ки.
Заплевывать, заплевать – запльо́ вувати, -вую, -вуєш, заплюва́ ти, -люю́, -лює́ш.
Заплескать – (апплодировать) заплеска́ ти (заплещу́ , запле́ щеш); (о воде) заплю́скати,
-каю, -каєш.
Заплесневелый – плі́снявий, -а, -е.
Заплесневеть – заплісня́ віти, -вію, -вієш, зацвісти́ , -ту́ , -те́ ш.
Заплетать, заплесть – запліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, запле́ сти́ , -лету́ , -те́ ш.
Заплечный – зараме́ нний, -а, -е, той, що за плечи́ ма.
Запломбированный – запльомбо́ ваний.
Запломбировать – запльомбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Заплутовать – зашахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Заплывать, заплыть – заплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, запли́ сти́ , запливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Заплюсина, анат. – п’я́ тка, -ки.
Заповедный – зака́ заний, -а, -е.
Заповедывать, заповедать – нака́ зувати, -зую, -зуєш, наказа́ ти (накажу́ , нака́ жеш).
Заповедь – запо́ відь, -ді.
Заподлинно, нар. – спра́ вді, навспра́ вжки.
Заподозренный – запідо́ зрений, пристрі́чений, зазо́ рений, -а, -е.
Заподозрить – запідо́ зрити, -рю, -риш.
Запоздалый – запі́знений, спізні́лий, -а, -е.
Запоздание – запі́знення, припі́знення, -ння.
́
Запоить – напоїти,
-пою́, -по́ їш.
Запой – запі́й (род. запо́ ю).
Заполаскивать, заполоскать, -снуть – заполі́скувати, -кую, заполоска́ ти, -лощу́ , -ло́ щиш.
Заползать – 1) заліза́ ти, залі́зти; (начать ползать) заплазува́ ти.
Заполнение – запо́ внення, -ння.
Заполнять, заполнить – запо́ внювати, -нюю, -нюєш, заповня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, запо́ внити,
-ню, -ниш.
Запоминание – запам’ятува́ ння, затямі́ння, -ння.
Запонка – шпо́ нька, шпі́нка, -ки.
Запопасть – засту́ кати, -каю.
Запор – 1) (мед.) запре́ т, -ту, закре́ п, -пу; 2) (ветер) чемі́р, -ру; (задвижка) за́ сув, -ва.
Запорожец – запоро́ жець, -жця.
Запорожский – запоро́ зький.
Запорожье – запорі́жжя, -жжя.
Запоститься – запости́ тися, -пощу́ ся, -по́ стишся.
Запотелый – спітні́лий, -а, -е.
Запотеть – спітні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Започивать, започить (засыпать) – засина́ ти, -на́ ю, засну́ ти, -сну́ .
Запошивка (шов) – пі́шва, -ви.
Заправило – верхово́ да, -ди, оруда́ р, -ря́ .
Заправлять, заправить – 1) (вставлять) направля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, напра́ вити, -влю, -виш;
2) (управлять) ору́ дувати, -дую, -дуєш, верхово́ дити, -джу, -диш; 3) (приправлять пищу)
заправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, запра́ вити, -влю, -виш (що чим).
Запрашивать, запросить – 1) (о цене) заправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, запра́ вити, -влю, виш; 2)
(приглашать) запро́ шувати, -шую, -шуєш, запроси́ ти (запрошу́ , запро́ сиш); 3)
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(предварительно спросить) запи́ тувати, -тую, запита́ ти, -та́ ю.
Запревать – запріва́ ти, -ва́ ю.
Запрет – заборо́ на, -ни, зака́ з, -зу.
Запретительный, запретный – заборо́ нний, заказни́ й; (запрещенный) зака́ заний, -а, -е.
Запрещать, запретить – забороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, заборони́ ти, -ню́, -ниш, зака́ зувати,
-зую, -зуєш, заказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш.
Запрещение – заборо́ на, -ни.
Запрещено – заборо́ нено, неві́льно, не дозволя́ ється.
Запримета – прикме́ та, -ти, призна́ ка, -ки.
Заприметить – спостерегти́ , -режу́ , -реже́ ш.
Запродавать, запродать – запро́ дувати, -дую, -дуєш, запро́ дати, -дам, -даси́ .
Запродажа – запро́ даж, -жу.
Запродажный – запро́ дажний, -а, -е, запрода́ вчий, -а, -е.
Запропадать, запропасть – запропада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, запропа́ сти, -паду́ , -паде́ ш.
Запропастить – заподі́ти, -ді́ну, -ді́неш, запрото́ рити, -рю, -риш.
Запропаститься – запропасти́ тись, -пащу́ ся, -сти́ шся, заподі́тися, -ді́юся, -ді́єшся.
Запрос – 1) запита́ ння, -ння, за́ пит, -ту; 2) (при продаже) запра́ ва, -ви.
Запросто, нар. – попро́ сту, про́ сто.
Запруда – зага́ та, -ти, гре́ бля, -лі, га́ тка, -ки.
Запруживать, запрудить – зага́ чувати, -чую, -чуєш, загати́ ти, -гачу́ , -га́ тиш.
Запрягать, запречь – запряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запрягти́ (запряжу́ , запряже́ ш).
Запряжка – 1) (действие) запряга́ ння; 2) (упряж) збру́ я, -у́ ї, у́ пряж, -жі.
Запрятывать, запрятать – захо́ вувати, -вую, -вуєш, захова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ся –
захо́ вуватись захова́ тися.
Запугивать, запугать – заля́ кувати, -кую, -куєш, заляка́ ти.
Запускать, запустить – 1) (оставлять без ухода) занеха́ ювати, -ха́ юю, -ха́ юєш, занеха́ яти,
-ха́ ю, -ха́ єш, зане́дбувати, -бую, -буєш занедба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; 2) (всовывать) засо́ вувати,
-вую, -вуєш, засу́ нути, -ну, -неш, заклада́ ти, -да́ ю, закла́ сти, -ду́ , -де́ ш; 3) (болезнь)
зада́ внювати, -нюю, зада́ внити, -ню.
Запуски, нар. – ви́ передки, навви́ передки; бежать взапуски – бі́гти навви́ передки.
Запустевать, запустеть – пустені́ти, -ні́ю, спусті́ти, -ті́ю.
Запустелость – пу́ стка, -ки.
Запустелый – спусті́лий, спустоша́ лий, -а, -е.
Запустение – запу́ щеність, -ности, пу́ стка, -ки.
Запутанность – заплу́ таність, -ности.
Запутывать, запутать – 1) (приводить в беспорядок) заплу́ тувати, -тую, -туєш, заплу́ тати,
-таю, -таєш; 2) (впутывать в дело) вплу́ тувати, -тую, -туєш, вплу́ тати, -таю, -таєш; 3) (о
волосах) куйо́ вдити, -джу, -диш, закуйо́ вдити, заку́ длати, -лаю.
Запутываться, запутаться – заплу́ туватися, заплу́ татися; (в дело) встрява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
встря́ ти (встря́ ну, встря́ неш).
Запухать, запухнуть – запуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, запу́ хнути.
Запущение – занедба́ ння, занеха́ яння, -ння.
Запущенный – зане́ дбаний, занеха́ яний; 2) (о болезни) зада́ внений, -а, -е.
Запылать – запала́ ти, -ла́ ю; (сильно) запалахкоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Запыление – запоро́ шування, -ння.
Запыливать, запылить – запоро́ шувати, -шую, -шуєш, запороши́ ти, -шу́ , -шиш.
Запыхавшийся – зади́ ханий, захе́ каний, -а, -е.
Запыхаться – захе́ катися, засапа́ тися.
Запыхтеть – засопти́ , -пу́ , -пе́ ш.
Запястье – 1) (анат.) плесно́ , -на́ ; 2) (браслет) брасле́ т, -та, обру́ чка, -ки.
Запятая – ко́ ма, -ми.
Запятки (в экипаже) – задо́ к, -дка́ .
Запятнать – 1) запля́ ми́ ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (заклеймить) заклейни́ ти, -ню́, -ни́ ш,
затаврува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 3) (очернить) сплямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш (кого́ ).
Зарабатывать, заработать – заробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зароби́ ти, -блю́, -биш,
запрацьо́ вувати, -вую, -вуєш, запрацюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; (с трудом приобретать)
загорьо́ вувати, -вую, -вуєш, загорюва́ ти, -рю́ю.
Зарабатывающий (живущий заработками) – заробля́ щий.
Заработанный – заро́ блений, запрацьо́ ваний, -а, -е.
Заработный – заробі́тний, -а, -е.
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Заработок – заробі́ток, -тку, зарі́бок, -ку.
Заравнивать, заравнять – зарі́внювати, -нюю, зарівня́ ти.
Заражать, заразить – заража́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, зарази́ ти, -ражу́ , -ра́ зиш; -ться –
заража́ тися, зарази́ тися.
Заражение – зара́ ження, -ння.
Зараженный – зара́ жений, -а, -е.
Зараза – зара́ за, -зи, по́ шесть, -ти.
Заразитель – зара́ зник, -ка; -ница – зара́ зниця, -ці.
Заразительный – заразли́ вий, -а, -е; -но – заразли́ во; -ность – заразли́ вість, -вости.
Заранее, нар. – за́ годя, заздалегі́дь, завчасу́ .
Зарапортоваться – забреха́ тися, -брешу́ ся, -бре́ шешся.
Зарастать, зарасти – зароста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, зарости́ , -ту́ , -те́ ш.
Заращение – заро́ щення, -ння.
Зарделость – зачервоні́лість, -лости, зашарі́лість, -лости.
Зарделый – зачервоні́лий, зашарі́лий, -а, -е.
Зардеть – зачервоні́ти, -ні́ю, -ні́єш, зашарі́ти, -рі́ю, -рі́єш; -ся – зачервоні́тися, зашарі́тися.
Зареветь – заревти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Зарево – загра́ ва, -ви.
Зарез – зарі́з, -зу.
Зарезать – зарі́зати (зарі́жу, зарі́жеш); -ся – зарі́затися.
Зарезвиться – 1) (начать резвиться) запустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (неумеренно долго
резвиться) розпустува́ тися.
Зарезка, см. Зарубка.
Заречный – зарі́чний, -а, -е.
Заречье – зарі́ччя, -ччя.
Заржавелый – заржа́ вілий, -а, -е.
Заржаветь – заржа́ віти, -вію, -вієш, взя́ тися (і)рже́ ю.
Заржать – за(і)ржа́ ти, -жу́ , -жи́ ш.
Зариться – ла́ ситися, -шуся, -сишся, ква́ питися, -плюся, -пишся, зазіха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш (на
ко́ го, на що).
Зарница – блискави́ ця, -ці.
Зародыш – 1) (биол.) за́ родок, -дку; (бот.) за́ в’язок, -зку.
Зародышевый – зародко́ вий, -а, -е.
Зарождать, зародить – зароджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, зароди́ ти, -джу́ , -диш; -ся –
зароджа́ тися, зароди́ тися; 1) (о раст.) зав’я́ зуватися, зав’яза́ тися, кі́льчитися; 2) (об идеях
) повстава́ ти, повста́ ти, виника́ ти, ви́ никнути.
Зарождение – заро́ дження, -ння.
Зарок (обет) – зарі́к, -ро́ ку, заріка́ ння, -ння.
Заронить – упусти́ ти, -пущу́ , -стиш.
Зароптать – заре́ мствувати.
Заросль – хащ, -щу.
Заростать, зарости – зароста́ ти, -та́ ю, зарости́ , -сту́ , -сте́ ш.
Заросший – заро́ слий, -а, -е.
Зарубежный – закордо́ нний, -а, -е.
Зарубить – 1) (сделать зарубку) заруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, закарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш; 2) (убить
кого) заруба́ ти (кого́ ); 3) (платок, скатерть) підруби́ ти, -блю́, -биш.
Зарубка – за́ рубка, зару́ бина.
Зарубцеваться – (зажить) зарубцюва́ тися.
Зарубщик – зару́ бник, -ка.
Зарумянивать, зарумянить – 1) зачерво́ нювати, -нюю, -нюєш, зачервони́ ти, -ню́, -ни́ ш,
зарум’я́ нити; 2) (калачи, пироги) загні́чувати, -чую, загніти́ ти, -чу́ , -тиш (калачи, пироги);
-ниться – зачервоні́тися, -ні́юся, -ні́єшся, зарум’я́ нитися, -нюся, -нишся, зашарі́тися,
-рі́юся, -рі́єшся; загні́чуватися, загніти́ тися.
Зарывать, зарыть – зарива́ ти, зари́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш; -ться – зарива́ тися, зари́ тися.
Заря – зоря́ , -рі́.
Заряд – 1) (для стрельбы) набі́й (род. набо́ ю); 2) (электрич.) насна́ га, -ги.
Зарядный – набі́йний, -а, -е, заря́ дний.
Заряжать, зарядить – 1) (оружие) набива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, наби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш; 2)
(электричество) насна́ жувати, насна́ жити, -жу́ , -жиш.
Заряжение – 1) (оружия) набива́ ння, -ння; 2) (электрич.) насна́ жування, -ння.
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Засада – за́ сідка, -ки, за́ сіди, -дів.
Засаживать, засадить – 1) заса́ джувати, -джую, засади́ ти, -джу́ , -диш; 2) (вбивать)
забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти, -б’ю, -б’є́ш.
Засаленный – засмальцьо́ ваний.
Засаривать, засорить – засмі́чувати, засміти́ ти.
Засватать – заручи́ ти, -чу́ , -чиш, засва́ тати, -таю, -таєш.
Засверкать – забли́ скати, -каю, -каєш, забли́ мати, -маю, -маєш.
Засветлеть – заясні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Засветло, нар. – зави́ дна, за со́ нця, за дня́ .
Засвечивать, засветить – засві́чувати, -чую, -чуєш, засвіти́ ти, -свічу́ , -сві́тиш, запа́ лювати,
-люю, запали́ ти, -лю́, -лиш.
Засвидетельствование – засві́дчення, -ння.
Засвидетельствовать – засві́дчити, -дчу, -дчиш, посві́дчити.
Засев – засі́в, -ву, сівба́ , -би́ .
Заседание – засі́дання, -ння.
Заседатель – засіда́ тель, -ля; -ский – засіда́ тельський, -а, -е.
Заседать, засесть – засіда́ ти, -да́ ю, засі́сти, -ся́ ду, -деш.
Засека – за́ сіка, -ки, за́ сік, -ка.
Засекать, засечь – 1) (делать зарубку) зару́ бувати, заруба́ ти, закарбо́ вувати, -вую, -вуєш,
закарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш; 2) (плетью, розгой) засіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, засі́кти, -січу́ , -січе́ ш,
шмага́ ти, зашмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; -ться – засіка́ тися, засікти́ ся.
Заселение – засе́ лення, залю́днення, -ння.
Заселенность – засе́ леність, залю́дненість, -ности.
Заселенный – засе́ лений, залю́днений, -а, -е.
Заселять, заселить – заселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, засели́ ти, -лю́, -лиш, залю́днювати, -нюю,
-нюєш и залюдня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, залю́днити, -ню, -ниш; -ться – заселя́ тися, засели́ тися,
залю́днюватися и залюдня́ тися, залюдни́ тися.
Засеменить (ногами) – задріботі́ти, -бочу́ , -ти́ ш.
Засиживаться, засидеться – заси́ джуватися, -джуюся, заси́ дітися, -джу́ ся, -дишся.
Засилие – запосі́лість, -лости, заси́ лля, -лля.
Засиять – зася́ яти, -ся́ ю, -ся́ єш.
Заскакать – застриба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, заскака́ ти, -качу́ , -чеш, запли́ гати, -га́ ю, -га́ єш.
Заскорузлый – зашкару́ блий.
Заскучать – заскуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, засумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Засланивать, заслонять, заслонить – заслоня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, заслони́ ти, -ню́, -ниш;
-ться – заслоня́ тися, заслони́ тися.
Заслеплять, заслепить – засліпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, засліпи́ ти, -плю́, -пиш; -ться –
засліпля́ ти, -ся, засліпи́ тися.
Заслонка – за́ слінка, за́ тулка.
Заслуга – заслу́ га, ви́ слуга, -ги.
Заслуженное – заслу́ жене, -ного, заслу́ га, -ги, заслужени́ на, -ни.
Заслуженность – заслу́ женість.
Заслуженный – заслу́ жений, -а, -е.
Заслуживать, заслужить – заслу́ жувати, -жую, -жуєш, заслужи́ ти, -жу́ , -жиш; -ться –
заслу́ жуватися, заслужи́ тися.
Заслушивать, заслушать – вислу́ хувати (вислу́ хую, вислу́ хуєш), ви́ слухати, -хаю, -хаєш;
-ться (вслушиваться) заслу́ хуватися, заслу́ хатися.
Заслышать – зачу́ ти, почу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Засмаливать, засмолять, засмолить – засмо́ лювати, -люю, -люєш, засмоли́ ти, -лю́, -лиш.
Засмаркивать, засморкать – зашма́ ркувати, -кую, -куєш, зашма́ ркати, -каю; -ться –
зашма́ ркуватися, зашма́ ркатися.
Засматривать – зазира́ ти, -ра́ ю, загляда́ ти, -да́ ю.
Засматриваться, засмотреться – задивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, задиви́ тися, -влю́ся,
-вишся, загляда́ тися, -да́ юся, загляді́тися, -джу́ ся, -ди́ шся.
Засмеяться – засмія́ тися, -мію́ся, -міє́шся; (громко) зарегота́ тися, -гочу́ ся, -го́ чешся.
Засновать – 1) (какую-нибудь ткань) заснува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (бездельно ходить)
засновиґа́ ти, -ґа́ ю, -ґа́ єш, зани́ кати.
Заснувший – засну́ лий, -а, -е.
Засов – за́ сув, -ва, за́ сувка, -ки.
Засовеститься – засоро́ митися.
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Зосовывать, засунуть – засо́ вувати, -вую, -вуєш, засу́ нути (засу́ ну, засу́ неш); (под чтонибудь) підсо́ вувати, -вую, -вуєш, підсу́ нути, -су́ ну, -су́ неш.
Засорение – засмі́чення, засмі́чування, -ння.
Засоренный – засмі́чений, -а, -е.
Засорять, засорить – засмі́чувати, -чую, -чуєш, засміти́ ти, -мічу́ , -мі́тиш.
Засос – засмо́ кт, -ту.
Засосанный – засмо́ ктаний, -а, -е.
Засосать – засса́ ти (зассу́ , зассе́ ш); (втянуть) засмокта́ ти, -кчу́ , -кчеш.
Засохший – засо́ хлий, -а, -е.
Заспать – заспа́ ти, -плю́, -пи́ ш; -ться – заспа́ тися.
Заспешить – заква́ питися, -плюся, -пишся, захапа́ тися, -па́ юся.
Заспорить – заспереча́ тися, -ча́ юся, заспо́ ритися, -рюся, -ришся.
Застава – заста́ ва, -ви; (сельская) ца́ рина, -ни.
Заставлять, заставить – 1) (принуждать) си́ лувати, приси́ лувати, заставля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, заста́ вити, -влю, -виш; 2) (заграждать) застановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, застанови́ ти,
-влю́, -ви́ ш.
Застаиваться, застояться – засто́ юватися, -ююся, -юєшся, застоя́ тися, -тою́ся, -то́ їшся.
Застарелость – застарі́лість, -лости; (давность) зада́ внення.
Застарелый – застарі́лий, зада́ внений, -а, -е.
Застегивать, застегнуть – застіба́ ти, ба́ ю, -ба́ єш, застебну́ ти, -бну́ , -бне́ ш; -ться –
застіба́ тися, застебну́ тися.
Застегнутый – засте́ бнутий.
Застежка – за́ стіжка, за́ стібка.
Застеклить – заскли́ ти, -клю́, -кли́ ш.
Застеленный – за́ сланий, засте́ лений, -а, -е.
Застенок – за́ стінок, -нку.
Застенчивость – соромли́ вість, -вости.
Застенчивый – соромли́ вий.
Застигать, застигнуть – засту́ кувати, -кую, засту́ кати.
Застилать, застлать – застила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, засла́ ти (застелю́, засте́ леш), застеля́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, застели́ ти, -лю́, -лиш; -ться – застила́ тися, засла́ тися, застеля́ тися,
застели́ тися.
Застилка – застеля́ ння, -ння.
Застой – засті́й, -то́ ю.
Застойный – 1) (застоявшийся на месте) стоя́ чий, -а, -е; 2) (залежалый) залежа́ лий,
заваля́ щий, -а, -е.
Застольный – засті́льний, -а, -е.
Застонать – застогна́ ти, -гну́ .
Застоявшийся – засто́ яний, -а, -е.
Застраивать, застроть – забудо́ вувати, -вую, -вуєш, забудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, застро́ ювати,
-ро́ юю, -ро́ юєш, застро́ їти, -ро́ ю, -ро́ їш; -ться – забудо́ вуватися, забудува́ тися,
застро́ юватися, застро́ їтися.
Застрахование – застрахува́ нння, забезпе́ чення, -ння.
Застраховать – застрахува́ ти, забезпе́ чити, -чу, -чиш.
Застрекотать – 1) (заговорить) зацокоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш; 2) (о птице) заскрекоті́ти, -кочу́ ,
-коти́ ш; 3) (о сверчке) зацвірча́ ти, -рчу́ , -рчи́ ш.
Застреха – стрі́ха, -хи.
Застройка – забудува́ ння, -ння.
Заструиться – задзюрча́ ти, -рчу́ , -рчи́ ш, задзюркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш, задзюркота́ ти, -кочу́ ,
-ко́ чеш.
Застрявать, застрять – застрява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, застря́ ти, -ря́ ну, -ря́ неш, застря́ гти, -гну,
-гнеш.
Застуда – засту́ да, просту́ да.
Застуживать, застудить – засту́ джувати, -джую, -джуєш, застуди́ ти, -джу́ , -диш.
Заступ – за́ ступ, -па, риска́ ль, -ля́ .
Заступать, заступить – заступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, заступи́ ти, -плю́, -пиш (що, кого́ ); -ться –
заступа́ тися, заступи́ тися ( за ко́ го) заступа́ тися, заступи́ тися (за ко́ го), оступа́ тися,
оступи́ тися (за ким).
Заступник – засту́ пник, -ка, оборо́ нець, -нця; -ница – засту́ пниця, оборо́ нниця, -ці.
Заступничество – засту́ пництво, -ва, оборо́ на, -ни.
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Застучать – 1) засту́ кати, -каю, -каєш; 2) (ногами) зату́ пати, -паю, -паєш; 3) (зубами)
зацокоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш; 4) (о сердце) заколоти́ тися, -лочу́ ся, -ло́ тишся; 5) (топором)
зацю́кати, -каю, -каєш.
Застывание – застига́ ння, -ння.
Застывать, застыть – застига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, засти́ гнути, -гну, -гнеш, холо́ нути,
захоло́ нути, -ло́ ну, -неш.
Застывший – засти́ глий, захоло́ лий, -а, -е.
Застыдить, устыдить – засоро́ мити, -млю, -миш.
Засудить – засуди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Засуетиться – заметуши́ тися.
Засуха – посу́ ха, засу́ ха, -хи.
Засучивать, засучить – 1) (скручивать) засу́ кувати, -кую, -куєш, засука́ ти, -сучу́ , су́ чиш; 2
) (рукава) засу́ кувати, засука́ ти, зака́ сувати, закаса́ ти, закачува́ ти, -чую, -чуєш, закача́ ти,
-ча́ ю, -ча́ єш.
Засушка – засу́ шування, -ння.
Засушливый – засу́ шливий, посу́ шливий, -а, -е.
Засылать, заслать – засила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, засла́ ти (зашлю́, зашле́ ш).
Засылка – засла́ ння, засила́ ння, -ння.
Засыпать, заснуть – засина́ ти, -на́ ю и засипа́ ти, -па́ ю, засну́ ти, -сну́ , -сне́ ш.
Засыпать, засыпать – засипа́ ти, -па́ ю, заси́ пати, -плю, -плеш; -ться – засипа́ тися,
заси́ патися.
Засыпка – засипа́ ння, -ння.
Засыхание – засиха́ ння, -ння.
Засыхать, засохнуть – засиха́ ти, -ха́ ю, засо́ хнути, -хну, -хнеш.
Затаивание – зата́ ювання, -ння.
́
́
Затаивать, затаить – зата́ ювати, -та́ юю, затаїти,
-таю́, -таїш.
Затанцевать – затанцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Затараторить – заторохті́ти, -хчу́ , -хти́ ш.
Затаскивать, затащить – затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, затягти́ , -гну́ , -гнеш; (одежду)
зата́ скувати, затаска́ ти.
Затвердевать, затвердеть – тве́ рднути, затве́ рднути, -дну, -днеш, тверді́ти, -ді́ю, -ді́єш,
затверді́ти.
Затверделый – затверді́лий, -а, -е.
Затвердение – затверді́лість.
Затверживать, затвердить – 1) (выучивать) завча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, завчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш;2)
(утверждать) затве́ рджувати, -джую, -джуєш, затверди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Затвор – 1) (запор) за́ сувка, за́ щіпка, -ки; 2) (в фотограф. аппарате) о́ пуст, -ту, 3)
(ружейный) за́ сувка, -ки.
Затворенный – зачи́ нений, -а, -е.
Затворка – за́ сувка, -ки.
Затворник – відлю́дник, пусте́ льник, -ка; -ница – відлю́дниця, пусте́ льниця, -ці.
Затворнический – відлю́дницький, пусте́ льницький, -а, -е.
Затворничество – відлю́дництво, пусте́ льництво, -ва.
Затворять, затворить – зачиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зачини́ ти, -ню́, -ниш.
Затевать, затеять – вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати, -даю.
Затеи – ви́ гадки, -док.
Затейливость – вига́ дливість, -вости.
Затейливый – вига́ дливий, -а, -е.
Затейник, затейщик – 1) вига́ дник, -ка; 2) (зачинщик) при́ відець, -дця; -ница – 1)
вига́ дниця; 2) приві́дниця, -ці.
Затейничать – вига́ дувати, -дую.
Затекать, затечь – затіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, затекти́ (затечу́ , затече́ ш).
Затекший – зате́клий, -а, -е.
Затем, нар. – по́ тім.
Затемнение – затьма́ рення, -ння; з. рассудка – за́ морок, -ку.
Затемненный – затьма́ рений.
Затемнеть – затемні́ти, -ні́ю.
Затемнять, затемнить – 1) затемня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, затемни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 2) (рассудок)
заморо́ чувати, -чую, -чуєш, заморо́ чити, -ро́ чу, -ро́ чиш.
Затенённый – заті́нений.
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Затенять, затенить – затіня́ ти, -ня́ ю, затіни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Затеребить – засми́ кати.
Затерзаться – зму́ читися.
Затечный – запливни́ й, -а́ , -е́ .
Затея – ви́ тівка, -ки.
Затирать, затереть – затира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зате́ рти (затру́ , затре́ ш).
Затискивать, затискать – затиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, зати́ снути, -ну, -неш (що, що куди́ ).
Затихать, затихнуть – затиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, зати́ хнути, -ну, -неш, зани́ шкнути, -ну, -неш.
Затихлый – зати́ хлий, зани́ шклий, -а, -е.
Затишье – 1) (тишина) ти́ ша, -ші; 2) (место) за́ тишок, -шку.
Заткать – затка́ ти, -тчу́ , -тче́ ш.
Затмевать, затмить – тьми́ ти (тьмлю́, тьмиш), затьми́ ти.
Затмение – 1) (астрон.) – мі́на, відмі́на (напр., со́ нця, мі́сяця); 2) (омрачение рассудка)
за́ морока, -ки, поте́ мнення (ро́ зуму).
Затолкать – заштовха́ ти, -ха́ ю.
Затолковаться – 1) (долго толковать) заговори́ тися, -рю́ся, -ришся, забала́ катися, -каюся,
-каєшся; 2) (запутаться в толкованиях) спантели́ читися, -ли́ чуся, -ли́ чишся,
заплу́ татися, -таюся, -таєшся.
Затон – зато́ н, -ну, пла́ вня, -ні; -ный – зато́ нний, -а, -е.
Затопление – зато́ плення, -ння; -нный – зато́ плений, -а, -е.
Затопыриться – настовбу́ рчитися, -чуся, -чишся.
Затор – 1) (теснота, давка) тиск, -ку; 2) (количество солода на вино) за́ тір (р. за́ тору).
Затормозить – загальмува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Затосковать – засумува́ ти, -му́ ю, зажури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Заточать, заточить – 1) (сослать) засила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, засла́ ти (зашлю́, зашле́ ш); 2) (в
тюрьму) ув’я́ знювати, -нюю, ув’язни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Заточение – 1) (ссылка) заслання́ ; 2) (состояние узника) ув’я́ знення, -ння.
Заточенник – 1) (в ссылке) засла́ нець, -нця; 2) (в тюрьме) в’я́ зень, -зня.
Заточе́ нный – 1) за́ сланий; 2) ув’я́ знений, -а, -е.
Зато́ ченный – заго́ стрений, -а, -е.
Затошнить – зану́ дити, -ну́ джу, -ну́ диш.
Затрава, затравка – 1) цькува́ ння, -ння; 2) (в огнестрельном оружии) запа́ л, -лу.
Затравливать, затравить – 1)зацько́ вувати, -вую, -вуєш, зацькува́ ти, -ку́ ю, -кує́ш (кого́ ); 2)
запа́ лювати, -люю, -люєш, запали́ ти, -лю́, -лиш.
Затрагивание – зачіпа́ ння, займа́ ння, -ння.
Затрагивать, затронуть – зачіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зачепи́ ти, -плю́, -пиш, займа́ ти, -ма́ ю,
-ма́ єш, зайня́ ти (займу́ , займе́ ш).
Затрата – ви́ трата, -ти, вида́ ток.
Затрачивать, затратить – витрача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ тратити, -чу, -тиш.
Затрепетать – затрипоті́ти, -почу́ , -поти́ ш, затремті́ти, -мчу́ .
Затрещать – затріща́ ти, -щу́ , -щи́ ш; (застучать) зацокоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш; (заболтать
языком) заторохті́ти, -рохчу́ , -рохти́ ш.
Затрещина – поти́ личник, -ка, стуса́ н, -на.
Затрубить – засу́ рми́ ти, -млю́, -миш, затруби́ ти, -блю́, -биш.
Затруднение – тру́ дність, -ности, тру́ днощі, -щів.
Затруднительность – тру́ дність, -ности, суту́ жність, -ности.
Затруднительный – трудни́ й, утру́ дливий, суту́ жний; -ное дело – трудна́ (важка́ ) спра́ ва.
Затруднять, затруднить – утрудня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, утрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш (кого́ , що кому);
(мешать) заваджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, зава́ дити, -джу, -диш (кому́ ).
Затрудняться, затрудниться (не решаться) – вага́ тися.
Затуманивать, затуманить – затума́ нювати, -нюю, затума́ нити, -ню, -ниш; -ться –
затума́ нюватися, затума́ нитися.
Затуплять, затупить – зату́ плювати, -плюю, -плюєш, затупля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, затупи́ ти,
-плю́, -пиш; -ся – затупля́ тися, затупи́ тися.
Затусклый – поме́ рклий, -а, -е.
Затухать, затухнуть – 1) (об огне) загаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, зага́ снути, -ну, -неш; 2)
(портиться) затуха́ ти, зату́ хнути.
Затухлый – 1) (об огне) зага́ слий, зга́ слий, -а, -е; 2) см. Задхлый.
Затушить – загаси́ ти, погаси́ ти, -гашу́ , -га́ сиш.
Затхлый, см. Задхлый.
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Затыкать, заткнуть – затика́ ти, -ка́ ю, заткну́ ти, -кну́ , -кне́ ш.
Затылок – поти́ лиця, -ці.
Затылочный – поти́ личний, -а, -е.
Затыльный – за́ дній, -я, -е.
Затычка – за́ тичка, чіп (р. чопа́ ).
Затявкать – задзя́ вкати, зага́ вкати, -каю, -каєш.
Затягивать, затянуть – (дело) затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, затягти́ , -гну́ , -гне́ ш, зволіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, зволікти́ , -лічу́ , -ліче́ ш; (о ранах) затя́ гувати, -гую, -гуєш, затяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш,
затягти́ , -гну́ , -гне́ ш; (о петле, узле) зашмо́ ргувати, зашморгну́ ти, -гну́ , -гне́ ш.
Затягивающийся – затяжни́ й, -а́ , -е́ .
Затяжка – 1) (действие) затяга́ ння, -ння; 2) (о деле, работе) тягани́ на, -ни, зволіка́ ння,
-ння.
Заугарить – зачади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Зауздывать, зауздать – загнуздува́ ти, -зду́ ю, -зду́ єш, -загнузда́ ти, -зда́ ю, -зда́ єш.
Заулок – зау́ лок, -лку, за́ куток, -тку.
Заулюлюкать, охот. – улютю́кати.
Заунывность – жу́ рність, журли́ вість, -ости.
Заунывный – журни́ й, журли́ вий, сумни́ й; -но – журли́ во, су́ мно.
Заупокойное (служение) – параста́ с, -су.
Заупокойный – помина́ льний.
Заупорствовать, заупрямиться – упе́ ртися (упру́ ся, -ре́ шся); затя́ тися, -тну́ ся, -тне́ шся.
Заурчать – забурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Заурядный – звича́ йний, -а, -е.
Зауторник (желобовидное долото) – уті́рник, -ка.
Заутра, нар. – за́ втра вра́ нці.
Заутреня – у́ треня, -ні.
Заушина, см. Пощечина.
Заушица (опухоль за ухом) – зау́ шниця, -ці.
Зафиксирование – зафіксува́ ння, -ння.
Зафрахтовать – зафрахтува́ ти.
Зафыркать – зафо́ ркати, -каю, -каєш.
Захаживать, см. Заходить.
Захандрить – зану́ дитися, -джуся, -дишся.
Захваливать, захвалить – захва́ лювати, -люю, -люєш, захвали́ ти, -лю́, -лиш.
Захвастать – захвали́ тися, зачва́ нитися, -нюся, -нишся.
Захват (насильное присвоение) – захо́ плення, зага́ рбання, привла́ щення, -ння.
Захватливый – хапки́ й, загребу́ щий, -а, -е.
Захватный – зага́ рбний, зага́ рбливий, -а, -е; (захваченный) зага́ рбаний.
Захватывать, захватить – 1) захо́ плювати, -люю, -люєш, захопи́ ти, -плю́, -пиш, займа́ ти,
-ма́ ю, -ма́ єш, зайня́ ти (займу́ , займе́ ш); 2) (застичь, поймать) засту́ кувати, -кую, -куєш,
засту́ кати, -каю, -каєш, захо́ плювати, захопи́ ти (кого́ ); 3) (заграбить) зага́ рбувати, -бую,
-буєш, зага́ рбати, -баю, -баєш; захо́ плювати, захопи́ ти (що); 4) (задевать) зачіпля́ ти, -ля́ ю,
зачепи́ ти, -плю́, -пиш.
Захваченный – захо́ плений, -а, -е, зага́ рбаний.
Захворать – захво́ рі́ти, -рі́ю, -рі́єш, занеду́ жати, -ду́ жаю, -жаєш, засла́ бнути, -ну, -неш.
Захиревший (болезненный) – захи́ рілий, хи́ рний, -а, -е.
Захлёбывание – захли́ (с)нення.
Захлёбываться, захлебнуться – захли́ скуватися, -куюся, -куєшся, захлисну́ тися, -ну́ ся.
Захлестывать, захлеснуть – (кнутом) захльо́ скувати, -кую, -куєш, захльо́ скати, -каю,
-каєш; 2) (водой) захлю́пувати, -пую, -пуєш, захлю́пати, -паю, -паєш.
Захлопать – 1) (апплодировать) заплеска́ ти (заплещу́ , запле́ щеш), заля́ скати, -каю, -каєш;
2) (глазами) заклі́пати, -паю, -паєш; 3) (крыльями) залопоті́ти, -почу́ , -поти́ ш; 4) (дверьми)
загрю́кати, -каю, -каєш.
Захлопотать – заклопота́ ти, -почу́ , -по́ чеш; -ся – заклопота́ тися, -почу́ ся.
Захлопывать, захлопнуть – зачиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зачини́ ти, -ню́, -ниш; (сильно ударяя)
грю́кати, -каю, -каєш, грю́кнути, -ну, -неш.
Захныкать – запхи́ кати, -каю, -каєш.
Заход – 1) (закат солнца) за́ хід, -ходу; 2) см. Отход.
Заходить, зайти – захо́ дити, -джу, -диш, зайти́ (зайду́ , за́ йдеш).
Захождение – 1) (о сонце) за́ хід (род. за́ ходу); 2) (к кому) наві́дування, -ння; 3) (воен.)
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захо́ дження, -ння.
Захожий – захо́ жий, за́ йшлий.
Захолодь (тенистое место) – холодо́ к, -дка́ , за́ тінок, -нка.
Захолустье – глушина́ , -ни́ , за́ кутень, -тня, ві́дсторонь, -ні.
Захотеться (безличн.) – захоті́тися, забажа́ тися, заману́ тися.
Захохотать, -ся – зарегота́ ти(ся), -гочу́ (ся), -го́ чеш(ся).
Захрабриться – захрабрува́ ти.
Захрапеть – захропти́ , -пу́ , -пе́ ш.
Захрипеть – захрипі́ти, -плю́, -пи́ ш, захарча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Захрустеть – захрусті́ти, -рущу́ , -русти́ ш.
Захряслый – 1) (засорившийся) заби́ тий, заму́ лений, -а, -е; 2) (затвердевший) затверді́лий.
Захудалый – ми́ ршавий, змарні́лий, -а, -е.
Захудать – зми́ ршавіти, -вію, -вієш, сху́ днути, -ну, -неш, змарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Зацветать, зацвесть – зацвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, зацвісти́ , -ту́ , -те́ ш; (о хлебах) закрасува́ тися,
-су́ юся, -су́ єшся.
Зацепа – (о человеке: задирщик) заче́ па, -пи; (крючок) гак, -ка́ , крюк, -ка.
Зацепиться – зачепи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Зацеплять, зацепить – зачіпля́ ти, -ля́ ю, зачепи́ ти, -плю́, -пиш.
Зачастую – ча́ сто, часте́ нько, ча́ сто-гу́ сто.
Зачатие – зача́ ття, заро́ дження, -ння.
Зачаток – 1) (начало) поча́ ток, -тку; 2) (биол.) заро́ дження.
Зачахлый – зача́ хлий, захи́ рілий.
Зачем – наві́що, чому́ , чого́ .
Зачеркивать, зачеркнуть – закре́ слювати, -люю, -люєш, закре́ слити, -лю, -лиш.
Зачерствелость – зачерстві́лість, -лости; зачерствелый – зачерстві́лий, -а, -е.
Зачерстветь – заче́ рствіти, -вію, -вієш.
Зачесаться – 1) (от зуда) засвербі́ти; 2) (о волосах) зачеса́ тися.
Заческа – 1) (действие) зачі́сування, -ння; 2) (головной убор) за́ чіска, -ки.
Зачесывать, зачесать – зачі́сувати, -сую, -суєш, зачеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш.
Зачесть – зарахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, залічи́ ти, -чу́ , -чиш.
Зачет – 1) (засчитывание) зарахува́ ння, -ння; 2) (в школе) і́спит, -ту; З) (замена) замі́на.
Зачетный – 1) залі́чений; 2) іспито́ вий, -а, -е.
Зачин – почи́ н, -ну, поча́ ток, -тку.
Зачинать, зачать – почина́ ти, -на́ ю, поча́ ти, -чну́ , -чне́ ш.
Зачинивать, зачинить – 1) зала́ годжувати, -джую, -джуєш, зала́ годити, -джу, -диш; 2)
(бельё) зала́ тувати, -тую, -туєш, залата́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 3) (карандаш) підстру́ гувати, -гую,
-гуєш, підструга́ ти, -га́ ю.
Зачинка – 1) зала́ годження; 2) зала́ тування; 3) підстру́ гування, -ння.
Зачинщик – приві́дець, -дця, приві́дник, -ка; -щица – приві́дниця, -ці.
Зачирикать, зачиркать – зацвірі́нькати, -каю, -каєш.
Зачисление – залі́чення, -ння.
Зачислять, зачислить – залі́чувати, -чую, -чуєш, залічи́ ти, -чу́ , -чиш.
Зачитывать, зачитать – зачи́ тувати, -тую, -туєш, зачита́ ти, -та́ ю, -та́ єш. -ся –
зачи́ туватися, зачита́ тися.
Зачумленный – заджу́ млений.
Зачумлеть – заджуми́ ти, -млю́, -джуми́ ш.
Зачуять – зачу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Зашавкать (зашамкать) – зашамоті́ти, -мочу́ , -моти́ ш, заша́ вкати, -каю, -каєш.
Зашагать – заходи́ ти, -ходжу́ , -хо́ диш.
Зашатывать, зашатать – захи́ тувати, -тую, -туєш, захита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; -ться – 1)
(заколебаться) захита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся; 2) (ходить без дела) зашве́ ндяти, -дяю,
-дяєш.
Зашевелить – заворуши́ ти, -шу́ , -шиш; -ться – заворуши́ тися.
Зашеек – карк, -ка, поти́ лиця, -ці.
Зашеина – поти́ личник, -ка, запоти́ личник, -ка.
Зашелец – за́ йда, -ди, захо́ жий.
Зашептывать, зашептать – заші́птувати, -тую, -туєш, зашепта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Зашибать, зашибить – 1) (ногу, руку) забива́ ти, заби́ ти; 2) (о деньгах, зарабатывать)
заганя́ ти, загна́ ти.
Зашипеть – зашипі́ти, -плю, -пи́ ш; (о змее) засича́ ти (засичу́ , засичи́ ш); (на огне)
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зашкварча́ ти, -чу́ , -рчи́ ш.
Зашлепать – (забрызгать грязью) задри́ пати, -паю, -паєш; (водой) захлю́пати, -паю, -паєш,
забо́ втати, -таю.
Зашпиливать, зашпилить – зашпи́ лювати, -люю, -люєш, зашпили́ ти, -лю́, -лиш.
Заштатный – позашта́ тний, -а, -е.
Зашуметь – 1) зашумі́ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (о толпе) загомоні́ти, -ню́, -ни́ ш, загаласува́ ти.
Зашуршать – зашаруді́ти, -джу́ , -ди́ ш, зашелесті́ти, -стю́, -сти́ ш.
Защекотать – залоскота́ ти, -кочу́ .
Защелка – кля́ мка, за́ щіпка, -ки.
Защелкать – (кнутом) заля́ скати, -каю, -каєш; (дверь) защіпа́ ти, защіпну́ ти, -пну́ , -пне́ ш; (о
соловье) затьо́ хкати, -каю, -каєш; (зубами) закла́ цати, -цаю (зуба́ ми).
Защемливать, защемить (палец) – прищи́ кувати, -кую, прищикну́ ти, -кну́ , -кне́ ш,
прищемля́ ти, -мля́ ю, -мля́ єш, прищеми́ ти, -млю́, -ми́ ш.
Защечный – позащі́чний, -а, -е.
Защита – 1) (от ветра, дождя) засло́ на, -ни, за́ хист, -ту; 2) (государства, обвиняемого)
оборо́ на, -ни.
Защитительный – оборо́ нний, -а, -е, захисни́ й, -а́ , -е́ .
Защитник – оборо́ нець, -нця; -ница – оборо́ нниця, -ці.
Защитный – захисни́ й, оборо́ нний, -а, -е.
Защищаться, защититься – захища́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, захисти́ тися, -хищу́ ся,
-хисти́ шся, обороня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, оборони́ тися, -ню́ся, -нишся; (закрываясь)
захища́ тися, захисти́ тися.
Защищенный – 1) (от ветра) захи́ щений; 2) (от вора) схоро́ нений; 3) (от врага)
оборо́ нений, -а, -е.
Заюлить – заверті́тися, -рчу́ ся, -рти́ шся.
Заявитель – зая́ вник, -ка; -ница – зая́ вниця, -ці.
Заявление – зая́ ва, -ви.
Заявлять, заявить – заявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, заяви́ ти, -влю́, -виш; -ться – (об’явиться)
з’явля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, з’яви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Заяц – за́ єць (род. за́ йця).
Заячий – за́ ячий, -а, -е.
Заячина – заяча́ тина, -ни, за́ ячина, -ни.
Збруя – 1) (конская) збру́ я (род. збру́ ї); 2) (снасти, орудия) справи́ лля, -лля.
Звание – стан, -ну.
Званый – про́ ханий, кли́ каний.
Звательный (падеж) – кли́ чний відмі́нок.
Звать – 1) (именовать) зва́ ти (зву, звеш); 2) (приглашать) кли́ кати (кли́ чу, кли́ чеш); 3)
(взывать) гука́ ти, -ка́ ю.
Звезда – зоря́ , -рі́, зі́рка, -ки, зірни́ ця, -і; путеводная з. – провідна́ зоря́ , зі́рка.
Звездистый – зо́ ряний, ряснозо́ ряний.
Звездный – зо́ ряний, -а, -е.
Звездообразный – зірча́ (с)тий, -а, -е.
Звездочет – астро́ льог, -га.
Звездочка – зі́рка, -ки; (ласкательно к девушке) зі́ронька, я́ сочка, -ки.
Звездчатый – зірча́ стий, -а, -е.
Звенеть – дзвені́ти, -ню́, -ни́ ш, дзе́нькати, -каю, -каєш.
Звено – ла́ нка, -ки, кільце́ , -ця́ .
Звенчатый – ланкува́ тий, -а, -е.
Зверина (зверин. мясо) – звіри́ на.
Зверинец – звіри́ нець, -нця, звірни́ к, -ка́ .
Звериный – звіря́ чий, звіри́ ний, -а, -е.
Зверистый – звірни́ й, -а́ , -е́ .
Зверок – звіреня́ , -ня́ ти.
Зверолов – звіроло́ в, -ва, лове́ ць, -вця́ ; -ный – звіроло́ вний, лове́ цький, -а, -е.
Звероловство – звіроло́ вство, -ва, лове́ цтво, -ва.
Зверообразный, звероподобный – звірува́ тий, -а, -е.
Зверски, нар. – як звір, по-звіря́ чому.
Зверский (звериный) – звіря́ чий, -а, -е.
Зверство – звіря́ чість, -чости, лю́тість, -тости.
Зверствовать – звірува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, лютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
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Зверь – звір, -ра; (собир.) звірина́ , -ни́ .
Зверьё (звери) – звірина́ , -ни́ , звіро́ та, -ти.
Звон – дзвін (р. дзво́ ну).
Звонить – дзвони́ ти, -ню́, -ниш.
Звонкий – дзвінки́ й, голосни́ й.
Звонок – дзво́ ник, -ка, дзвіно́ к, -нка́ .
Звук – звук, -ку; -овой – звукови́ й, голосови́ й, -а́ , -е́ .
Звучать – 1) (производить звуки) звуча́ ти (звучу́ , -чи́ ш), гуча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (слышаться)
розляга́ тися, луна́ ти.
Звучность – зву́ чність, -ности.
Звучный – звучни́ й, -а́ , -е́ .
Звяканье – бря́ зкіт, -коту, бря́ зкання, -ння.
Звякать – бря́ зкати, -каю, -каєш, дзеле́ нькати, -ка́ ю, -каєш.
Зга – 1) мла, темнота́ ; 2) кри́ хта, ка́ пелька.
Здание – будо́ ва, -ви, буді́вля, -лі.
Здесь, нар. – тут.
Здешний – туте́ шній, -я, -є.
Здорование (приветствие) – здоро́ вкання, -ння.
Здороваться – здоро́ вкатися, -каюся, -каєшся, віта́ тися, -та́ юся; (целуясь) чоло́ мкатися,
-каюся, -каєшся; (рукопожатием) ру́ чкатися, -каюся.
Здороветь – здоро́ вшати, -шаю.
Здорово, нар. – здо́ рово; (вместо: здравствуй) здоро́ в був.
Здоровость – 1) (состояние здоровья) здоро́ вість, -вости; 2) (полезность) пожито́ чність.
Здоровый – здоро́ вий; 1) (сильный) ду́ жий; 2) (полезный) пожито́ чний, -а, -е.
Здоровье – здоро́ в’я, -в’я.
Здоровяк – здорова́ нь, -ня́ , здорови́ ло, -ла.
Здраво, нар. – розу́ мно, розсу́ дливо.
Здравомыслие – розсу́ дливість, -вости, до́ брий ро́ зум.
Здравомыслящий – розсу́ дливий, -а, -е.
Здравствовать – бу́ ти живи́ м та здоро́ вим, бу́ ти здоро́ вому, до́ бре ма́ тися.
Здравый – здоро́ вий, -а, -е; здравый смысл – до́ брий ро́ зум.
Зебра, зоол. – зе́ бра, -ри.
Зев – 1) зів, -ву, зі́во, -ва; (мн. зіва́ и зі́ви); 2) (у дверях) па́ ща, щі; 3) (отверстие вулкана)
о́ твір, -вору, жерло́ , -ла́ .
Зевака – роззя́ ва, ґа́ ва, -ви.
Зевание – позіха́ ння, -ння.
Зевать, зевнуть – позіха́ ти, -ха́ ю, позіхну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (ротозейничать) ґа́ ви лови́ ти,
ґа́ вити, -влю, -виш.
Зевок – по́ зіх, -ху.
Зевота – по́ зіхи, -хів, зіва́ чка, -ки.
Зевун – зіва́ йло, позіха́ йло, -ла.
Зеленеть – зелені́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Зеленить – зелени́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Зеленоватый – 1) (имеющий прозелень) зеленува́ тий, -а, -е; 2) (несколько незрелый)
зелен(к)ува́ тий, свидува́ тий, -а, -е.
Зеленый – 1) (о цвете) зеле́ ний, -а, -е; 2) (незрелый) зеле́ ний, недости́ глий, нести́ глий,
неспі́лий, -а, -е.
Зеленость – зеле́ність, -ности.
Зеленщик – (продающий зелень) зеленя́ р, -ра́ ; -щица – зеленя́ рка.
Зелень – 1) (растения) зе́лень, -лені; 2) (огородные растения) горо́ дина, -ни.
Зелье – зі́лля, -лля.
Земельный – земе́ льний, -а, -е.
Землевладелец – землевла́ сник, -ка; -лица – землевла́ сниця, -ці.
Земледелец – хліборо́ б, -ба.
Земледелие – хліборо́ бство, -ва.
Земледельный, земледельческий – хліборо́ бський, рільни́ чий, -а, -е.
Землеизмерение, см. Землемерие.
Землекоп – гра́ ба́ р, -ря́ , копа́ ч, -ча́ ; -ный – гра́ ба́ рський, -а, -е.
Землемер – землемі́р, -ра, межови́ к, -ка́ ; -ный – землемі́рний.
Землемерие – землемі́рство, -ва.
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Землеописательный – землепи́ сний, -а, -е.
Землепашец – плуга́ тар, -ря́ , ора́ ч, -ча́ .
Землепользование – землекористува́ ння, -ння.
Землетрясение – землетру́ с, -су.
Землеудобрение – угно́ їння, ґру́ нту (землі́).
Землеудобрительный – угно́ йливий, -а, -е.
Землеустроитель – землевпоря́ дник, -ка.
Землеустроительный – землевпоря́ дний, -а, -е.
Землеустройство – землевпоря́ дження, -ння.
Землечерпалка – землеко́ пниця, -ці; (речная) землечерпа́ лка.
Землечерпание – землекопа́ ння.
Землечерпательный – землечерпа́ льний, -а, -е.
Землистый – земли́ стий, -а, -е
Землица – земе́ лька, -ки.
́
Земля – земля́ , -лі́; (почва) ґрунт, -ту; (суша) суході́л, -до́ лу; (государство, страна) країна,
-ни, край (р. кра́ ю); (земляной пол) діл (р. до́ лу); (вспаханная) рілля́ , -ллі́; (усадебная)
(сади́ бна) земля́ ; (девственная) цілина́ , -ни́ .
Земляк – земля́ к, -ка́ ; -лячка – земля́ чка, -ки.
Земляника – суни́ ця, -ці; -ничный – суни́ чний, -а, -е.
Земляной – земляни́ й, -а́ , -е́ .
Земно – до зе́млі, додо́ лу.
Земноводный – землево́ дний, земново́ дний, -а, -е.
Земной – земни́ й, -а́ , -е́ ; (тленный) тлі́нний, -а, -е.
Земский – зе́мський.
Земство – зе́ мство, -ва.
Зенит – зені́т, -ту; -ный – зеніто́ вий, -а, -е.
Зенки, см. Глаза.
Зеркало – дзе́ ркало, -ла, лю́стро, -ра, свіча́ до, -да.
Зеркальный – дзе́ ркальний, дзеркало́ вий, -а, -е.
Зеркальце – дзе́ ркальце, -льця, люсте́ рко, -ка.
Зернистый – зерни́ стий, зерна́ тий, зерня́ стий, -а, -е.
Зернить – зерни́ ти, -ню́, -ни́ ш, дроби́ ти, -блю́, -биш.
Зерно – зерно́ , -на́ , зерни́ на, -ни, (маленьк.) зерня́ (р. зерня́ ти); ржаное з. – жити́ на, -ни;
просяное з. – проси́ на, -ни; маковое з. – мачи́ на, -ни; пшенное з. – пшони́ на, -ни.
Зерновик (семенник в растениях) – насі́нник, -ка.
Зерновой – зернови́ й, -а́ , -е́ ; -вой хлеб – збі́жжя, -жжя.
Зерноочистительный – зерноочисни́ й, -а́ , -е́ .
Зерносушилка – зерносу́ шка, -ки.
́
Зерноядный – зерноїдний,
-а, -е.
Зернышко – зерня́ тко, -ка.
Зефир – зефі́р, -ру.
Зигзаг – криву́ лька, -ки.
Зигзагообразный – кривуля́ стий, -а, -е.
Зиждитель – 1) (творец) творе́ ць, -рця́ ; 2) (основатель) фунда́ тор, -ра; -ница –
фунда́ торка, -ки.
Зима – зима́ , -ми́ ; (начало зимы) за́ зимки, -ків.
Зимний – зимови́ й, -а́ , -е́ .
Зимование – зимува́ ння, -ння, зимі́вля, -лі.
Зимовать – зимува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Зимовка – зимі́вля, -лі.
Зимовье – зимо́ вище, -ща́ , зимі́(о́ )вник, -ка.
Зимой, нар. – узи́ мку.
Зипун – сіря́ к, -ка́ , сірячи́ на, -ни.
Зияние – зіха́ ння, ро́ ззів, -іву.
Зиять – зіха́ ти (зіха́ ю, зіха́ єш), роззявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш (па́ щу).
Злато, см. Золото.
Златозарный – златося́ йний.
Златорунный – золотово́ вняний.
Златотканный – золототка́ ний.
Златоустый – зпатоу́ стий, красномо́ вний, -а, -е.
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Златоцвет, бот. – роме́ н, -ну, ромензі́лля, -лля; -ный – золотоба́ рвий, -а, -е.
Злить – злости́ ти (злощу́ , злости́ ш), зли́ ти (злю, злиш); -ся – злости́ тися, злостува́ ти, -ту́ ю,
-ту́ єш, зли́ тися.
Зло, сущ. – зло (зла), ли́ хо, -ха.
Зло, нар. – лю́то, серди́ то.
Злоба – злоба́ , -би́ , злосли́ вість, -вости, злість (род. зло́ сти).
Злобиться – злости́ тися (злощу́ ся, злости́ шся), злоби́ тися, -блю́ся, -би́ шся, злобува́ ти, -бу́ ю,
-бу́ єш.
Злобность – злобли́ вість, -вости, лю́тість, -тости.
Злобный – злобли́ вий, злю́чий, -а, -е.
Злободневный – злободе́ нний.
Злобствовать – злобува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, лютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Зловещий – лихові́сний, злові́щий, -а, -е.
Зловоние – смо́ рід, -ро́ ду.
Зловонный – смердя́ (ю́)чий, -а, -е.
Зловредный – шкідли́ вий, -а, -е.
Злодей – лиході́й, -ді́я, злочи́ нець, -нця; -ка – лиході́йка, злочи́ нниця, -ці.
Злодейский – лиході́йний, злочи́ нний, -а, -е.
Злодейство – лиході́йство, -ва, злочи́ нство, -ва.
Злодействовать – лиході́яти, -ді́ю, -ді́єш.
Злодеяние – лиході́йство, -ва.
Зложелание – злози́ чність.
Зложелательный – злози́ чний, зловоро́ жий, -а, -е.
Зложелательство – злози́ чність.
Зложелательствовать – злози́ чити, -чу, -чиш.
Злой – злий, лихи́ й, -а́ , -е́ .
Злокачественный – злосли́ вий, шкідли́ вий, -а, -е.
Злоключение – хале́ па, -пи.
Злокозненный – злопідсту́ пний, -а, -е.
Злонамеренность – зловмисність.
Злонамеренный – зловми́ сний.
Злонравие – лихо́ та, -ти, злосли́ вість, -вости.
Злонравный – злосли́ вий.
Злопамятный – злопо́ мний, лихопо́ мний, злопам’ятли́ вий.
Злополучие – недо́ ля, -лі.
Злополучный – неща́ сний, -а, -е.
Злорадный – злора́ дий, зловті́шний, -а, -е.
Злорадство – злора́ дство, -ва, зловті́ха, -хи.
Злорадствовать – злораді́ти, -ді́ю, -ді́єш, зловтіша́ тися.
Злоречивость – лихомо́ вність, -ности.
Злоречивый – лихомо́ вний, -а, -е.
Злословие (наговор) – обмо́ ва, -ви, лихослі́в’я, -в’я.
Злословить – лихосло́ вити, -влю, -виш.
Злословящий – злорі́ка, -ки, лихосло́ вний, -ого.
Злостный – злосли́ вий, зловми́ сний, злочи́ нний [злочи́ нний непла́ тник].
Злость – злість (р. зло́ сти), лю́тість, -тости.
Злосчастие – недо́ ля, -лі.
Злосчастный, см. Злополучный.
Злоумышленник – зловми́ сник, -ка; -ца – зловми́ сниця, -ці.
Злоумышленный – зловми́ сний.
Злоумышлять, злоумыслить – зломи́ слити, зловми́ слити, -лю, -лиш.
Злоупотребление – зловжива́ ння, надужива́ ння.
Злоупотреблять, злоупотребить – зловжива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зловжи́ ти, -вживу́ , -вживе́ ш,
надужива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, надужи́ ти, -живу́ , -ве́ ш.
Злоухищрение – пі́дступ, -пу, хи́ трощі, -щів.
Злющий – злю́щий, -а, -е.
Змеевидный – змія́ стий, -а, -е.
Змееныш – гадюченя́ , -ня́ ти, гадюча́ , -ча́ ти.
Змеиный – гадю́чий, -а, -е.
Змея – гадю́ка, -ки.
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Знак – знак, -ку.
Знакомец – знайо́ мий, -ого; -мка – знайо́ ма, -ої.
Знакомить, познакомить – знайо́ мити, познайо́ мити, -млю, -миш, зазнайо́ млювати, -люю,
-люєш, зазнайо́ мити, -млю, -миш; -ться – знайо́ митися, познайо́ митися,
зазнайо́ млюватися, зазнайо́ митися.
Знакомство – знайо́ мство, -ва, знайо́ мість, -мости.
Знакомый – знайо́ мий, -а, -е, (известный) зна́ ний, -а, -е.
Знаменатель – знаме́ нник, -ка.
Знаменательный – знаме́ нний.
Знамение – 1) озна́ ка, -ки; 2) (знамя) зна́ ме́ но́ , -на́ .
Знаменитость – знамени́ тість, -тости.
Знаменитый – знамени́ тий, знакоми́ тий, славе́ тний, -а, -е.
Знаменовать – 1) (означать) значи́ ти (значу́ , зна́ чиш); 2) (предвещать) віщува́ ти, -щу́ ю.
Знаменоносец (носящий знамя) – хору́ нжий, -ого.
Знамо – відо́ мо.
Знамя – пра́ пор, -ру, корогва́ , -ви́ .
Знание – знаття́ , -ття́ ; 2) знання́ , -ння.
Знатно – знамени́ то, до́ бре; -ность – зна́ чність, -ности.
Знатный – зна́ тний, -а, -е.
Знаток – знаве́ ць, -вця́ .
Знать – 1) (существ.) вельмо́ жне па́ нство; 2) (глагол) зна́ ти (зна́ ю, зна́ єш); З) (наречие)
ма́ буть, зна́ ти.
Знахарь – ворожби́ т, -та́ , зна́ хур, -ра; -рка – воро́ жка, -ки, зна́ хурка, -ки.
Значек – 1) (пометка) значо́ к, -чка́ ; 2) (маленькое знамя) прапоре́ ць, -рця́ .
Значение – 1) зна́ чення, -ння, вага́ , -ги́ , си́ ла, -ли; 2) (меткой) значі́ння.
Значительность – зна́ чність, -ности.
Значительный – 1) (положение человека) зна́ чний, пова́ жний, -а, -е; 2) (кусок чего-нибудь)
вели́ кий, чима́ ли́ й, -а́ , -е́ .
Значить – 1) (означать) зна́ чити, -чу, -чиш, визнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 2) (иметь вес,
значение) ва́ жити (ва́ жу, ва́ жиш), си́ лу, вагу́ ма́ ти.
Знающий – зна́ ючий, тяму́ ч(щ)ий, тямки́ й, -а́ , -е́ .
Зноб – дриґота́ , -ти́ , дрижаки́ , -кі́в.
Знобить – моро́ зити, -ро́ жу, -зиш.
Знобкий – мерзлякува́ тий, -а, -е.
Знобкость – мерзлякува́ тість.
Зной – спе́ ка, -ки, жаро́ та, -ти.
Знойный – пеку́ чий, жарки́ й.
Зоб – во́ ло, -ла.
Зобастый – вола́ стий, -а, -е
Зобать – дзю́(ьо́ )бати, -баю, -баєш.
Зобный – во́ ловий, -а, -е.
Зов – 1) клик, -ку, по́ клик, -ку, 2) кли́ кання, -ння.
Зодческий – будівни́ цький, -а, -е.
Зодчество – будівни́ цтво, -ва.
Зодчий – будівни́ к, -ка́ , будівни́ чий, -чого.
Зола – зола́ , -ли́ , по́ піл, -пелу.
Золение – золі́ння, -ння.
Золить (бельё) – золи́ ти (золю́, -ли́ ш), лу́ жити, -жу, -жиш.
Золовка – зови́ ця, -ці; -вкин – зови́ цин, -на, -не.
Золотильщик – золота́ р, -ря́ , позоло́ тник, -ка.
Золотистый – золоти́ стий, злоти́ стий, -а, -е.
Золотить – золоти́ ти (золочу́ , золо́ тиш), позоло́ чувати, -чую.
Золотник – 1) (мера веса) золотни́ к, -ка; 2) (в насосах) хлипо́ к, -пка́ , хли́ павка, -ки.
Золото – зо́ лото, -та; (сусальное) сухозлі́тка, -ки, сухозло́ тиця, -ці.
Золотоискатель – золотошука́ ч, -ча́ .
Золотой – 1) (сущ.) дука́ т, -та, черві́нець, -нця; 2) (прилагат.) золоти́ й, -а́ , -е́ .
Золотоносный – золотода́ йний, -а, -е.
Золотопромышленник – золотопромисло́ вець, -вця.
Золотошвей – гапта́ р, -ря́ ; -ка – гапта́ рка, -ки.
Золотошвейный – гапта́ рський, -а, -е.
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Золотуха – 1) (мед.) золоту́ ха, -хи; 2) (бот.) золоту́ шник, -ка.
Золотушный – золоту́ шний, -а, -е.
Золочение – золо́ чення, позоло́ чування, -ння.
Золоченный, золоченый – золо́ чений, позоло́ чений, позоло́ чуваний, -а, -е.
Зольник – попільни́ к, золі́льник, -ка.
Зона (политическая) – зо́ на, -ни, сму́ га, -ги.
Зондирование – зондува́ ння.
Зондировать – зондува́ ти, -ду́ ю.
Зонт – підда́ шшя, -шшя, острі́шок, -шка.
Зонтик – парасо́ лька, -ки.
Зоолог – зоо́ лог, -га.
Зоологический – зоологі́чний, -а, -е.
Зоология – зооло́ гія.
Зоркий – зірки́ й, ба́ чучий, -а, -е.
Зоркость – зі́ркість, -кости, ба́ чучість, -чости.
Зрачек – чолові́чок, -чка, зіни́ ця, -ці.
Зрелище – видо́ висько, -ка, видо́ вище, -ща.
Зрелость – сти́ глість, доспі́лість, -лости; (о человеке) ді́йшлість, -лости.
Зрелый – сти́ глий, спі́лий, -а, -е, (взрослый) доро́ слий, ді́йшлий; -лый умом – ді́йшлий
ро́ зумом.
Зрение – 1) зір (зо́ ру). С этой точки -ния – з цьо́ го по́ гляду. С моей точки -ния – з мо́ го
по́ гляду; 2) (о созревании плодов) поспіва́ ння, доспіва́ ння, сти́ гнення, -ння.
Зреть – 1) (смотреть) диви́ тися(дивлю́ся, -вишся) (на що); 2) (о созревании плодов)
доспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, спі́ти (спі́ю, спі́єш), дости́ гнути, -гну, -гнеш.
Зритель – гляда́ ч, -ча́ ; -ница – гляда́ чка, -ки.
Зрительный – зорови́ й, -а́ , -е́ ; зрительный зал – за́ ля для глядачі́в; зрительная труба –
прозі́рна труба́ .
Зря – зо́ палу, нао́ сліп.
Зрячий – зря́ чий, видю́щий, бачу́ чий, -а, -е.
Зуб – зуб (зу́ ба); (в зубчатом колесе) па́ лець, -льця.
Зубастый – зуба́ тий, -а, -е.
Зубец – зубе́ ць (р. зубця́ ); (в зубчатом колесе) па́ лець (р. па́ льця); (выступающий)
ви́ зубень.
Зубило – зуби́ ло, -ла; (долото) шрубе́ ль, -бля́ .
Зубной – зубни́ й, -а́ , -е́ .
Зубок – зубо́ к (р. зубка́ ).
Зубоскал – скалозу́ б, -ба; глузівни́ к, -ка́ , смішко́ , -ка́ .
Зубоскалить – глузува́ ти, кепкува́ ти (з ко́ го); ) шкі́рити зу́ би.
Зубоскальство – глузува́ ння, кепкува́ ння; 2) зубошкі́рення.
Зубочистка – зубочи́ стка, -ки.
Зубрина – щерби́ на, -ни.
Зубрить – зуби́ ти (зублю́, зу́ биш), щерби́ ти (щерблю́, щерби́ ш); (урок зубрить)
визу́ джувати, -джую; -джуєш.
Зубчатый – зубча́ стий, -а, -е; (зубчатое колесо в машинах) пальцьове́ ко́ лесо.
Зубчик, см. Зубок.
Зуд – свербля́ чка, -ки, свербі́ж, -бежу́ .
Зудеть – 1) свербі́ти (сверблю́, сверби́ ш); 2) (о ране) я́ тритися (я́ трюся, я́ тришся).
Зудящий – свербля́ чий, -а, -е.
Зыбка – коли́ ска, -ки.
Зыбкий – 1) хитки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (трясинный) трясови́ нний, грузьки́ й, -а́ , -е́ .
Зыбкость – хи́ ткість, -кости.
Зыблить – хита́ ти, колива́ ти; -ся – хита́ тися, колива́ тися.
Зыбучий – грузьки́ й, (песок, земля) сипки́ й, -а́ , -е́ .
Зыбь – 1) (на воде) бри́ жі, -жів; 2) (болотная) трясови́ на, -ни.
Зычный – голосни́ й, дзвінки́ й; -но – го́ лосно, дзві́нко.
Зябкий – мерзлякува́ тий, ме́ рзлий, -а, -е.
Зябкость – мерзлякува́ тість, -тости, ме́ рзлість, -лости.
Зяблый – ме́ рзлий, при(по)ме́ рзлий.
Зябнуть – ме́ рзнути, ме́ рзти, -зну, -знеш.
Зятев – зя́ тів, -ева, -ева.
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Зятёк – зятько́ , -ка́ .
Зять – зять (р. зя́ тя).
И, союз – і, й, та, та й.
Ибо – бо, через те що, тому́ що.
Ива, бот. – (бі́ла) верба́ , лоза́ , -зи́ .
Иван-да-Марья, бот. – сестрички́ , -чо́ к, бра́ тки, -ків.
Ивняк – верболі́з, -ло́ зу.
Ивовый – вербо́ вий, лозо́ вий, -а, -е.
Игла – 1) го́ лка, -ки; 2) (деревянная) гли́ ця, -ці; З) (у животных) колю́чка, -ки; 4) (у
растений) колю́чка, шпи́ чка.
Иглиный – голкови́ й, -а́ , -е́ .
Иглистый, игловатый – голча́ (с)тий, шпичкува́ тий, -а, -е.
Иглообразный, иглоподобный – голкува́ тий, шпичкува́ тий, -а, -е.
Игнорировать – іґнорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, не́ хтувати, -тую.
Иго – корми́ га, -ги, ярмо́ , -ма́ , нево́ ля, -лі.
Иголочный – го́ лочний, -а, -е.
Игольный – голкови́ й, -а́ , -е́ .
Игольщик – голка́ р, -ря́ ; -щица – голка́ рка, -ки.
Игорный – гра́ льний, -а, -е.
Игра – 1) гра, (род. гри), грання́ , -ння́ ; 2) за́ бавка, і́гранка, гу́ лянка, -ки.
Игралище – і́грашка, за́ бавка.
Игральный – гра́ льний, -а, -е.
Играние – грання́ , граття́ , -ття.
Игранный – гра́ ний, -а, -е.
Играть – 1) (на музык. инструм.) гра́ ти (гра́ ю, гра́ єш); 2) гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш (в чо́ го, в що)
(Гуля́ ти в ка́ рти, в тісно́ ї ба́ би); -ться – ба́ витися; (в чет нечет) цята́ тися.
Игривость – жартівли́ вість, -вости. весе́ лість, -лости,
Игривый – жартівли́ вий, весе́ лий, -а, -е.
Игристый – пі́нистий, шумли́ вий, -а, -е.
Игрище – гри́ ще, -ща, і́грисько.
Игрок – грач, -ча́ (в карты) картя́ р, -ра́ .
Игрун (шалун) – пусту́ н, -на́ ; -нья (шалунья) пусту́ ха, -хи.
Игрушечный – цяцько́ вий, забавко́ вий, -а, -е.
Игрушка – ця́ цька, і́грашка, за́ бавка, -ки.
Идеал – ідеа́ л, -лу; -льный – ідеа́ льний, -а, -е.
Идеализировать – ідеалізува́ ти, -зу́ ю.
Идеалист – ідеалі́ст, -та.
Идеалистически – ідеалісти́ чно.
Идеально – ідеа́ льно, бездога́ нно.
Идеальность – ідеа́ льність – ности, бездога́ нність, -нности.
Идеальный – ідеа́ льний, бездога́ нний.
Идейный – іде́ йний, -а, -е.
Идентичный – тото́ жній, -я, -є, іденти́ чний, -а, -е.
Идеологический – ідеологі́чний.
Идеология – ідеоло́ гія, -ії.
Идея – іде́ я, -е́ ї, ду́ мка, -мки.
Идиллия – іди́ лія, -ії.
Идиот – ідіо́ т, -о́ та.
Идиотизм – ідіоти́ зм, -му.
Идиотский – ідіо́ тський, -а, -е; -ство – ідіо́ тство, -ва.
Идол – і́дол, -ла, бовва́ н, -на.
Идолов, прил. – і́долів.
Идолопоклонник – пога́ нець, нця; -ница – пога́ нка, -ки.
Идолопоклонство – пога́ нство, -ва.
Идольский – і́дольский, бовва́ нський, -а, -е.
Идти – іти́ (іду́ , іде́ ш); -ти к лицу – ли́ чити, -чу, -чиш (кому́ ).
́ -та.
Иезуит – єзуїт,
Иерархия – єра́ рхія, -ії.
Иерей – єре́ й, -е́ я, піп (р. попа́ ); -йский – єре́ йський, попі́вський, -а, -е.
Иероглиф – єро́ гліф, -фу; -фический – єрогліфі́чний, -а, -е.
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Иеродиакон – єродия́ кон,-на.
Иеромонах – єромана́ х, -ха.
Иждивение – кошт, -ту, утри́ мання, -ння.
Иждивенец – утри́ манець, -нця; -нка – утри́ манка, -ки.
Из, изо, пред. – з, із, зо; из-под – з-під.
Изба – ха́ та, -ти, хати́ на, -на.
Избавитель – визволи́ тель, -ля, визво́ льницька, рятівни́ к, -ка́ ; -ница – визволи́ телька, -ки,
визво́ льниця, ратівни́ ця, -ці.
Избавительный – визво́ льний, вирятува́ льний, -а, -е.
Избавление – визво́ лення, -ння, ряту́ нок, поряту́ нок, -нку.
Избавлять, избавить – визволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ зволити, -лю, -лиш, рятува́ ти,
порятува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Избаловывать, избаловать – розпе́ стити, -пе́ щу, -пе́ стиш; -ться – розпе́ ститися.
Избе́ гать – ви́ бігати, -гаю, -гаєш.
Избега́ ть, избегнуть – уника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, уни́ кнути.
Избездельничаться – розледащі́ти, -щі́ю, -щі́єш.
Избивать, избить – 1) (убивать) вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бити (ви́ б’ю, ви́ б’єш),
вигу́ блювати, -люю, -люєш, ви́ губити, -блю, -биш; 2) (бить, побить) би́ ти (б’ю, б’єш),
поби́ ти.
Избиение – ви́ гублення, вибива́ ння, -ння.
Избирание – обра́ ння, вибира́ ння, -ння.
Избиратель – ви́ борець, -рця.
Избирательный – ви́ борчий.
Избирать, избрать – вибира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ брати, -беру, -береш, обира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
обра́ ти (оберу́ , обере́ ш).
Избитый – поби́ тий.
Изблевание – блюва́ ння, рига́ ння.
Изблевывать, изблевать – вибльо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ блювати (ви́ блюю, ви́ блюєш),
вирига́ ти (вирига́ ю, вирига́ єш), ви́ ригати.
Изболеться – перебо́ літи, -лі́ю.
Изборазживать, избороздить – дря́ пати, подря́ пати, -паю.
Избочениться – ви́ бочитися.
Избрание – ви́ бір (род. ви́ бору) обра́ ння, -ння.
Избранник – обра́ нець, вибра́ нець, -нця; -ница – обра́ нка, вибра́ нка, -ки.
Избранный – ви́ браний, о́ браний, -а, -е; (отборный) вибо́ рний; відбі́рний, -а, -е.
Избродить – ви́ ходити, -джу, -диш, обшве́ ндяти, -дяю.
Избушка, избёнка – хати́ нка, хати́ на, халу́ па.
Избыток – зайвина́ , -ди́ , доста́ ток, -тку.
Избыточествовать – достаткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, ма́ ти доста́ ток.
Избыточный – доста́ тній, -я, -є.
Извалять (испачкать) – ви́ валяти, -ляю, -ляєш, ви́ качати, -чаю.
Изваяние – 1) (процес работы) різьба́ , -би́ ; 2) (изваянное изображение) подо́ ба,
подоби́ зна, стату́ я, -у́ ї.
Изваять – ви́ різьбити, -блю, -биш.
Изведывание – зазнава́ ння (чого́ ), дізнава́ ння, -ння.
Изведывать, изведать – зазнава́ ти, -знаю́, -нає́ш, зазна́ ти (зазна́ ю, зазна́ єш), дізнава́ ти,
-наю́, -нає́ш, дізна́ ти, -на́ ю.
Извековать – звікува́ ти, -ку́ ю.
Изверг (о жестоком человеке) – кат, -та, звір, -ра.
Извергательный – викида́ льний,
Извергать, извергнуть – 1) (выбрасывать) викида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ кинути; 2)
(сбрасывать) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути, -ну, -неш.
Извержение – 1) (выбрасывание) викида́ ння; 2) (сбрасывание) скида́ ння, -ння; З) (о
вулкане) ви́ бух, -ху.
Извериваться, -риться – зневіря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, зневі́ритися, -рюся, -ришся.
Известие – зві́стка, -ки, ві́стка.
Известковый – (об извести) вапня́ ний; (богатый известью) вапни́ стий, -а, -е.
Известник – вапня́ р, -ра́ , ва́ пельник, -ка.
Известно – відо́ мо.
Известный – відо́ мий, -а, -е.
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Известность – зві́сність, -лости, сла́ ва, -ви.
Известняк – вапня́ к, -ку́ (ка́ мінь).
Известняковый – вапняко́ вий, вапня́ ний, -а, -е.
Известь – ва́ пна, -ни, вапно́ , -на́ ; и. жженая – па́ лене вапно́ .
Извет – доно́ с, -су, обмо́ ва, -ви, ви́ каз, -зу.
Изветшалость – (і)зстарі́лість, -лости.
Изветшалый – (і)зстарі́лий, -а, -е.
Изветшать – (і)зста́ рі́тися, (і)зста́ ріюся, (і)зста́ рієшся.
Извечный – споконві́чний, -а, -е.
Извещать, известить – сновіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, сповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш.
Извещение – спові́щення; (известие) зві́стка, -ки.
Извиваться – 1) (сгибаться, виться) ви́ тися (в’ю́ся, в’є́шся); 2) (унижаться перед кем)
плазува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Извивина, извилина – кривина́ , -ни́ , за́ крут, -ту; (реки) колі́но, -на, за́ воротень, -тня.
Извилистый – криви́ й, покру́ чевий, -а, -е.
Извинение – виба́ чення, проба́ чення, -ння.
Извинительный – виба́ чний, проба́ чний, -а, -е.
Извинять, извинить – вибача́ ти, ви́ бачити (кому́ що), пробача́ ти, проба́ чити (кому́ що);
-ните – вибача́ йте, дару́ йте.
Извиняться, извиниться – перепро́ шувати, -шую, -шуєш, перепроси́ ти, -рошу́ , -ро́ сиш;
извините, извиняюсь – проба́ чте, дару́ йте.
Извлекать, извлечь – (вынимать) витяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ тяг(ну)ти, -гну, -гнеш,
добува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, добу́ ти (добу́ ду, добу́ деш); (пользу) спожитко́ вувати, -ву́ ю, -вуєш,
спожиткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; (из беды) вирято́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ рятувати, -тую.
Извлечение – витяга́ ння, добува́ ння, вийма́ ння; извлечение пользы – спожиткува́ ння.
Извне, нар. – зо́ кола, знадво́ ру.
Извнутри, нар. – зсере́ дини.
Изводить, извести – 1) (тратить) перево́ дити, -джу, -диш, перевести́ , -веду́ , -веде́ ш; 2)
(портить) збавля́ ти, -ля́ ю, зба́ вити (зба́ влю, зба́ виш) 3) (кого) му́ чити, заму́ чити; (крыс,
мышей) вибавля́ ти, ви́ бавити, зво́ дити, зве́ сти́ ; (о мн.) позво́ дити (мише́ й, сарану́ ).
Изводиться, известись – перево́ дитися, -джуся, -дишся, перевести́ ся, -веду́ ся, -веде́ шся.
Извоз – фурманува́ ння, -ння.
Извозничать – х(ф)урманува́ ти, -ну́ ю; (волами) чумакува́ ти.
Извозный – х(ф)урма́ нський.
Извозопромышленник – х(ф)урманови́ к, -ка.
Извозчик – візни́ к, -ка́ , -х(ф)у́ рман, -на.
Изволить – волі́ти, -лі́ю, -лі́єш, хоті́ти (хо́ чу, -чеш), бажа́ ти, -жа́ ю.
Изворачиваться, изворотиться – 1) (поворачиваться) поверта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся,
поверну́ тися, -ну́ ся, -нешся; 2) (выходить из беды) викру́ чуватися, -чуюся, -чуєшся,
ви́ крутитися, -кручуся, -крутишся, виверта́ тися, ви́ вернутися.
Извороваться – роззлодія́ читися, -дія́ чуся, -дія́ чишся.
Изворот – ви́ крут, -ту, ви́ крутка.
Изворотливость – ви́ крутність.
Изворотливый – вивертки́ й, викрутни́ й.
Извращать, извратить – 1) (искажать) пере́ кручувати, -ру́ чую, -ру́ чуєш, перекрути́ ти,
-кручу́ , -кру́ тиш; (портить) псува́ ти, зі́псувати.
Извращенный – перекру́ чений; зіпсу́ тий.
Извращение – перекру́ чування; зіпсуття́ ; -ние половое – стате́ ве зіпсуття́ .
Изгаживание – спаску́ дження, спога́ нення, -ння.
Изгаживать, изгадить – паску́ дити, спаску́ дити, -ку́ джу, -ку́ диш.
Изгарина, изгарь – жу́ желиця.
Изгиб – (кривизна) залі́м (род. зало́ му); (поворот) за́ ворот, -ту; (реки) колі́но, -на.
Изгибание – вигина́ ння, -ння.
Изгибать, изогнуть – згина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зігну́ ти, -гну́ , -гне́ ш; -ться – вигина́ тися,
ви́ гнутися, згина́ тися, зігну́ тися.
Изгибистый, см. Извилистый.
Изгибчивый – гнучки́ й, -а́ , -е́ .
Изглаживание – 1) вирі́внювання, вигла́ джування, -ння; 2) (исчезновение) зника́ ння; З)
(уничтожение) зни́ щення, -ння.
Изгладить, изгладить – 1) вирі́внювати, ви́ рівняти; 2) (из памяти) згла́ дити з па́ м’яти;
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-ться – (исчезнуть) зника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, зни́ кнути, -ну, -неш.
Изглодать – обгри́ зти, згри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Изгнание – вигна́ ння, -ння.
Изгнанник – вигна́ нець, -нця; -ница – вигна́ нка, -ки.
Изгнаннический – вигна́ нницький, -а, -е; -ство – вигна́ нництво.
Изгнанность – вигна́ ність, -ности.
Изголовье – узголо́ [і́]в’я, приголо́ [і́]в’я, -в’я.
Изгонять, изгнать – виганя́ ти, -ня́ ю, ви́ гнати (ви́ жену, -неш).
Изгородь – (о)горо́ жа, -жі; (из хвороста) лі́са, -си, тин, -ну; (из кольев) частокі́л, -ко́ лу;
(живая) живоплі́т, -пло́ ту.
Изготавливать, изготовлять, изготовить – виготовля́ ти, -ля́ ю, ви́ готовити, -влю, -виш,
вигото́ вувати, ви́ готувати, готува́ ти, зготува́ ти, -ту́ ю.
Изготовление – ви́ готовленая, готува́ ння, -ння.
Изгрызать, изгрызть – згриза́ ти, -за́ ю, згри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Издавать, издать – видава́ ти, -даю́, -дає́ш, ви́ дати, -дам, -даси.
Издавна, нар. – зда́ вна, відда́ вна.
Издалека, нар. – зда́ лека[у], зда́ ля.
Издание – вида́ ння, -ння.
Издатель – видаве́ ць, -вця́ ; -ница – видавни́ ця, -ці.
Издательство – видавни́ цтво, -ва.
Издевательство – знуща́ ння, глум, -му.
Издеваться – знуща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, глузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш (з ко́ го).
Изделие – ви́ ріб (род. ви́ робу).
Издергивать, -гать – 1) (рвать в куски) ша́ рпати, поша́ рпати, -паю, -паєш; 2)
(изнашивать) де́ рти, поде́ рти, -деру́ , -дере́ ш.
Издерживать, -жать – тра́ тити (тра́ чу, тра́ тиш), потра́ тити, витра́ чувати, -ра́ чую, -ра́ чуєш,
ви́ тратити.
Издержка – ви́ трата, -ти, потра́ та.
Издохлый – здо́ хлий, -а, -е.
Издыхание – здиха́ ння, кона́ ння.
Издыхать, издохнуть – здиха́ ти, -ха́ ю, здо́ хнути (здо́ хну, -неш).
Изжалить – пожали́ ти, -лю́, -лиш.
Изжарить – попекти́ , -печу́ , -че́ ш, посма́ жити, -жу, -жиш.
Изжеванный – зжо́ ваний.
Изжевывать, изжевать – пожува́ ти, зжува́ ти (зжую́, зжує́ш).
Изжелта, нар. – на́ джовть, жовтя́ во.
Изживать, изжить – пережива́ ти, -ва́ ю, пережи́ ти, -живу́ , -ве́ ш. 2) вижива́ ти, ви́ жити.
Изжигать, изжечь – спа́ лювати, -люю, спали́ ти, -лю́, -лиш.
Изжога – печія́ , -чії,́ за́ га, зга́ га, -ги.
Иззелена, нар. – впро́ зелень, зеленкува́ то.
Иззубривать, иззубрить – вище́ рблювати, -блюю, ви́ щербити, -блю, -биш.
Иззябать, иззябнуть – ме́ рзнути, -ну, -неш, зме́ рзти, зме́ рзнути, -ну, -неш.
Излавливать, изловить – лови́ ти, -влю́, -виш, злови́ ти.
Излагать, изложить – виклада́ ти, -да́ ю, ви́ класти, -ладу, -деш.
Излазить – ви́ лазити, -жу, -зиш.
Изламывание – зло́ млювання.
Изламывать, изломать – зла́ мувати, -мую, злама́ ти, -ма́ ю.
Излежалый – зле́ глий, злежа́ лий.
Излеживаться, излежаться – зле́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, зле́ жатися, -жуся, -жишся.
Излениться – зледащі́ти, -щі́ю, -щі́єш.
Излечение – ви́ лікування, -ння.
Излечивать, излечить – виліко́ вувати, -ко́ вую, -ко́ вуєш, ви́ лікувати, -кую, -куєш,
виго́ ювати (виго́ юю, виго́ юєш), ви́ гоїти (ви́ гою, ви́ гоїш).
Излечимый – вигойни́ й, -а́ , -е́ .
Изливание – злива́ ння, -ння.
Изливать, излить – 1) вилива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ лити (ви́ ллю, ви́ ллєш); 2) (о чувствах
негодования) вика́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ казати, -кажу, -кажеш, виявля́ ти, ви́ явити.
Излишек – ли́ шок, -шку, ли́ шка, -ки.
Излишество – надужива́ ння, на́ дмір, -ру; 2) розкі́шшя.
Излишне (напрасно) – за́ йва річ.
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Излишний – за́ йвий, ли́ шній.
Излияние – 1) вилива́ ння; 2) (о чувствах) ви́ явлення, -ння.
Изловчиться – привчи́ тися.
Изложение – ви́ клад, -ду, виклада́ ння, -ння.
Изложенный – ви́ кладений, -а, -е.
Излом – зло[і]м, -му; (место перелома) перело́ м, -му.
Изломанный – зла́ маний.
Излучать, излучить – (время) влу́ чувати, влу́ чити, ви́ годити (годи́ ну); (лучи)
випромі́нювати, ви́ променити.
Излучина, см. Изгиб.
Излучистый, см. Извилистый.
Излюбленный – улю́блений.
Измазывать, измазать – вима́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ мазати (ви́ мажу, ви́ мажеш),
вима́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ мастити (ви́ мащу, ви́ мастиш).
Измалывать, измолоть – зме́ лювати, -люю, -люєш, змоло́ ти (змелю́, зме́ леш).
Измарагд – смара́ гд, -ду.
Измарывать, измарать – брудни́ ти (брудню́, брудни́ ш), забрудни́ ти, -дню́, -ни́ ш.
Измачивать, измочить – змо́ чувати, -чую, -чуєш, змочи́ ти (змочу́ , змо́ чиш).
Измельчавший – здрібні́лий.
Измельчание – здрібні́ння, -ння.
Измельчать – здрібні́ти, -ні́ю, -нієш; (о животных) перевести́ ся, -веду́ ся, -веде́ шся.
Измельчение – здрібні́ння, -ння.
Измельчить – 1) здрібни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 2) покриши́ ти, -шу́ , -шиш.
Измельченный – 1) здрі́бнений; 2) покри́ шений, -а, -е.
Измена – 1) (нарушение верности) зра́ да, -ди; 2) (перемена) змі́на.
Изменение – відмі́на, змі́на, -ни.
Изменник – зра́ дник, -ка; -ца – зра́ дниця, -ці.
Изменничать – зра́ джувати (зра́ джую, зра́ джуєш кого́ ).
Изменнически, нар. – зра́ дницьки, зрадли́ во.
Изменнический – зра́ дницький.
Изменчивость – 1) (нарушение верности) зрадли́ вість, -вости; 2) (перемена) змі́нність,
-ности; 3) (непостоянство) неста́ лість.
Изменчивый – 1) (о верности) зрадли́ вий, -а, -е; 2) (переменный) змі́нний, -а, -е; 3)
(неустойчивый) неста́ лий, -а, -е.
Изменяемость – змі́нність, змінли́ вість, -вости.
Изменяемый – змі́нний, змінли́ вий, -а, -е.
Изменять, изменить – 1) (нарушать верность) зра́ джувати, -джую, -джуєш, зра́ дити
(зра́ джу, зра́ диш кого́ ); 2) (переменять) зміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зміни́ ти, зміню́, змі́ниш).
Измерение – о́ бмір, -ру, мі́ряння.
Измеренный – змі́рений, -а, -е.
Измеривать, измерять, измерить – зміря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, змі́рити, -рю, -риш.
Измеримый, измеряемый – змі́рний, -а, -е.
Измеритель – мі́рник, -ка, вимі́рник, -ка.
Измеряемость – змі́рність, -ности.
Изминать, измять – м’я́ ти (мну, мнеш), зім’я́ ти, бга́ ти (бга́ ю, бга́ єш), зібга́ ти; -ться –
м’я́ тися, зім’я́ тися.
Измождать, измождить – висна́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ снажити, -жу, -жиш,
знеси́ лювати, -люю, знеси́ лити, -лю, -лиш.
Измождение – ви́ снаження, знеси́ лення, -ння.
Изможденный (истощенный) – ви́ снажений, знеси́ лений, -а, -е.
Измозжить – розмізчи́ ти, -чу́ .
Измокший – змо́ клий, -а, -е.
Измол – 1) (молотье) зме́лювання, -ння, мли́ во, -ва; 2) (взятая мука за размол) мі́рка, -ки,
мірчу́ к, -ка́ .
Измолачивать, измолотить – змоло́ чувати, -чую, -чуєш, змолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; (о
мног.) помолоти́ ти.
Измолот – ви́ молот, -ту.
Изморозь – па́ морозь, -зі.
Измошенничаться – розшахрува́ тися.
Измусливать, измуслить – засли́ нювати, -нюю, -нюєш, засли́ нити, -ню, -ниш.
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Измученный – зму́ чений, -а, -е, змордо́ ваний.
Измучивать, измучить – змучу́ вати, -чую, -чуєш, зму́ чити (зму́ чу, -чиш), виму́ чувати,
ви́ мучити.
Измыливать, измылить – зми́ лювати, -люю, -люєш, змили́ ти, -лю́, -лиш.
Измысливать, измыслить – вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати, -даю, -даєш,
вимірко́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ міркувати.
Изнанка – ви́ воріт, -роту, спід, (спо́ ду); наизнанку – нави́ воріт.
Изнасилование – зґвалтува́ ння.
Изнасиловать – зґвалтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Изнашивание – зно́ шування; (обуви) сто́ птування, -ння.
Изнашивать, износить – зно́ шувати, -шую, -туєш, зноси́ ти (зношу́ , зно́ сиш); (обувь)
сто́ птувати, -тую; -туєш, стопта́ ти (стопчу́ , сто́ пчеш); -ться – зно́ шуватися, зноси́ тися;
сто́ птуватися, стопта́ тися.
Изнедалека – зблизька́ .
Изнеженный – пе́ ще́ ний, розпе́ щений, -а, -е.
Изнеживать, изнежить – розпе́ щувати, -щую, розпе́ стити, -пе́ щу, -пе́ стиш, зні́жувати,
-жую, -жуєш, зні́жити (зні́жу, зні́жиш); -ться – зні́жуватися, зні́житися.
Изнемогать, изнемочь – знемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, знемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш.
Изнеможение – знемо́ га, -ги.
Изнеможенный – знемо́ жений, знеси́ лений, -а, -е.
Износ – зніс (род. зно́ су).
Изношенность – зно́ шеність.
Изношенный – зно́ шений, -а, -е.
Изнурение – змо́ рення, ви́ снаження, знеси́ лення, -ння.
Изнуренный – змо́ рений, ви́ снажений, знеси́ лений, -а, -е.
Изнурительный – висна́ жливий.
Изнурять, изнурить – змо́ рювати (змо́ рюю, змо́ рюєш), змори́ ти, -рю́, -риш, висна́ жувати,
-жую, -жуєш, ви́ снажити, -жу, -жиш; -ться – змо́ рюватися, змори́ тися, висна́ жуватися,
ви́ снажитися.
Изнутри – зсере́ дини.
Изнывать, изныть – ни́ діти, -дію, -ді́єш, зни́ діти, ну́ дитися, зну́ дитися, -джуся, -дишся.
Изо, см. Из.
Изобилие – доста́ ток, -тку, -ро́ зкіш (р. ро́ зкоші); (об овощах) рясно́ та, -ти́ .
Изобиловать – достаткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; (о фруктах, овощах) рясні́ти (расні́ю, рясні́єш).
Изобильный – доста́ тній, -я, -є, рясни́ й, -а́ , -е́ ; -но – доста́ тньо, ря́ сно.
Изобличать, -чить – висві́дчувати, -чую, -чуєш, ви́ свідчити, -свідчу, -чиш.
Изобличение – ви́ свідчення, -ння.
Изобличитель – ви́ свідник, -ка; -ница – ви́ свідниця, -ці.
Изобличительный – висвідни́ й.
Изображать, изобразить – змальо́ вувати, -вую, -вуєш, змалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Изображение – змалюва́ ння, -ння; (вид, картина) о́ браз, -зу.
Изобразительный – образо́ вий, -а, -е; -но – образо́ во.
Изобретатель – винахі́дник, -ка; -ница – винахі́дниця, -ці.
Изобретательность – винахі́дність, вига́ дливість, -вости.
Изобретательный – винахі́дливий; вига́ дливий, -а, -е.
Изобретать, изобресть – винахо́ дити, -джу, -диш, ви́ найти (ви́ найду, ви́ найдеш),
вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати (ви́ гадаю, ви́ гадаєш).
Изобретение – ви́ нахід, -ходу, ви́ найдення, -ння.
Изо дня в день – де́нь-у-де́нь, день крізь день.
Изодрать – поде́ рти, -деру́ , -ре́ ш, пошматува́ ти.
Изолировать – ізолюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, відокре́ млювати, -млюю, -млюєш; (совершенный
вид) відокре́ мити, -млю, -миш.
Изолированный – ізольо́ ваний, відокре́ млений, -а, -е.
Изолятор – ізоля́ тор, -ра.
Изоляция – ізоля́ ція, -ії.
Изорванный – пошмато́ ваний, поде́ ртий, -а, -е.
Изорвать – пошматува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, поде́ рти, -деру́ , -дере́ ш.
Изощрение – впра́ ва, -ви.
Изощренность – впра́ вність, -ности.
Изощренный – впра́ вний, -а, -е.
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Изощрять, изощрить – вправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, впра́ вити, -влю, -виш.
Изощряться – вправля́ тися.
Изработаться – спрацюва́ тися, ви́ робитися, ви́ снажитися.
Изразец – ка́ хля, -лі.
Изразцовый – кахля́ ний, ка́ хельний, -а, -е.
Изранивать, изранить – зра́ нювати, -нюю, -нюєш, зра́ нити (зра́ ню, зра́ ниш).
Израсходование – ви́ трачення, -ння.
Израсходованный – ви́ трачений.
Израсходывать, израсходовать – тра́ тити (тра́ чу, тра́ тиш), ви́ тратити, стра́ тити.
Изредка – рі́дко, де́коли, коли́ -не-коли́ , вряди́ -годи.
Изрезанный – порі́заний, -а, -е.
Изрезать – порі́заний, -рі́жу, -рі́жеш; -ться – порі́затися.
Изрекать, изречь – ректи́ , ви́ ректи (ви́ речу, ви́ речеш).
Изречение – 1) ви́ раз, -зу, ре́ чення, -ння; 2) (меткое изречение) припові́дка, -ки.
Изрешетить – подіря́ вити, -влю.
Изрубать, изрубить (в куски) – поруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Изругать – ви́ лаяти, -лаю, -єш, нала́ яти (кого́ ).
Изрыгать, изрыгнуть – вирига́ ти, -га́ ю, ви́ ригати, -га́ ю и ви́ ригнути, -ну, -неш,
вибльо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ блювати, -блюю, -блюєш.
Изрытый – зри́ тий, ско́ паний.
Изрыть – пори́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш.
Изувер – бузуві́р, -ра; -рка – бузуві́рка, -ки.
Изуверный – бузуві́рний, -а, -е.
Изуверство – бузуві́рство, -ва.
Изувечение – скалі́чення, -ння.
Изувечивать, изувечить – скалі́чувати, -чую, -чуєш, скалі́чити, -чу, -чиш.
Изукрашивать, изукрасить – оздо́ блювати, -люю, -люєш, оздо́ бити (оздо́ блю, оздо́ биш).
Изумительность – ди́ вність, -ности; -но – чу́ дно, ди́ вно.
Изумительный – ди́ вний, -а, -е.
Изумление – по́ див, -ву, дивува́ ння, -ння.
Изумлённый – здиво́ ваний, -а, -е.
Изумлять, изумить – дивува́ ти, здивува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш; -ться – дивува́ тися, здивува́ тися.
Изумруд – смара́ гд, -ду; -ный – смара́ гдовий, -а, -е.
Изуродованне – зні́вечення, покалі́чення, -ння.
Изуродовать – зні́вечити, -вечу, -вечиш, скалі́чити, покалі́чити, -лічу, -лі́чиш.
Изустный – у́ сний, слове́ сний, -а, -е; -но – у́ сно, слове́ сно.
Изучать, изучить – вивча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ вчити, -чу, -чиш, студіюва́ ти, -дію́ю, -дію́єш,
ви́ студіювати.
Изучение – ви́ вчення, -ння.
́
́
́
́
Из’ездить – з’їздити
(з’їжджу
з’їздиш);
-ться – з’їздитися.
Из’явительное (наклонение) – ді́йсний спо́ сіб.
Из’явление – ви́ явлення, -ння.
Из’являть, из’явить – виявля́ ти, -ля́ ю, ви́ явити, -влю, -виш; и. согласие – да́ ти зго́ ду.
Из’ян – 1) (порок) ва́ да, -ди, ґа́ нжа, -жі; 2) (убыток) шко́ да, -ди, втра́ та, -ти.
Из’яснение – з’ясува́ ння, -ння.
Из’яснимый – з’ясо́ вний, -а, -е.
Из’яснитель – з’ясо́ вник, -ка; -ница – з’ясо́ вниця, -ці.
Из’яснительный – з’ясува́ льний, -а, -е.
Из’яснять, из’яснить – з’ясо́ вувати, -вую, -вуєш, з’ясува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Из’ятие – ви́ лучення, -ння.
Из’ять – ви́ лучити, -лучу, -чиш.
Изыскание – вишу́ кування, розві́дування, -ння; (научное) до́ слід, дослі́дження.
Изысканность – ви́ шуканість, добі́рність, -ности.
Изысканный – ви́ шуканий, добі́рний, -а, -е.
Изыскатель – дослі́дник, -ка.
Изыскательный – дослі́дницький, -а, -е.
Изыскивать, изыскать – вишу́ кувати, -кую, -куєш, ви́ шукати, -каю, -каєш.
Изюм – родзи́ нки, -нок.
Изюминка – родзи́ нка, -ки.
Изящество, изящность – 1) краса́ , -си́ ; 2) ви́ тонченість; 3) (о худ. работе) майсте́ рний;
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-ная литература – кра́ сне письме́ нство.
Изящный – 1) прега́ рний; 2) ви́ тончений; 3) (о худ. работе) майсте́ рний; -ная
литература – кра́ сне письме́ нство.
Икание – ги́ кання, -ння.
Икать, икнуть – ги́ кати (ги́ каю, ги́ каєш), ги́ кнути, -кну́ , -не́ ш
Икона – іко́ на, -ни, о́ браз, -за.
Иконник – 1) (о человеке меняющем иконы) іко́ нник, -ка; 2) см. Иконописец; 3) (место,
где ставят иконы) божни́ к, -ка́ , божни́ ця, -ці.
Иконный – образо́ вий, іко́ нний, -а, -е.
Иконоборец – іконобо́ рець, -рця.
Иконоборство – іконобо́ рство.
Иконописец – маля́ р образі́в.
Иконопочитание – образошанува́ ння, іконошанува́ ння, -ння.
Икорный – ікря́ ний, -а, -е.
Икота – і́кавка, ги́ кавка, -ки.
Икра – 1) (мышца голени) ли́ тка, -ки, жи́ жка, -ки; 2) (рыбная) ікра́ , -ри́ .
Икристый – 1) литка́ тий, -а, -е; 2) (о рыбе) ікра́ стий, -а, -е.
Икряной – ікряни́ й, -а́ , -е́ .
Ил – мул, -лу; (болотн.) твань, ні́.
Или, иль – (союз) або́ , чи; (вместо: разве) хіба́ .
Илистый – мулки́ й, му́ листий, -а, -е.
Иллюзия – ілю́зія, -ії, ома́ на, -ни.
Иллюминатор – ілюміна́ тор, -ра.
Иллюминовать – ілюмінува́ ти.
Иллюстрация – ілюстра́ ція, -ії.
Иллюстрированный – ілюстро́ ваний, -а, -е.
Иллюстрировать – ілюструва́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Иловатость – мулкува́ тість, -тости.
Иловатый – мулкува́ тий, -а, -е.
Имение – має́ток, -тку, має́тність, -ности; (родовое) діди́ зна, -ни.
Именинник – імени́ нник, -ка; -ница – імени́ нниця, -ці.
Именинный – імени́ нний, -а, -е.
Именины – імени́ ни (р. імени́ н).
Именительный (падеж) – називни́ й (відмі́нок).
Именитый – значни́ й, -а́ , -е́ .
Именно – а са́ ме, вла́ сне.
Именной – іме́нний, -а, -е.
Именование – іменува́ ння, -ння.
Именованный (о числе) – імено́ ваний, -а, -е.
Именовать – іменува́ ти, -ну́ ю, назива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ться – іменува́ тися, назива́ тися.
Иметь – ма́ ти (ма́ ю, ма́ єш).
Имитация – іміта́ ція, -ії, підро́ блювання, -ння.
Иммигрант – іміґра́ нт, -та.
Иммиграция – іміґра́ ція, -ії.
Иммигрировать – іміґрува́ ти.
Имоверный – імові́рний, -а, -е.
Император – імпера́ тор, -ра; -ский – імпера́ торський, -а, -е.
Императрица – імператри́ ця, -ці.
Империал – черві́нець, -нця.
Империализм – імперіялі́зм, -му.
Империалист – імперіялі́ст, -та; -ический – імперіялісти́ чний, -а, -е.
Империя – імпе́ рія, -ії.
Импорт – імпо́ рт, -ту.
Импровизатор – імпровіза́ тор, -ра.
Импровизирование – імпровізува́ ння, -ння.
Импровизировать – імпровізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Импульс – і́мпульс, -су.
Имущественный – майно́ вий, -а, -е.
Имущество – майно́ , -на́ , добро́ , -ра; недвижимое имущество – нерухо́ ме майно́ (добро́ );
движимое имущество – рухо́ ме майно́ .
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Имущий – замо́ жний, -а, -е.
Имя – ім’я́ (род. і́мени), іме́ння, -ння.
Инаково, иначе, нар. – іна́ че, іна́ кше.
Инвалид – інвалі́д, -да; -ный – інвалі́дний, -а, -е.
Инвентаризация – інвентариза́ ція, -ії.
Инвентарь – інвента́ р, -ря́ , ремане́ нт, -ту.
Индейка, индюшка – інди́ чка.
Индекс – і́ндекс, -су, пока́ жчик, -ка.
Индивидуальность – індивідуа́ льність, -ности.
Индивидуальный – індивідуа́ льний, -а, -е.
Индиферентность – індифере́ нтність, байду́ жість, -жости.
Индиферентный – індифере́ нтний, байду́ жий, -а, -е.
Индюк – інди́ к, -ка.
Индюшонок – індиченя́ , -ня́ ти.
Иней – і́ней, -ею, па́ морозь, -зі.
Инертность – іне́ ртність, -ности.
Инертный – іне́ ртний, -а, -е.
Инерция – іне́ рція, -ії.
Инженер – інженер, -ра; -рный – інжене́ рний, -а, -е.
Инициатива – ініціяти́ ва, -ви; -вный – ініціяти́ вний, -а, -е.
Инициатор – ініція́ тор, -ра, приві́дця, -ці.
Инквизитор – інквізи́ тор, -ра.
Инквизиция – інквізи́ ція, -ції.
Инкриминируемый – інкріміно́ ваний, -а, -е.
Иноверец – чужові́рець, -ця; -рка – чужові́рка, -ки.
Иноверие – чужові́рство, -ва.
Иноверный – чужові́рний, -а, -е.
Иноверческий – чужові́рський, -а, -е.
Иногда, нар. – і́ноді, і́нколи, ча́ сом (часа́ ми).
Иногородный – позаміськи́ й.
Иноземец – чужозе́ мець, -мця; -мка – чужозе́ мка, -ки.
Иноземный – чужозе́ мний, -а, -е.
Иной – і́нший, дру́ гий, -а, -е.
Инок – черне́ ць (род. ченця́ ); -иня – черни́ ця, -ці.
Иноплеменник – чужоплеме́ нник, -ка; -ница – чужоплеме́ нниця, -ці.
Иноплеменный – чужоплеме́ нний, -а, -е.
Инородец – чужоро́ дець, -дця; -дка – чужоро́ дка, -ки.
Инородный, инородческий – чужоро́ дний, -а, -е.
Иносказание – при́ повідь, -ді, алеґо́ рія, -рії.
Иносказательный – припові́дний, алеґори́ чний, -а, -е; -но – припові́дно, алеґори́ чно.
Иностранец, -нка, см. Иноземец, -мка.
Иностранный, см. Иноземный.
Иноходец – ступа́ к, -ка́ .
Иноходь – ступа́ , -пи́ .
Иноческий – черне́ чий, черне́ цький, -а, -е.
Иночество – черне́ цтво, -ва.
Иночествовать – ченцюва́ ти.
Иноязычный – чужомо́ вний.
Инспектор – ікспе́ ктор, -ра; -ский – інспе́ кторський, -а, -е.
Инспекторство – інспе́кторство.
Инспекция – інспе́кція, -ції.
Инстанция – інста́ нція, -ції.
Инстинкт – інсти́ нкт, -ту.
Инстинктивный – інстинкти́ вний, -а, -е.
Институт – іститу́ т, -ту.
Инструктировать – інструктува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Инструктор – інстру́ ктор, -ра.
Инструкция – інстру́ кція, -ії.
Инструмент – струме́ нт, -ту, прила́ ддя, -ддя; -тальный – струментовий, -а, -е.
Инсургент – інсурґе́ нт, -та, повста́ нець, -нця.
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Инсценирование – інсценува́ ння.
Инсценировать – інсценува́ ти.
Инсценированный – інсцено́ ваний.
Интеграл, мат. – інтеґра́ л, -лу; -льный – інтеґра́ льний, -а, -е.
Интеграция – інтеґра́ ція, -ції.
Интелект – інтеле́ кт, -ту, ро́ зум, -му.
Интелектуальный – інтелектуа́ льний, розумо́ вий, -а, -е.
Интеллигент – інтеліґе́ нт, -та; -ный – інтеліґе́ нтний, -а, -е.
Интеллигенция – інтеліґе́ нція.
Интендант – інтенда́ нт, -та; -ский – інтенда́ нтський, -а, -е.
Интендантство – інтенда́ нтство.
Интенсивность – інтенси́ вність.
Интенсивный – інтенси́ вний, -а, -е.
Интервал – інтерва́ л, -лу.
Интерес – 1) (польза) інтере́ с, -су, кори́ сть, -сти, виго́ да, -ди; 2) ціка́ вість, -вости,
заціка́ влення, -ння.
Интересность – ціка́ вість, -вости.
Интересный – ціка́ вий, інтере́ сний, -а, -е; -но – ціка́ во.
Интересовать – ціка́ вити, -влю, -виш; -ся – ціка́ витися.
Интернациональный – інтерна́ ціональний, міжнаро́ дній.
Интернированный – інтерно́ ваний.
Интернировать – інтернува́ ти.
Интерпелировать – інтерпелюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Интимность – інти́ мність, -ности.
Интимный – інти́ мний, -а, -е.
Интрига – 1) інтри́ ґа, -ґи, ка́ верза; 2) (в драматич. произв.) за́ в’язка, -ки.
Интриган – інтриґа́ н, -на, ка́ верзник; -ка – інтриґа́ нка, -ка, ка́ верзниця, -ці.
Интриговать – інтриґува́ ти, -гу́ ю.
Интродукция – інтроду́ кція, -ції, вступ, -пу.
Инфантерия – інфанте́ рія, -рії, піхо́ та, -ти.
Инфекционный – інфекці́йний, зара́ зливий, -а, -е.
Инфекция – інфе́ кція, -ції, зара́ за, -зи.
Инфлюэнца – інфлюе́ нца, -ци.
Иод – йод (род. йо́ ду); -ный – йо́ дний, -а, -е.
Иодоформ – йодофо́ рм, -му.
Иордань – Йорда́ н, Орда́ нь, -ні.
Ипподром, см. Гипподром.
Иронизировать – іронізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, глузува́ ти, -зу́ ю.
Иронический – іроні́чний, глузли́ вий, -а, -е.
Ирония – іро́ нія, -нії, глузли́ вість, -вости.
Иррациональный – іраціона́ льний, -а, -е.
Иррегулярный – іреґуля́ рний, непості́йний, -а, -е.
Иск – по́ зов, -зву.
Искажать, исказить – перекру́ чувати, -чую, -чуєш, перекрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш,
переіна́ чувати, -чую, -чуєш, переіна́ чити, -чу, -чиш.
Искажение – перекру́ чування, переіна́ чування, -ння.
Искаженный – перекру́ чений, переіна́ чений, -а, -е.
Искалечение, искалечивание – скалі́чення, покалі́чення, -ння.
Искалеченный – скалі́чений, покалі́чений, -а, -е.
Искалечивать, искалечить – скалі́чувати, -чую, -чуєш, скалі́чити, -чу, -чиш.
Искание – шука́ ння, шукани́ на.
Искапывать, ископать – покопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (выкапывать) вико́ пувати, вико́ пати.
Искатель – 1) шука́ ч, -ча́ ; 2) (приключений) аванту́ рник, -ка; -ница – 1) шука́ чка, -ки; 2)
аванту́ рниця, -ці.
Искательный – 1) уле́ сливий, підле́ сливий; 2) доку́ чливий.
Искательство – 1) уле́ сливість, підле́ сливість; 2) доку́ чливість.
Искать – шука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Исклёвывать, исклевать – дзьо́ бати, подзьо́ бати, -баю, -баєш, клюва́ ти, поклюва́ ти,
-клюю́.
Исключать, исключить – 1) виключа́ ти, ви́ ключити, вилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ лучити, -чу;
184

Російсько-український словник

2) (устранять) усува́ ти, усу́ нути.
Исключение – 1) (особенность) ви́ няток, -тку; 2) (из’ятие) ви́ ключення, ви́ лучення, -ння.
Исключительность – винятко́ вість, -вости, ви́ ключність.
Исключительный – винятко́ вий, ви́ ключний, -а, -е.
Исковерканный – поні́вечений; -ность – поні́веченість, -ности.
Исковеркивать, исковеркать – 1) ні́вечити, поні́вечити; 2) (искомкать) м’я́ ти, пом’я́ ти
(помну́ , помне́ ш); (изломать) лама́ ти, полама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Исковой – позовни́ й, -а́ , -е́ .
Исковырять – поколупа́ ти, -па́ ю.
́
Исколесить – об’їздити,
-жджу, -здиш; (пешком) сходи́ ти (сходжу́ , схо́ диш).
Исколоть – поколо́ ти; -лю́, -леш, поштри́ кати, -каю.
Искомый, искомое – шу́ каний, -не.
Искони, нар. – споконві́ку.
Исконный – споконві́чний, -а, -е.
Ископаемый – 1) копа́ льний, -а, -е; 2) (сущ.) копа́ лина.
Искоренение – 1) ви́ корінення; 2) ви́ бавлення, -ння.
Искоренитель – 1) викорі́нювач, -ча; 2) виба́ вник, -ка; -ница – викорі́нювачка, -ки;
виба́ вниця.
Искоренять, искоренить – 1) викорі́нювати, -нюю, -нюєш, ви́ коренити, -ню, -ниш; 2)
(извести) вибавля́ ти, -ля́ ю, ви́ бавити.
Искорка – і́скорка, -ки.
Искоса, нар. – ско́ са, кри́ во.
Искосить – покриви́ ти, -влю́, -виш.
Искра – і́скра, -ри.
Искренний – щи́ рий.
Искренность – щи́ рість.
Искрестить – 1) (пометить крестом) похристи́ ти, -рищу́ , -ристи́ ш; 2) (из’ездить)
́
́
́
об’їздити
(об’їжджу,
об’їздиш).
Искривление – ви́ кривлення.
Искривлять, искривить – викривля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, ви́ кривити, -влю, -виш; -ться –
викривля́ тися, ви́ кривитися.
Искристый – іскри́ стий, -а, -е.
Искрить – іскри́ ти (іскрю́, іскри́ ш); -ться – іскри́ тися.
Искромсать – почикри́ жити, -жу, -жиш.
Искротушитель – іскрогаси́ льник, -ка.
Искрошить – покриши́ ти, -шу́ , -шиш.
Искупать, искупить – викупля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ купити, -плю, -лиш; 2) (искупить грехи)
поку́ тувати, відпоку́ тувати.
Искупитель – визволи́ тель, -ля; вибави́ тель; -ница – визволи́ телька, -ки.
Искупительный – визво́ льний.
Искупление – 1) (от зависимости) ви́ куп, -пу, визво́ лення; 2) (грехов) споку́ тування, -ння.
Искуривать, искурить – вику́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ курити, -рю, -риш.
Искус – 1) (опыт) до́ свід, -ду; (испытание) і́спит, -ту; см. Искушение.
Искуситель – споку́ сник, -ка; -ница – споку́ сниця, -ці.
Искусительный – споку́ сливий, -а, -е.
Искусник, -ница – (о мужч. и женщ.) мите́ ць, -тця́ .
Искусно – 1) (хорошо) майсте́ рно 2) (поддельно) шту́ чно.
Искусность – 1) майсте́ рність -ности, умі́лість, -лости; 2) (поддельность) шту́ чність.
Искусный – 1) (затейливый) майсте́ рний, -а, -е; 2) (хорошо знающий своё дело)
досві́дченний, впра́ вний, -а, -е; 3) см. Искуственный.
Искусственность – шту́ чність, ро́ бленість, -ности.
Искусственный – шту́ чний, ро́ блений, -а, -е.
Искусство – мисте́ цтво, -ва, умі́лість, -лости.
Искусывать, искусать – куса́ ти, покуса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Искушать, искусить – спокуша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, спокуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш; -ться –
спокуша́ тися, спокуси́ тися.
Искушение – споку́ са, -си, споку́ шення, -ння.
Испакостить – спаску́ дити, -джу, -диш, спога́ нити, -ню́, -ниш.
Испарение – 1) (процесс) парува́ ння, випарува́ ння, -ння; 2) (результаты испарения) па́ ра,
-ри, ви́ пар, -ру.
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Испарина – ви́ поти, -тів.
Испарять, испаривать, испарить – випаро́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ парувати, -рую.
Испаряющийся – випарни́ й.
Испахать – зора́ ти (зорю́, зоре́ ш), ви́ орати, -рю, -реш.
Испачканный (грязный) – забру́ днений, зака́ ляний, -а, -е.
Испачкивать, испачкать – забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́, -ниш,
зака́ лювати, -люю, -люєш, -закаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться – забру́ днюватися, забрудни́ тися,
зака́ люватися, закаля́ тися.
Испепеление – спопелі́ння, -ння.
Испепелять, испепелить – спопеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, спопели́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Испечь – спекти́ (спечу́ , спече́ ш).
Испещрение – 1) (от ударов кинжала, сабли) покарбува́ ння; (от ударов кнута)
посму́ ження; 3) (узорами) ви́ мережання; 4) (красками) ви́ цяцькування; 5) (гвоздями)
поцвяхува́ ння, -ння; -ный – 1) покарбо́ ваний; 2) посму́ жений; ви́ мережаний; 4)
ви́ цяцькуваний; 5) поцвяхо́ ваний.
Испещрять, испещрить – 1) (ударами кинжала, сабли) карбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш,
покарбува́ ти; 2) (ударами кнута, хворостины) сму́ жити, -жу, -жиш, посму́ жити; 3)
(узорами) вимере́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ мережати, -жу, -жиш; 4) (красками)
ви́ цяцькувати, -кую, -вуєш; 5) (гвоздями) цвяхува́ ти, ви́ цвяхувати (ви́ цвяхую, ви́ цвяхуєш).
Испивать, испить – випива́ ти, -ва́ ю, ви́ пити (ви́ п’ю, -п’єш).
Испилить – попиля́ ти, -ля́ ю.
Исписывать, исписать – спи́ сувати, -сую, -суєш, списа́ ти (спишу́ , спи́ шеш).
Исповедальщик – сповіда́ льник, -ка; -щица – сповіда́ льниця, -ці.
Исповедание – сповіда́ ння, -ння.
Исповедник – сповідни́ к, -ка́ ; -ница – сповідни́ ця, -ці.
Исповедывать, исповедать – сповіда́ ти, ви́ сповідати, -даю, -даєш; -ться – сповіда́ тися,
ви́ сповідатися.
Исповедь – спо́ відь, -ді.
Испод – спід (р. спо́ ду), низ (р. ни́ зу).
Исподволь, исподоволь, нар. – пома́ лу, пово́ лі, покво́ лом, спокво́ лу.
Исподлобья, нар. – спідло́ ба.
Исподний – спі́дній, -я, -є.
Исподтишка, нар. – ни́ шком, зни́ шку.
Испокон, см. Издавна.
Исполин – ве́ летень, -тня.
Исполинский – велете́ нський, -а, -е.
Исполкомщик – виконко́ мовець, -вця.
Исполнение – викона́ ння, -ння.
Исполненный – ви́ конаний, -а, -е.
Исполнимый – здійсне́ нний.
Исполнитель – викона́ вець, -вця; -ница – викона́ виця, -ці.
Исполнительный – викона́ вчий.
Исполнять, исполнить – вико́ нувати, -ную, ви́ конати, -наю.
Исполняться, исполниться – 1) (о времени) вихо́ дити, ви́ йти, кінча́ тися, скінчи́ тися.
[Йому́ ви́ йшло два́ дцять ро́ ків. Скінчи́ вся те́ рмін]. 2) (сбываться) зді́йснюватися,
здійсни́ тися.
Исполосовать – посму́ жити, -жу.
Использовывать, использовать – використо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ користати, -таю.
Испороть – порозпо́ рювати.
Испортить – зіпсува́ ти, попсува́ ти, -сую́, -сує́ш; -ться – зіпсува́ тися, попсува́ тися.
Испорченность – зіпсо́ ваність, попсо́ ваність, -ности.
Испорченный – зіпсо́ ваний, попсо́ ваний, -а, -е.
Исправитель – виправля́ ч, -ча́ , випра́ вник, -ка, попра́ вник; -ница – випра́ вниця, -ці,
попра́ вниця.
Исправительный – поправни́ й, виправни́ й, -а́ , -е́ .
Исправление – 1) попра́ ва, -ви, ви́ правлення; 2) (починка) ла́ годження; 3) (должности)
вико́ нування, -ння.
Исправлять, исправить – 1) виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ правити, -влю, -виш, поправля́ ти,
-ля́ ю, ля́ єш, попра́ вити, -влю, -виш; 2) (чинить) ла́ годити, пола́ годити; -ться –
поправля́ тися, попра́ витися, виправля́ тися, ви́ правитися.
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Исправно – спра́ вно, до́ бре, гара́ зд.
Исправность – спра́ вність, -ности.
Исправный – 1) спра́ вний, -а, -е; 2) (верный) попра́ вний, -а, -е.
Испражнение – 1) (процесс) випоро́ жнення, споро́ жнення, -ння; 2) (помет) кал, -лу.
Испражнять, испражнить – випорожня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ви́ порожнити, -рожню, -рожниш;
-ться – випорожня́ тися, ви́ порожнитися.
Испрашивать, испросить – проси́ ти (прошу́ , про́ сиш), проха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, попроси́ ти,
попроха́ ти.
Испробовать – 1) (силу, средство) спро́ бувати, -бую, -буєш; 2) (пищу) покуштува́ ти, -ту́ ю.
Испрошение – ви́ прохання, -ння.
Испрыскивать, испрыскать – збри́ зкувати, -кую, -куєш, збри́ зкати, побри́ зкати, -каю,
-каєш, спри́ скувати, -кую, -куєш, спри́ скати, попри́ скати, -каю, -каєш.
Испуг – ляк, -ку, переля́ к, -ку, споло́ х, -ху.
Испугивать, испугать – ляка́ ти,зляка́ ти, переляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; -ться – ляка́ тися,
зляка́ тися, переляка́ тися.
Испускание – випуска́ ння, -ння.
Испускать, испустить – випуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пустити (ви́ пущу, ви́ пустиш).
Испытание – 1) (экзамен) і́спит, -ту; 2) (проба) спро́ ба, -би, спи́ ток, -тку.
Испытанный – 1) ви́ пробуваний, спро́ буваний; (опытный) досві́дчений, -а, -е.
Испытатель – 1) см. Исследователь; 2) (прибор) випро́ бувач, -ча.
Испытательный – іспито́ вий.
Испытывать, испытать – 1) (претерпевать) зазнава́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зазна́ ти, -на́ ю,
-на́ єш; 2) см. Испробовать.
Исследование – дослі́джування, дослі́дження, -ння, до́ слід, -ду.
Исследователь – дослі́дник, -ка; -ница – дослі́дниця, -ці.
Исследывать, исследовать – дослі́джувати, -джую, -джуєш, досліди́ ти, -джу́ , -диш.
Иссохлый – ви́ схлий, -а, -е.
Иссыхать, иссохнуть – висиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ схнути, -хну.
Исстари, нар. – зда́ вна.
Исстрадаться – настражда́ тися.
Исступление – несамови́ тість, -тости, не́ стям, -му.
Исступленный – несамови́ тий, нестя́ мний, -а́ , -е́ ; -но – несамови́ то, нестя́ мно.
Иссушать, иссушить – 1) (высушить) вису́ шувати, ви́ сушити; (истомить) зсуши́ ти, -шу́ ,
-шиш (кого́ ).
Иссякать, иссякнуть – 1) (о воде) висиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ви́ схнути, ви́ сохти, -схну, -схнеш;
2) (израсходоваться) витра́ чуватися, -чуюся, -чуєшся, ви́ тратитися, -рачуся, -ратишся.
Иссяклый – ви́ сохлий.
Истачать – позшива́ ти, -ва́ ю.
Истачивать, источить – сто́ чувати, -чую, -чуєш, сточи́ ти (сточу́ , сто́ чиш).
Истекать, истечь – 1) витіка́ ти, ви́ текти, -течу, -чеш; 3) (о времени) мина́ ти, мину́ ти,
прохо́ дити, пройти́ , кінча́ тися, скінчи́ тися.
Истерзать (разорвать) – розша́ рпати, -паю, -паєш, розшматува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Истерзаться – зму́ читися (зму́ чуся, зму́ чишся), змордува́ тися, -ду́ юся, -ду́ єшся.
Истерика – істе́ рика, -ки.
Истерический – істери́ чний, -а, -е.
Истец – позо́ вник, позива́ льник, -ка; -тица – позо́ вниця, позива́ льниця, -ці,
Истечение – 1) (жидкости) витіка́ ння, вилива́ ння, -ння; 2) (о времени) кіне́ ць, -нця́ ,
мина́ ння, -ння, скі́нчення.
Истина – і́стина, -ни.
Истинно – спра́ вді, напе́ вне.
Истинный – спра́ вжній, -я, -є, ді́йсний, -а, -е; (верный) правди́ вий; (искренний) щи́ рий.
Истлевать, истлеть – зотліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зотлі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Истлевший – зотлі́лий, -а, -е.
Истление – зотлі́ння, -ння.
Исток – 1) (источник) джерело́ , -ла́ ; 2) (реки) верхови́ на, -ни; 3) (начало) поча́ ток, -тку.
Истолкование – ви́ яснення, тлума́ чення, -ння.
Истолкователь – тлума́ ч, -ча́ ; -ница – тлума́ чка, -ки.
Истолковывать, истолковать – тлума́ чити, ви́ тлумачити, -мачу, -мачиш.
Истолочь – стовкти́ , потовкти́ , -вчу́ , -вче́ ш.
Истома – уто́ ма, знемо́ га, -ги.
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Истомлять, истомить – втомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, втоми́ ти, -млю́, -миш, змо́ рювати, -рюю,
-рюєш, змори́ ти (вморю́, змо́ риш); -ться – втомля́ тися, втоми́ тися, змо́ рюватися,
змори́ тися.
Истомленный – вто́ млений, змо́ рений, -а, -е.
Истопник – гру́ бник, -ка; -ница – гру́ бниця, -ці.
Исторгание, исторжение – 1)вирива́ ння, видира́ ння; 2) (освобождение) ви́ зволення, -ння.
Исторгать, исторгнуть – 1) видира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ дерти, -деру, -дереш, вирива́ ти, -ваю́
-ва́ єш, ви́ рвати (ви́ рву, ви́ рвеш); 2) (освобождать) визволя́ ти, ви́ зволити.
Историк – істо́ рик, -ка.
Историограф – історіо́ ґраф, -фа.
Исторический – істори́ чний.
История – істо́ рія, -рії.
Источать, источить – вилива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ лити (ви́ ллю, ви́ ллєш).
Источник – (ключ) джерело́ , -ла́ ; (начало) поча́ ток, -тку.
Истощалый – ви́ снажений, -а, -е.
Истощать, истощить – 1) (силы) висна́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ снажити, -нажу, -жиш; 2)
(запасы хлеба) виче́ рпувати, -пую, -пуєш, ви́ черпати; -ться – 1) висна́ жуватися,
ви́ снажитися; 2) виче́ рпуватися, ви́ черпатися.
Истощение – 1) (силы) ви́ снаження; 2) (запасов) ви́ черпання, -ння.
Истрачивать, истратить, см. Издерживать, издержать.
Истрачиваться, истратиться – витрача́ тися, -ча́ юся, ви́ тратитися.
Истребитель – 1) згу́ бник, -ка, нищи́ тель, -ля; 2) (судно) нищи́ льник.
Истребительный – згу́ бний, -а, -е.
Истребление – зни́ щення, ви́ гублення, -ння.
Истреблять, истребить – зни́ щувати, -щую, -щуєш, зни́ щити, -щу, -щиш, губи́ ти (гублю́,
гу́ биш), ви́ губити.
Истребование (долга) – ви́ правлення, -ння.
Истребовать (долг) – ви́ правити, -влю, -виш.
Истрескаться – потрі́скатися, -каюся, поре́ патися, -паюся.
Истукан – бовва́ н, -на́ .
Истый – спра́ вжній, -я, -є, ді́йсний, -а, -е.
Истыкивать, истыкать – 1) поти́ кати; 2) (исколоть) поштри́ кати, -ка́ ю, -ка́ єш.
Истязание – катува́ ння, мордува́ ння, -ння.
Истязатель – кат, -та́ , катю́га, -ги; -ница – катівни́ ця.
Истязательный – катува́ льний, мордува́ льний, -а, -е.
Истязать – катува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, мордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Исхаживать, исходить – вихо́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ ходити (ви́ ходжу, ви́ ходиш),
обхо́ дити, -джу, -диш, обходи́ ти (обходжу́ , обхо́ диш).
Исхлёстывать, исхлестать – стьо́ бати, ви́ стьобати, -баю, -баєш, шмага́ ти, ви́ шмагати,
-гаю, -гаєш (кого́ ); -тать – схльо́ стати, поби́ ти (що: баті́г).
Исход – ви́ хід (род. ви́ ходу).
Исходатайствование – ви́ клопотання, -ння.
Исходатайствовать – ви́ клопотати, -почу, -почеш.
Исходить – ви́ ходити, -хо́ джу, -хо́ диш.
Исходный, исходящий – вихідни́ й, -а́ , -е́ .
Исхождение – вихо́ дження, -ння.
Исхудалый – сху́ длий, змарні́лий, -а, -е.
Исхудание – змарні́лість, -лости.
Исхудать – сху́ днути, -ну, -неш, змарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Исцарапать – подря́ пати, -па́ ю, -паєш.
Исцеление – зці́лення, -ння.
Исцелитель – зціли́ тель, -ля; -ница – зціли́ телька, -ки.
Исцелять, исцелить – зціля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зціли́ ти, -лю́, -лиш.
Исчадие – ко́ дло, -ла.
Исчахнуть – змарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Исчезание, исчезновение – зника́ ння, щеза́ ння, -ння.
Исчезать, исчезнуть – зника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, зни́ кнути, -кну, -кнеш, щеза́ ти, ще́ знути.
Исчезнувший – зни́ клий, -а, -е.
Исчерпывание – виче́ рпування.
Исчерпывать, исчерпать – виче́ рпувати, -пую, -пуєш, ви́ черпати, -паю, -паєш.
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Исчисление – вирахо́ вування, вилі́чування, -ння.
Исчислять, исчислить – лічи́ ти (лічу́ , лі́чиш), полічи́ ти, рахува́ ти, порахува́ ти;
(вычислять) вирахо́ вувати, -хо́ вую, ви́ рахувати, -рахую, -рахуєш.
Исшаркать – почо́ вгати, ви́ човгати, -гаю, -гаєш.
Исшелушить – ви́ лущити, -щу.
Исшествие – ви́ хід, -ходу.
Исшивать, исшить – (истрачивать) вишива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ шити, -шию, -шиєш.
Исщипать – 1) (тело) пощипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (перья, волос) ви́ скубти, -скубу, -беш.
Исщупать – обма́ цати, -цаю.
Итак – о́ тже, вихо́ дить.
Итог – підсу́ мок, -мку.
Итого – ра́ зом.
Иудейство – іуде́ йство, -ва.
Ихтиозавр – іхтіоза́ вр, -ра.
Ищейка – до́ йда, -ди; (о человеке) ни́ шпора, -ри.
Ищущий – той, що шука́ є.
Июль – ли́ пень, -пня.
Июльский – липне́ вий, -а, -е.
Июнь – че́ рвень, -вня.
Июньский – червне́ вий, -а, -е.
́
К, ко, пред. – 1) (с дательным падежом очень редко) к, ік [Нагну́ вся к землі́. Приїхав
ік
свята́ м]; 2) (с родительным пад. очень часто) до [Він прийшо́ в до ме́ не. Він притули́ вся до
стіни́ ]; 3) (с винительным пад.) на, під [На ве́ сну я бу́ ду до́ ма. Під кіне́ ць дня я зайду́ ].
Ка, част. – но. Скажи-ка – скажи́ но.
Кабак – шино́ к, -нку́ .
Кабала – корми́ га, -ги, -нево́ ля, -лі.
Кабалистика – кабалі́стика, -ки; -ческий – кабалісти́ чний, -а, -е.
Кабалить, закабалить – занево́ лювати, -люю, -люєш, занево́ лити, -лю, -лиш.
Кабальный – неві́льницький, каба́ льний, -а, -е.
Кабан – 1) (зоол.) каба́ н, -на́ ; 2) (глыба льда, соли) бри́ ла, -ли.
Кабанячий – каба́ нячий, -а, -е.
Кабацкий – шинка́ рський, -а, -е.
Кабачник – 1) шинка́ р, -ря́ ; 2) (часто бывающий в кабаке) пия́ к, -ка́ ; -ница – 1) шинка́ рка,
-ки; 2) пия́ чка, -ки.
Кабачничать – 1) шинкарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш; 2) (часто бывать в кабаке) пия́ чити, -чу.
Кабель – ка́ бель (род. ка́ беля); -ный – ка́ бельний, -а, -е.
Кабинет – кабіне́ т, -ту; -ный – кабіне́ тний, -а, -е.
Каблук – закаблу́ к, -ка; -чный – закаблу́ ковий, -а, -е.
Каботаж – кабота́ ж, -жу; -ный – кабота́ жний, -а, -е.
Кабриолет, -ка – кабріоле́ т, -ту, кабрі́тка, -ки.
Кабы, союз – якби́ , коли́ б.
Кавалер – кава́ лер, -ра; -ский – кавале́ рський, -а, -е.
Кавалерист – кавалери́ ст, -та.
Кавалерийский – кавалері́йський, кі́нний, -а, -е.
Кавалерия – кавале́ рія, -ії, кінно́ та, -ти.
Кавалькада – кавалька́ да, -ди.
Кавардак – 1) (беспорядок) розгардія́ ш, -шу; 2) (смесь) мішани́ на, -ни; 3) (в пивоваров
последние сливки пива) гу́ ща, -щі.
Каватина, муз. – кавати́ на, -ни.
Каверза – ка́ верза, -зи, круті́йство, -ва.
Каверзник – ка́ верзник, -ка, круті́й, -ія́ ; -ца – ка́ верзниця, ці, круті́йка, -ки.
Каверзить, каверзничать – каверзува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, крути́ ти (кручу́ , кру́ тиш).
Каверзный – ка́ верзний, круті́йський, -а, -е.
Каверзы – ка́ верзи (р. ка́ верз).
Кавычка, кавычки – ла́ пка, -ки, ла́ пки (род. ла́ пок) („“).
Кагал – кага́ л, -лу.
Кадет – каде́ т, -та; -ский – каде́ тський, -а, -е.
Кадило, кадильница – кади́ ло, -ла, кади́ льниця, -ці.
Кадильный – кади́ льний, -а, -е.
Кадить, накадить – кади́ ти (ка́ джу, ка́ диш), накади́ ти.
189

Російсько-український словник

Кадка, кадочка – ді́жка, ді́жечка, -ки, ка́ ді(в)б, -до(в)ба.
Кадмий – ка́ дмій, -ію.
Кадочник – бо́ ндар, -ря.
Кадр – ка́ др, -ру.
Кадровый – ка́ дровий.
Кадриль, тан. – кадри́ ль, -лі; -ный – кадри́ льний, -а, -е.
Кадушечка, кадушка – ді́жечка, -ки, ка́ ді(в)бець, -ді(в)бця.
Кадык, анат. – борла́ к, -ка.
Каемка – 1) кра́ йка, -ки, о́ кравка; 2) (обшивка) облямі́вка, -ка; 3) (загиб) рубе́ ць, -бця́ .
Каемчатый – 1) (с каймой) з о́ кравкою, 2) (обшитый) облямо́ ваний.
Каждение – ка́ дження, каді́ння.
Каждогодный, -но, см. Ежегодный, -но.
Каждодневный, каждодневно, см. Ежедневный, -но.
Каждый – ко́ жний, ко́ ждий, уся́ кий, -а, -е.
Кажется; кажись – 1) (думается) здає́ться; 2) (вероятно, кажись) либо́ нь.
Кажущийся – що здає́ться.
Казак – коза́ к, -ка́ .
Казакин – козаки́ н, -на.
Казан – каза́ н, -на́ .
Казарка, зоол. – коза́ рка, -ки.
Казарма – каса́ рня, -ні, каза́ рма.
Казарменный – касарня́ ний, каза́ рмовий, -а, -е.
Казать, см. Показывать.
Казаться – здава́ тися (здаю́ся, здає́шся) [Мені́ здає́ться, що вже п’я́ та годи́ на].
Казацкий – коза́ цький, коза́ чий.
Казачек – козачо́ к, -чка́ .
Казачина – 1) (казацкий период) коза́ ччина, -ни; 2) (о козацком войске) коза́ цтво, -ва.
Казачка – коза́ чка, -ки.
́ -ну.
Казеин – казеїн,
Каземат – казема́ т, -ту; -ный – казема́ тний, -а, -е.
Казенный – казе́нний, скарбови́ й, -а́ , -е́ .
Казино – казино́ , -на́ .
Казистый – показни́ й, га́ рний, -а, -е; -то – га́ рно.
Казна́ – 1) (казнохранилище) – казна́ ; ни́ , скарбни́ ця, -ці, скарбі́вня, -ні; 2) (богатство,
деньги) скарб, -бу.
Казначей – скарбни́ к, -ка́ , скарбни́ чий, -ого; -ский – скарбни́ цький, -а, -е.
Казначейство – скарбни́ ця, -ці, скарбі́вня, -ні, скарбівни́ ця.
Казначейша – скарбничи́ ха, -хи; па́ ні скарбнико́ ва, скарбнико́ ва дружи́ на.
Казначея (в женских монастырях) – скарбівни́ ча, -чої.
Казнить – кара́ ти, покара́ ти на го́ рло, катува́ ти, -ту́ ю, ту́ єш, скатува́ ти; -ться – кара́ тися,
катува́ тися.
Казнокрад – казнокра́ д, -да.
Казнокрадство – казнокра́ дство, -ва.
Казнохранилище – скарбни́ ця, -ці.
Казнь – ка́ ра, скара́ ння, -ння, стра́ та. Смертная казнь – стра́ та, ка́ ра на го́ рло.
Казус – ди́ во, -ва, ока́ зія, -ії, ви́ падок, -дку.
Казусный – незвича́ йний, чудни́ й, -а́ , -е́ .
Кайло, тех. – оска́ рд, -ду.
Кайма, см. Каемка.
Каймить – 1) облямо́ вувати, -вую; -вуєш, обво́ дити, -джу, -диш; 2) (подшивать загиб)
зару́ блювати, -люю, -люєш.
Как, нар. – 1) як; 2) (только в значении времени) коли́ ; 3) (словно, кажется) на́ че, нена́ че,
немо́ в, мов, ні́би. Как будто он – на́ че він. Как будто не слышит – мов не чу́ є.
Какао – кака́ о.
Каков – яки́ й, -а́ , -е́ .
Каково – 1) як; 2) (выражение восклицания) ач! чи ба!
Какой – яки́ й, -а́ , -е́ ; какой-то – яки́ йсь, яка́ сь, яке́ сь; какой-нибудь – бу́ дь-який, якийне́ будь.
Кактус, бот. – ка́ ктус, -су.
Кал – ка́ ло, -ла; (испражнения животных) гній (род. гно́ ю).
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Каламбур – при́ кладка, ви́ гадка.
Каламенок, каламенка (ткань) – калама́ йка, -ки; -нковый – кама́ йковий, -а, -е.
Каланча – ба́ шта, -ти, поже́ жна ба́ шта.
Калач – кала́ ч, -ча́ ; -чик – кала́ чик.
Калбаса, см. Колбаса.
Калбасник, см. Ковбасник.
Калган, бот. – калга́ н, -ну.
Калгановка – калгані́вка, -ки.
Калейдоскоп – калейдоско́ п, -пу.
Калека – калі́ка, -ки.
Календарь – календа́ р, -ря́ .
Каление – розпіка́ ння; (о металлаж) гартува́ ння, -ння.
Каленый – розпе́ чений; (о металлах) гарто́ ваний, -а, -е; -ные орехи – пря́ жені горі́хи.
Калечить – калі́чити, -чу, -чиш.
Калечный – калі́чений, калікува́ тий, -а, -е.
Калибер, калибр – калі́бр, -ру, ро́ змір, -ру.
Калибровать – калібрува́ ти.
Калибрование – калібрува́ ння.
Калий – ка́ лій, -ію.
Калильный – жарови́ й, -а́ , -е́ ; калильная печь – гарті́вня.
Калильщик – гартівни́ к, -ка́ .
Калина, бот. – кали́ на, -ни.
Калиновка – кали́ нівка, -ки.
Калитка – фі́ртка, -ки.
Калить – 1) розпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, гартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (орехи) сма́ жити, пря́ жити,
-жу, -жиш.
Каллиграф – краснопи́ сець, -сця, калігра́ ф, -фа.
Каллиграфический – краснопи́ сний, каліграфі́чний, -а, -е.
Каллиграфия – красно́ пис, -су, калігра́ фія, -ії.
Каломель, хим. – ка́ льомель, -лю.
Калориметр – кальори́ метр, -тра, тепломі́р, -мі́ра.
Калория – кальо́ рія, -ії.
Калоша, см. Галоша.
Калькуляция – калькуля́ ція, -ії
Кальций – ка́ льцій, -ію, ва́ пень (род. ва́ пня).
Калякание – базі́кання, -ння.
Калякать – базі́кати, -каю, -каєш, баля́ си точи́ ти.
Камбала, зоол. – однобі́чка, -ки, ка́ мбала́ , -ли́ .
Камедистый – глеюва́ тий, -а, -е.
Камедь – глей (р. гле́ ю), ґу́ ма, -ми.
Камелия, бот. – каме́ лія, -ії.
Каменеть – камені́ти, кам’яні́ти.
Камение – камі́ння, -ння.
Каменистость – камени́ стість, каменя́ стість, -тости.
Каменистый – камени́ стий, каменя́ стий, -а, -е.
Каменноугольный – кам’яновугі́льний, -а, -е.
Каменный – кам’яни́ й, камі́нний, -а, -е.
Каменолом, см. Каменоломщик.
Каменоломный – каменя́ рський, каменоло́ мний, -а, -е.
Каменоломня – каменя́ рня, -ні, каменоло́ мня, -ні.
Каменоломщик – каменя́ р, -ра́ , каменоло́ м, -ма.
Каменотес – каменоте́ сля, -лі.
Каменщик – муляр, -ра́ .
Камень – ка́ мінь (род. -меню) (краеугольный) нарі́жний; (точильный) брус; (надгробный)
надгро́ бок, -бка; (дикий) дика́ р, -ря́ .
Каменье – камі́ння, каменя́ ччя, -чя.
Камера – ка́ мера, -ри.
Камерный – 1) камеро́ вий, -а, -е; 2) (муз.) ка́ мерний, -а; -е.
Камергер – камерге́ р, -ра.
Камердинер – камерди́ нер, -ра.
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Камертон – камерто́ н, -ону.
Камешек – каміне́ ць, -нця́ , камі́нчик, -ка.
Камея – каме́ я, -е́ ї.
Камзол – камізе́лок, -лка, куци́ на, -ни.
Камилавка – 1) (у монахов) підка́ пок, -пка; 2) (знак отличия у белого духовенства)
камила́ вка.
Камин – камі́н, -на, комі́нок, -нка.
Камнепечатанье – літографува́ ння, -ння.
Каморка – комірчи́ на, -ни.
Кампания – кампа́ нія, -її, похі́д, -хо́ ду.
Камфора – камфора́ , -ри́ ; -рный – камфо́ ровий, -а, -е́ .
Камфорка – 1) жаро́ (і́)вня, -ні; 2) канфо́ рка, -ки.
Камыш, бот. – очере́ т, -ре́ ту, коми́ ш, -шу́ ; (молодой) спича́ к.
Камышевый – очере́ тяний, комише́ вий, -а, -е.
Канава – рів (род. ро́ ву), рівча́ к, -ка́ , кана́ вка, -ки.
Канавка – кана́ вочка, рівчачо́ к, -чка́ , кана́ вка, -ки.
Канал – 1) (ров для соединения рек и озер) кана́ л, -лу, перекі́п, -ко́ пу; 2) (пролив) прото́ ка,
-ки; 3) (цилиндрическая пустота в огнестрельном орудии) ці́вка, -ка; 4) (анат.) жи́ ла,
-ли; 5) (способ) спо́ сіб, -собу; 6) (для водопровода) кана́ л, -лу.
Канализационный – каналізаці́йний, -а, -е.
Канализация – каналіза́ ція, -ії.
Канализировать – каналізува́ ти, -зу́ ю, фосува́ ти, -су́ ю.
Канальский – кана́ льський, паску́ дний, -а, -е.
Каналья – кана́ лія, -ії, пога́ нець, -нця, паску́ да, -ди.
Канапе – кана́ пка, -ки.
Канарейка, канареечка, зоол. – кана́ рка, -ки, кана́ рочка, -ки; (самец) канаре́ йко, -ка,
кана́ рок, -рка, ке́нар, -ра.
Канареечный – кана́ рковий, -а, -е.
Канат – мо́ туз, -за, ли́ нва, -ви, кодо́ ла, -ли.
Канатный – моту́ зний, коді́льний, -а, -е.
Канатчик – мотузя́ р, -ра́ .
Канва – канва́ , -ви́ .
Кандалы – кайда́ ни, -нів; (деревянные) коло́ дки, -док.
Канделябр – канделя́ бр, -ра, світи́ льник, -ка.
Кандидат – кандида́ т, -та; -ка – кандида́ тка, -ки.
Кандидатура – кандидату́ ра.
Каникулы – вака́ ції, -ій.
Каникулярный – вакаці́йний, -а, -е.
Канитель – 1) (нитка) гапта́ рна ни́ тка; 2) (волокита) тягани́ на, -ни.
Канифас (ткань) – ди́ мка, -ки.
Канифоль – живи́ ця, -ці; -ный – живи́ чний, -а, -е.
́
Каннибализм – 1) канібалі́зм, -му, людоїдство,
-ва; 2) (переносно) жорсто́ кість, -кости.
Канон – 1) (церковная песнь) кано́ н, -ну; 2) (постановление апостолов о вере и обрядах)
пра́ вила, -вил.
Канонада – канона́ да, -ди, гарма́ тна стріляни́ на.
Канонер, канонир – гарма́ ш, -ша́ ; -ский – гарма́ ський, -а, -е.
Канонерка – каноні́рка.
Канонизация – канонізува́ ння.
Канонизировать – канонізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Каноник – кано́ нік, -ка, крилоша́ нин, -на.
Канонический – каноні́чний, -а, -е.
Кант – 1) (песнь) ка́ нта, -ти; 2) (кайма, обшивка на фуражке, воротнике, мундире) кант,
-та, облямі́вка, -ки.
Кантата – канта́ та, -ти.
Кантон – канто́ н, -то́ ну, -на.
Канун – 1) передо́ день, -дня; накануне – напередо́ дні; канун рождества Христова –
бага́ та кутя́ ; канун крещения – голо́ дна кутя́ ; 2) (кутья для поминовения усопших) ко́ ливо,
-ва.
Канура, см. Конура.
Кануть – 1) ка́ пнути, кра́ пнути, -ну, -неш; 2) (исчезнуть) пропа́ сти, -паду́ , -де́ ш, зни́ кти,
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зни́ кнути, -ну, -неш.
Канфорка, -рочка – канфо́ рка, -ки; -рочный – канфо́ рковий.
Канцелярист – канцеляри́ ст, -та.
Канцелярия – канцеля́ рія, -ії; -рский – канцеля́ рський, -а, -е.
Канцлер – ка́ нцлер, -ра; -ский – ка́ нцлерський, -а, -е.
Канючить – каню́чити, -чу, -чиш, цига́ нити, -ню, -ниш.
Каолин – каолі́н, -ну, порцеля́ нова гли́ на.
Капание – ка́ пання, кра́ пання.
Капать, капнуть – ка́ пати, -паю, -паєш, ка́ пнути, -ну, -неш, кра́ пати, кра́ пнути; (сильно)
капоті́ти, -почу́ , -ти́ ш.
Капелла – 1) (хор) капе́ля, -лі; 2) (часовня) капли́ ця, -ці.
Капеллан – капеля́ н, -на; -ша – капеля́ нша, -ші.
Капельдинер – капельди́ нер, -ра.
Капелька – ка́ пелька; кра́ пелька.
Капельмейстер – капельма́ йстер, -стра.
Капитал – капіта́ л, -лу.
Капитализация – капіталіза́ ція.
Капитализировать – капіталізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Капитализированный – капіталізо́ ваний.
Капитализм – капіталі́зм, -му.
Капиталист – капіталі́ст, -та.
Капиталистический – капіталісти́ чний, -а, -е.
Капитальный – 1) капіта́ льний; 2) (ценный) кошто́ вний, -а, -е.
Капитан – капіта́ н, -на; -танша – па́ ні капітано́ ва.
Капитанский – капіта́ нський.
Капитель (архит., типогр.) – капіте́ ль, -лі.
Капитулировать – капітулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Капитуляция – капітуля́ ція, -ції.
Капишон – відло́ га, -ги, каптур.
Капище – ка́ пище, -ша.
Капкан – капка́ н, -на́ .
Каплоухий, см. Вислоухий.
Каплун (выхолощенный петух) – каплу́ н, -на́ .
Капля – ка́ пля, кра́ пля, -лі.
Капнуть, см. Капать.
Капор – ка́ пор, -ра.
Капот – капо́ та, -ти.
Капрал – капра́ л, -ла.
Каприз – при́ мха, -хи.
Капризник – вереду́ н, -на́ , вереді́й, -ія́ ; -ница – вереду́ нка, вереді́йка, -ки.
Капризничанье – вередува́ нння.
Капризничать – вередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, комизи́ тися, -зю́ся, -зи́ шся.
Капризный – вередли́ вий, примхли́ вий, -а, -е.
Капсуля (пистон) – ка́ псель, -сля; -льный – капслеви́ й, -а́ , -е́ .
Каптенармус, воен. – каптена́ рмус, -са.
Капуста – капу́ ста, -ти; (для посадки) ро(з)са́ да, -ди.
Капустный – капу́ стя́ ний, -а, -е.
Капут, несклон. – капу́ т, кіне́ ць.
Капюшон, см. Капишон.
Кара – ка́ ра, -ри.
Карабин – карабі́н, -ну.
Карабинер – карабіне́ р, -ра.
Карабкаться – де́ ртися (деру́ ся, дере́ шся), карабу́ нитися, -ню́ся, -нишся.
Каравай – корова́ й, -а́ ю; -ный – корова́ йний, -а, -е.
Караван – карава́ н, -ну, ва́ лка.
Караванный – карава́ новий, ва́ лкови́ й, -а́ , -е́ .
Караванщик – карава́ нник, -ка.
Караемость – ка́ рність, -ности.
Каракуля – 1) (о дереве) кривуля́ ка, -ки; 2) (о письме) карлю́чка, -ки, криву́ ля, -лі.
Каракуль – сму́ шок, -шка.
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Карамель – караме́ля, -лі.
Карандаш, карандашик – оліве́ ць, -вця́ .
Карание – кара́ ння, -ння.
Карантин – каранти́ н, -ну; -нный – каранти́ нний.
Карапуз – карапу́ з, -за, опе́ цьок, -цька.
Карась, зоол. – кара́ сь, -ся́ .
Карат – кара́ т, -ту; -товый – кара́ товий, -а, -е.
Каратель – кара́ тель, -ля, ка́ рник, -ка; -ница – кара́ телька, -ки, ка́ рниця, -ці.
Карательный – ка́ рний, -а, -е.
Карать – кара́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Караул – ва́ рта, -ти, сторо́ жа, -жі.
Караулить – вартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, сторожи́ ти, -жу́ , -жи́ ш.
Караулка – сторо́ жка, -ки, варті́вня, -ні.
Караульный – 1) (прилаг.) вартови́ й, сторожови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (имя сущ.) вартови́ й, -о́ го,
вартівни́ к, -ка́ .
Караульня, см. Караулка.
Караульщик, см. Караульный.
Карачун, см. Корочун.
Карболка – карбо́ лка, -ки.
Карга – і́риця, -ці.
Кардинал – кардина́ л, -ла; -льский – кардина́ льський.
Кардинальный – кардина́ льний, -а, -е; -но – кардина́ льно.
Кардинальство – кардина́ льство, -ва.
Каре, см. Карре.
Карета – каре́ та, -ти, берли́ н, -на, ридва́ н, -на.
Каретник – 1) (каретный мастер) сте́ льмах, -ха; 2) (сарай) стельма́ шня, возо́ (і́)вня, -ні.
Каретный – каре́ тний, борли́ новий, -а, -е.
Карий – ка́ рий, -а, -е.
Карикатура – карикату́ ра; -ри; -рный – карикату́ рний, -а, -е.
Карикатурист – карикатури́ ст.
Карканье – кря́ кання, крю́кання.
Каркать, каркнуть – кря́ кати, -каю, -каєш, кря́ кнути, -ну, -неш, крю́кати, -каю, -каєш,
крю́кнути, -ну, -неш.
Карлик – ка́ рлик, -ка, куца́ н, -на́ .
Карликовый – ка́ рликовий.
Карман – кише́ ня, -ні.
Карманный – кешенько́ вий, -а, -е.
Карманщик – кише́ нник, -ка.
Карнавал – карнава́ л, -лу.
Карниз – карні́з, -зу, кару́ нка, -ки.
Карп, зоол. – ко́ роп, -па.
Карре – каре́ .
Карта – ка́ рта, -ти; (географ.) ма́ па.
Картавить – гарка́ вити, -влю.
Картавость – гарка́ вість, -вости.
Картавый – 1) (прилаг.) гарка́ вий, -а, -е; 2) (имя сущ.) гарка́ вий, -ого, гарка́ вець, -вця.
Картеж – картя́ рство, -ва.
Картежник – картя́ р, -ра́ ; -ница – картя́ рка, -ки.
Картежничать – картярува́ ти.
Картежный – картя́ рський.
Картечь – карте́ ча, -чі.
Картечный – карте́ чний, -а, -е.
Картина, -нка – малю́нок, -нка, карти́ на, -ни, о́ браз, -зу.
Картинность – о́ бразність, -ности, мальовни́ чість, -чости.
Картинный – о́ бразний, мальовни́ чий, -а, -е.
Картишки – ка́ рточки, -чок.
Картография – картогра́ фія, -ії; -фический – картографі́чний.
Картонаж – картона́ ж, -жу; -ный – картона́ жний, -а, -е.
Картон – карто́ н, -ну, текту́ ра, -и.
Картонный – карто́ нний, тектуро́ вий, -а, -е.
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Картонщик – карто́ нник, -ка.
Картофель – карто́ пля, барабо́ ля, -лі; (стебли) картопли́ ння.
Картофельный – карто́ пляний.
Карточка – ка́ ртка, ка́ рточка.
Карточный – картко́ вий, -а, -е.
Картуз – карту́ з, -за, кашке́ т, -та.
Картуш, картушка – ка́ ртуш, -шу, везеру́ нок, -нка.
Карусель – ре́ лі, -лів, круті́лка, -ки; -ный – круті́лковий, -а, -е.
Карцер – ка́ рцер, -ру, холо́ дна, -ої.
Карьер – 1) (в конских бегах) кар’є́ра; 2) (место, где добывают песок, глину и т. д.)
кар’є́р, -ру, ко́ пня, -ні.
Карьера – кар’є́ра, -ри.
Карьерист – кар’єри́ ст, -та.
Касание – дотика́ ння, торка́ ння.
Касательно, нар. – щодо…, доти́ чно.
Касательный – доти́ чний, -а, -е.
Касательство (отношение) – стосу́ нок, -нку.
Касатик (ласкательное слово) – лю́бий, ми́ лий; -тка – лю́ба, ми́ ла, -ої.
Касаться, коснуться – торка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, торкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся (кого́ , чого́ ),
дотика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, діткну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся (до ко́ го, до чо́ го).
Каска – ка́ ска, -ки, шиша́ к, -ка́ .
Каскад – каска́ д, -ду, водоспа́ д.
Касса – ка́ са, -си.
Кассационный – касаці́йний.
Кассация – каса́ ція, -ії.
Кассир – каси́ р, -ра; -ша – каси́ рка, -ки.
Кассировать – касува́ ти, -су́ ю.
Каста – ка́ ста, -ти.
Кастаньетки – бря́ зкала, -кал.
Кастелян – каштеля́ н, -на; -ша – каштеля́ нка, -ки.
Кастелянский – кастеля́ нський.
Кастовый – ка́ стовий, -а, -е.
Касторка, хим. – рици́ на, -ни.
Кастрат – халашта́ н, -на, кастра́ т, -та, рі́занець, -нця.
Кастратор – халашту́ н, -на́ .
Кастрация – халашта́ ння, валаша́ ння, -ння.
Кастрировать – халашта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Кастрированный – ви́ халаштаний.
Кастрюля – кастру́ ля, -лі, ре́ ндель, -для; -льный – кастру́ левий.
Катавасия (беспорядок) – гарми́ дер, -деру, бу́ ча, -чі.
Катакомбы – катако́ мби, -ко́ мб.
Каталог – ката́ ло́ г, -гу.
Катание – 1) (вообще) ката́ ння; 2) (на санях) спуска́ ння; 3) (белья) кача́ ння; (катком)
маґлюва́ ння.
Катар, мед. – ката́ р, -ру; -альный – катара́ льний, -а, -е.
Катаракта, мед. – (бельмо) полу́ да, -ди.
Катастрофа – катастро́ фа, -фи.
Катать – коти́ ти (кочу́ , ко́ тиш) (що); вози́ ти (вожу́ , во́ зиш) (кого́ ); (белье) кача́ ти. -ться –
ката́ тися, -та́ юся (на чо́ му); (валяться) кача́ тися.
Катафалк – катафа́ льк, -ку.
Категорически – категори́ чно, рішу́ че; -ческий – категори́ чний, рішу́ чий, -а, -е.
Категория – катего́ рія, -ії.
Катер – ка́ тер, -ра.
Катехизис – катехи́ зис, -су.
Катить – коти́ ти (кочу́ , ко́ тиш); (быстро ехать) бі́гти (біжу́ , біжи́ ш); -ся – коти́ тися.
Каткий – котю́чий, -а, -е.
Каткость – котю́чість, -чости.
Катод, физ. – като́ д, -ду.
Каток – 1) (ледный) ко́ взалка, ско́ бзалка, -ки; 2) (для белья) кача́ лка, ма́ ґель, -ґлю; З) (для
молотьбы хлеба) гарма́ нка, -ки.
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Католик – католи́ к, -ка; -дичка – католи́ чка, -ки.
Католический – католи́ цький.
Католичество, католицизм – католи́ цтво; -ва.
Каторга – 1) (наказание) ка́ торга, -ги; 2) (судно) ка́ торга, гале́ ра, -ри.
Каторжанин – каторжа́ нин.
Каторжник – 1) ка́ торжник, -ка, ка́ торжний, -ного; 2) гале́ рник, -ка.
Каторжный – ка́ торжний.
Катушка – (для ниток) ці́вка, -кл, кото́ к, -тка́ ; (в ткацком челноке, в механизме) ці́вка, -ки.
Катыш – га́ лка, -ки.
Катящийся – котю́чий, -а, -е.
Каучук, хим. – кавчу́ к, -ку́ ; -ковый – кавчуко́ вий, -а, -е.
Кафе – кав’я́ рня, -ні.
Кафедра – кате́ дра, -ри.
Кафедральный – катедра́ льний.
Кафизма – кати́ зма, -ми.
Кафля – ка́ хля, -лі.
Кафельный – кахля́ ний, -а, -е.
Кафтан – капта́ н, -на́ , жупа́ н, -на́ ; -нец, -нишко – каптане́ ць, -нця́ , жупане́ ць, -нця́ .
Кафтанный – капта́ новий.
Кацавейка – кацаве́ йка, -ки.
Кацап (бранное слово для великоруссов) – каца́ п, -па; -ка – каца́ пка, -ки.
Качалка, качалочка – коли́ ска, го́ йдалка, -ки.
Качальщик – колиса́ льник, гойда́ льник, -ка.
Качание – колиха́ ння, колиса́ ння, го́ йда́ ння, -ння.
Качать – 1) колиха́ ти, (колишу́ ) колиса́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш, гойда́ ти, -да́ ю, -да́ єш; 2) (воду)
помпува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Качаться – 1) (на качели) гойда́ тися; 2) (о привешенном или привязанном предмете)
теліпа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся.
Качель – го́ йдалка, -ки.
Качественный – я́ кісний, -а, -е.
Качество – я́ кість, -кости; в качестве кого – за ко́ го, я́ ко хто.
Качка (на море) – 1) пита́ ння, колиха́ ння, -ння; 2) хитави́ ця, -ці.
Качкий – хитки́ й, хибки́ й, -а́ , -е́ .
Качкость – хи́ ткість, хи́ бкість.
Качнуть – колихну́ ти, хитну́ ти.
Качок – по́ хит, -ту.
Каша – ка́ ша, -ші.
Кашевар – кашова́ р, -ра; -рка – кашова́ рка, -ки.
Кашель – ка́ шель (род. ка́ шлю).
Кашица – ка́ шка, -ки, куле́ шик.
Кашка – ка́ шка, -ки.
Кашляние – ка́ шляння, бухи́ кання, кахи́ кання, -ння.
Кашлять – ка́ шляти, -ляю, -ляєш, бухи́ кати, кахи́ кати, -каю.
Кашне – кашне́ .
Каштан – кашта́ н, -на.
Каштановый – кашта́ новий.
Кащей – 1) (старый, иссохший человек) кістя́ к, -ка́ , сухорля́ вий, -ого; 2) (о скупом человеке
) скна́ ра, -ри, скупердя́ га, -ги.
Каюк (судно) – каю́к.
Каюта – каю́та, -ти, кабі́на.
Кающийся – поку́ тник, -ка; -щаяся – поку́ тниця, -ці.
Каяться – ка́ ятися (ка́ юся, ка́ єшся), поку́ тувати, -тую, -туєш.
Квадрат – 1) квадра́ т, -ту; 2) (на шахматной доске) очко́ , -ка́ .
Квадратный – квадрато́ вий.
Квадратура – квадрату́ ра, -ри.
Квакание – ква́ кання, ку́ мкання.
Квакать, квакнуть – ква́ кати, -каю, -каєш, ква́ кнути, ку́ мкати, ку́ мкнути, -ну, -неш.
Квакуша, квакушка (жаба) – скрекоту́ ха, скрекоту́ шка. [Жа́ бка-скрекоту́ шка].
Квалификация – кваліфіка́ ція.
Квалифицировать – кваліфікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
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Квалифицированный – кваліфіко́ ваний, -а, -е.
Кварта – ква́ рта, -ти.
Квартал – кварта́ л, -лу.
Квартальный – ква́ ртальний, -а, -е.
Квартира – кварти́ ра, -ри.
Квартирант – квартира́ нт, -та, комі́рник, -ка.
Квартирмейстер – квартирма́ йстер, -стра.
Квартирный – кварти́ рний, комі́рний, -а, -е.
Квартирование – квартирува́ ння, -ння.
Квартировать – квартирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ме́ шкати, -каю.
Квартиронаниматель – квартиронає́мник, -ка.
Кварц – ква́ рц, -цу, кремі́нка, -ки.
Кварцовый – кварцови́ й.
Квас – ква́ с, -су; (хлебный) сиріве́ ць, -вцю́.
Квасильный – кваси́ льний.
Квасить – ква́ сити, -шу, -сиш.
Квасник – 1) (продавец) ква́ сник, -ка; 2) (сосуд) квасни́ к, -ка́ .
Квасной – квасови́ й, -а́ , -е́ .
Квасовар – квасова́ р, -ра.
Квасцовый – галуно́ вий, -а, -е.
Квасцевать – галу́ нити, -ню, -ниш.
Квасцы, хим. – галу́ н, -ну.
Кваша – опа́ ра, запа́ ра, -ри.
Квашение, квашенье (квашеные плоды, овощи) – ква́ сиво, -ва, квасина́ , -ни́ .
Квашенный – ква́ шений, -а, -е
Квашня – діжа́ , -жі́.
Кверху, нар. – 1) (куда) уго́ ру; 2) (как) догори́ .
Квинт-эсенция – квінт-есе́ нція.
Квит, квиты, нескл. – квит (множ. кви́ ти).
Квитанция – квито́ к, -тка́ .
Квитаться – квитува́ тися (квиту́ юся, квиту́ єшся).
Кворум – кво́ рум, -му.
Кедр – кедр, -ра.
Кедровый – кедро́ вий, -а, -е.
Келарь – ке́лар, -ря, клю́чник, -ка.
Келейка, см. Келья.
Келейник – послу́ шник, -ка.
Келейно, нар. – тає́мно, ни́ шком.
Келейный – 1) келі́йний; 2) тає́мний, -а, -е.
Келья – ке́ лія, -ії.
Кепи – ке́пі.
Керамика – кера́ міка, -ки.
Керосин – гас, -су.
Керосинка (лампочка) – гасни́ ця, -ці, гасни́ чка, -ки.
Керосиновый – га́ совий, -а, -е.
Керосинокалильный – гасожа́ ристий, -а, -е.
Кесарево сечение, мед. – це́ зарів ро́ зтин.
Кесарь – ке́ сар, -ря, ці́сар, -ря.
Кефаль, зоол. – кефала́ , -ли́ .
Кефир – кефі́р, -ру.
Кибитка – халабу́ да, -ди, бу́ да, бу́ дка, -ки.
Кивание – кива́ ння, -ння.
Кивать, кивнуть – кива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, кивну́ ти, -ну́ , -не́ ш, хита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, хитну́ ти,
-ну́ .
Кивер – кі́вер, -ра.
Киверный – кі́верний, -а, -е.
Кивок – кив, -ва.
Кивот – киво́ т, -та.
Кидание – ки́ дання, -ння.
Кидать, кинуть – ки́ дати (ки́ даю, ки́ даєш), ки́ нути, -ну.
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Кизилевый – дерено́ вий, кизіле́ вий, -а, -е.
Кизиль, бот. – дере́н, -ну́ , кизі́ль, -зелю́.
Кий – кийо́ к (р. кийка́ ).
Кикимора – мара́ , почва́ ра, -ри.
Кила – 1) (мед.) ґила́ , -ли́ ; 2) (бот.) ґу́ ля, -лі.
Килограмм – кілогра́ м, -ма.
Килограммометр – кілограмо́ метр, -тра.
Километр – кіломе́ тр, -тра.
Килька, зоол. – ки́ лька, -ки.
Кинематограф – кінемато́ граф, -фу.
Кинжал – кинджа́ л, -ла.
Киноварный – цино́ бровий, -а, -е.
Киноварь, хим. – цино́ бра, -ри.
Кинопостановка – кінопоста́ ва, -ви.
Кинуться – ки́ нутися, -нуся, -нешся.
Киоск – кіо́ ск, -ку.
Киота, см. Кивот.
Кипа – па́ ка, -ки.
Кипарис – кипари́ с, -су.
Кипарисный – кипари́ совий, -а, -е.
Кипение – кипі́ння, шумува́ ння.
Кипеть – кипі́ти, -плю́, -пи́ ш, шумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Кипучесть – 1) кип’я́ чість, -чости; 2) (о человеке) па́ лкість, -кости.
Кипучий – 1) кип’я́ чий; 2) (о человеке) палки́ й, -а́ , -е́ .
Кипятильник – каза́ н, -на́ , водогрі́льня, -ні.
Кипятильщик – кип’ятя́ р, -ра, водогрі́льник, -ка.
Кипятить – кип’яти́ ти (кип’ячу́ , кип’яти́ ш), грі́ти (грі́ю, грі́єш); -ться – кип’яти́ тися,
грі́тися.
Кипяток – окрі́п, -ро́ пу, ки́ п’яток, -тку.
Кипячение – кип’ячі́ння, -ння.
Кипящий – кип’я́ чий, -а, -е.
Кирасир – па́ нцерник, -ка; -ский – па́ нцерний, -а, -е.
Кириллица (азбука) – кири́ лиця, -ці
Кирка – 1) копани́ ця, -ці, сокиря́ нка, -ки; 2) (огородная) сапа́ , -пи́ ; 3) (для насекания
жернова) оска́ рд, -ду.
Кирка (протест. церковь) – кі́рха, -хи.
Кирпич – 1) (для построек) це́ гла, -ли; 2) (для топлива из навоза рогатого скота) кизя́ к,
-ка́ .
Кирпичик – цегли́ нка, -ки.
Кирпичина – цегли́ на, -ни.
Кирпичник – цеге́ льник, -ка.
Кирпичный – цеге́ льний, -а, -е; -чный завод – цеге́ льня, -ні.
Киса – киса́ , -си́ , капшу́ к, -ка́ .
Кисейный – серпа́ нко́ вий, -а, -е.
Кисель – кисі́ль (род. киселю́); -ный – киселе́ вий, -а, -е.
Кисет – гама́ н, -на, кисе́ т, -та.
Кисея – серпа́ нок, -нку.
Кисленький – кисле́ нький, по́ кислий, -а, -е.
Кислить – кисли́ ти, -лю́, -лиш.
Кисловатость – кисля́ вість, -вости; -то – кисле́ нько.
Кисловатый – кясля́ вий, кисле́ нький, -а, -е.
Кислород, хим. – ки́ сень; -сню; -ный – кисе́ нний, -а, -е.
Кислосладкий – кислосоло́ дкий, -а, -е.
Кислота – 1) ки́ слість, -лости, кислота́ , -ти́ , ки́ слощі, -щів; 2) (хим.) квас, -су. Серная
кислота – сірча́ ний ква́ с.
Кислотный – кисло́ тний, -а, -е.
Кислый – ки́ слий, квасни́ й.
Кислятина – кисля́ тина, -ни.
Киснуть – ки́ снути, ква́ снути, -ну, -неш.
Кистеобразный – гронува́ тий, -а, -е.
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Кисточка – пе́нзлик, -ка.
Кисть – 1) (руки) кисть, -ти; (художника) пе́ нзель, -зля; (винограда) ки́ тяг, -гу, гро́ но, -на; 4)
(бахрома из ниток) ки́ тиця, -ці; 5) (из щетины) щітя́ к; 6) (из мочала) ква́ ч; 7) (красильная)
мазо́ к, -зка́ ; 8) (овса, проса) во́ лот, -та.
Кит, зоол. – кит, -та.
Китель – ки́ тель, -ля.
Китовый – китови́ й, -а́ , -е́ .
Китолов – китоло́ в, -ва.
Китоловный - китоло́ вний, -а, -е.
Китообразный – китоподі́бний, -а, -е.
Кичиться – чва́ нитися, -нюся, -нишся.
Кичливо – чванли́ во.
Кичливость – чванли́ вість, -вости.
Кичливый – чванли́ вий.
Кишеть – киші́ти, -шу́ , -ши́ ш.
Кишечник – ну́ трощі.
Кишечный – кишко́ вий, -а, -е.
Кишка – 1) ки́ шка, -ки; 2) (пожар.) рука́ в, -ва.
Кишмиш – кишми́ ш, -шу.
Кишмя, нар. – аж киши́ ть.
Кишнец, бот. – холя́ ндра, -ри.
Клавиатура – клявіяту́ ра, -ри.
Клавиш, клавиша – кляві́ш, -шу, кляві́ша, -ші.
Клад – скарб, -бу, клад, -ду.
Кладбище – кла́ довище, -ща, могилки́ , -ло́ к, цви́ нтар, -ря.
Кладбищенский – кладвища́ нський, цви́ нтарний, -а, -е.
Кладка – 1) (бревен) кладі́ння, -ння; 2) (здание) мурува́ ння.
Кладовая – 1) (о доме) хи́ жа, -жі, хи́ жка, -ки; 2) (отдельно от дома) комо́ ра, -ри.
Кладовщик – комо́ рник, комо́ рний.
Кладельщик – кладі́льник, -ка, кладі́й, -ія́ .
Кладь – кла́ жа, покла́ жа, -жі, вага́ , -ги́ .
Кланяться – кла́ нятися, вклоня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Клапан – хли́ павка, -ки, хлипо́ к, -пка́ .
Кларнет – кларне́ т, -та.
Класс – кля́ са, -си.
Классик – кля́ сик, -ка.
Классификатор – клясифіка́ тор, -ра.
Классификация – клясифіка́ ція, -ії.
Классифицировать – клясифікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Классицизм – клясици́ зм, -му.
Классический – кляси́ чний.
Классный – клясови́ й, -а́ , -е́ .
Класть, кладывать – кла́ сти (кладу́ , кладе́ ш).
Клев, клевание – клюва́ ння, -ння.
Клевать – клюва́ ти (клюю́, клює́ш), дзьо́ бати, -баю, -баєш.
Клевач – оска́ рд, -ду.
Клевер, бот. – конюши́ на, -ни.
Клевета – на́ клеп, -пу, обмо́ ва.
Клеветать – обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш (кого́ ), набрі́хувати, -брі́хую, -хуєш (на ко́ го).
Клеветник – обмо́ вник, -ка; -ца – обмо́ вниця, -ці.
Клеветничать, см. Клеветать.
Клеветнический – обмо́ вний.
Клевок – клюво́ к, -вка.
Клеврет – спі́льник, прибі́чник:
Клеенка – цера́ та, -ти, воща́ нка, -ки́ ; -нчатый – цера́ товий, воща́ нковий, -а, -е.
Клеильщик – кле́ їльник, кару́ чник, -ка, -щица – кле́ їльниця, кару́ чниця, -ці.
Клеить – кле́ їти (кле́ ю, кле́ їш), кару́ чити, -чу, -чиш.
Клей – кле́ й (род. кле́ ю); (столярный) кару́ к, -ку́ ; (вишневый) ґлей (род. ґле́ ю).
Клейка – кле́ їння, кару́ чення, -ння.
Клейкий – клейки́ й, липки́ й.
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Клейкость – кле́ йкість, -кости, ли́ пкість, -кости.
Клеймение – штемпува́ ння, таврува́ ння, -ння.
Клеймильщик – 1) штемпа́ р, -ря́ ; 2) (строевого леса) карбівни́ к.
Клеймить – клейни́ ти, -ню́, -ни́ ш, штемпува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш, таврува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Клеймо – клейно́ , -на́ , тавро́ , -ра́ .
Клеймовщик, см. Клеймильщик.
Клейстер – кле́ йстер, -тру.
Клен, бот. – кле́ н, -ну; -новый – клено́ вий, -а, -е.
Клепало, см. Било.
Клепать – клепа́ ти, па́ ю, -па́ єш и кле́плю, кле́плеш.
Клепка – 1) (действие) клепа́ ння, -ння, (заклепкой) нютува́ нння, -ння; 2) (в бочке) кле́пка,
-ки; 3) ню́та, -ти.
Клерикал – клерика́ л, -ла.
Клерикализм – клерикалі́зм, -му.
Клетка – 1) клі́тка, -ки; 2) (на ткани) ґра́ тка, -ки, клі́тка; 3) (анат.) кліти́ на, -ни.
Клетушка – хи́ жка, -ки, комірчи́ на, -ни.
Клетчатка, анат. – пліва́ , -ви́ .
Клетчатый – карта́ тий, -а, -е.
Клеть – комо́ ра, -ри. хи́ жа, -жі; (для птиц) ку́ ча, -чі.
Клешня – кле[і]шня́ , -ні́.
Клещ, энт. – клі́щ, -ща́ .
Клещевина, бот. – райде́ рево, -ва.
Клещи – 1) кліщі́, -щів, обце́ ньки, -ків; 2) (деревянные) ле́ щата (род. ле́ щат).
Клиент – кліє́нт, -та.
Клиентура – клієнту́ ра, -ри.
Клизма – клі́зма, -ми.
Клик, кликание – кли́ кання, гука́ ння, -ння.
Кликать, кликнуть – кли́ кати, -чу, чеш, кликну́ ти, -ну́ , -неш, гука́ ти, -ка́ ю, гукну́ ти, ну́ ,
-не́ ш.
Кликуша – крикли́ виця, -ці, причи́ нна, -ої.
Климат – клі́мат, -ту, підсо́ ння, -ння.
Климатический – клімати́ чний.
Клин – клин, -на, (железный) глоба́ , -би́ .
Клиника – клі́ніка, -ки; -нический – кліні́чний, -а, -е.
Клиновидный – клинува́ тий.
Клинок – клино́ к, -нка́ .
Клинцовка – клинцюва́ ння, -ння.
Клинышек – клине́ ць, -нця, кли́ нчик, -ка.
Клир – духове́ нство, -ва.
Клирик – клі́рик, -ка.
Клирос – кри́ лас, -са; -ный – кри́ ласний, -а, -е.
Клистир, см. Клизма.
Клич – по́ клик, -ку.
Кличка – при́ кладка, -ки, прі́звище, -ща.
Клише – кліш, -ша́ , кліше́ , -ша́ .
Клоака – кльоа́ ка, -ки.
Клобук – ка́ птур, -ра.
Клок – пучо́ к, -чка́ , жмут, -та, па́ смо, -ма; (бумаги) кла́ поть.
Клокастый – кудла́ тий, пелеха́ тий, -а, -е.
Клокотание – клекоті́ння, -ння; булькоті́ння, -ння, кле́ кіт, -коту.
Клокотать – клекоті́ти (клекочу́ , клекоти́ ш), булькоті́ти (булькочу́ , булькоти́ ш).
Клонить – хили́ ти, -лю́, -лиш, схиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ся – хили́ тися, схиля́ тися.
Клоп – блощи́ ця, -ці.
Клоповый – блощи́ чий.
Клоун – кльо́ вн, -на.
Клохтание – квокта́ ння, -ння.
Клохтать – квокта́ ти, -кчу́ , -чеш.
Клохтунья – кво́ чка, -ки.
Клочек – кла́ птик, -ка.
Клочья, соб. – кла́ пті.
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Клуб – клюб, -бу; -ный – клю́бний, -а, -е. [Клю́бна пра́ ця].
Клубить – клубота́ ти, -чу́ , -чеш; -ться – клубота́ тися.
Клубника – полуни́ ця, -ці; (чаще во множественном числе) полуни́ ці, -ни́ ць.
Клубничный – полуни́ чний, -а, -е.
Клубок – клубо́ к, -бка́ .
Клумба – гря́ дка, -ки.
Клык – і́кло, -ла (множ. число і́кли).
Клыкастый – ікла́ стий, -а, -е.
Клюв – дзюб, дзьоб, -ба, клюва́ к, -ка́ ; -ный – дзьо́ бовий, -а, -е.
Клюка – ко́ стур, -ра, кові́нька, -ки.
Клюква, бот. – журавли́ на, -ни.
Клюквенный – журавли́ нний, -а, -е.
Ключ – ключ, -ча́ ; (источник) джерело́ , -ла́ .
Ключевой – 1) джере́ льний, джере́ ляний, -а, -е; 2) ключови́ й.
Ключик – клю́чик, -ка.
Ключица, анат. – ду́ жка, -ки, пе́ репело, -ла, шля́ ма, -ми.
Ключник – клю́чник, -ка; -ница – клю́чниця, -ці.
Ключничать – ключникува́ ти, -ку́ ю.
Клякса – пля́ ма, -ми.
Клянчить – каню́чити, -чу, -чиш, цига́ нити, -ню, -ниш.
Кляп – за́ тичка, -ки.
Клясть – клясти́ (кляну́ , кляне́ ш и клену́ , клене́ ш).
Клясться, поклясться – клясти́ ся, поклясти́ ся, (за)присяга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, (за)
присягну́ тися, -гну́ ся, -не́ шся.
Клятва – 1) при́ сяга, -ги, (за)присяга́ ння; 2) (проклятие) клятьба́ , -би́ , проклі́н, -льо́ ну.
Клятвенно – під прися́ гою, (за)присяга́ ючись.
Клятвенный – прися́ жний.
Клятвопреступление – кривопри́ сяга, -ги.
Клятвопреступник – кривоприся́ жник, -ка; -ница – кривоприся́ жниця, -ці.
Клятвопреступный – кривоприся́ жний, -а, -е.
Кляуза – кля́ вза, ка́ верза, -зи.
Кляузник – каверзу́ н, -на́ , ка́ верзник, -ка; -ница – ка́ верзниця.
Кляузничать – крути́ ти (кручу́ , кру́ тиш).
Кляча – шка́ па, -пи, шкапи́ на.
Книга – кни́ га, -ги, кни́ жка, -ки.
Книгопечатание – друка́ рство.
Книгопечатник – друка́ р, -ря.
Книгопечатня – друка́ рня, -ні:
Книгопродавец, см. Книготорговец.
Книгопродавческий – книга́ рський.
Книготорговец – книга́ р, -ря́ .
Книгохранилище – книгосхо́ вище, -ща.
Книженка – книжчи́ на, -ни.
Книжник – книга́ р, -ря́ , кни́ жник, -ка.
Книжный магазин – книга́ рня.
Книзу, нар. – дони́ зу, вниз.
Книксен – кні́ксен, -ну, уклі́н, -ло́ ну.
Кнопка – кно́ пка, -ки, ґу́ дзик, -ка.
Кнут – баті́г (род. батога́ ), пу́ га.
Кнутик – батіжо́ к, -жка́ .
Кнутище – батожи́ ще, -ща, бату́ ра, -ри.
Кнутовище – пу́ жално, -на.
Княгиня – княги́ ня, -ні.
Княжение – князюва́ ння, князі́вство, -ва.
Княжеский – князі́вський, кня́ жий, -а, -е.
Княжество – князі́вство, -ва.
Княжествовать – князюва́ ти.
Княжна – князі́вна, -ни.
Князек – кня́ зик, -ка.
Князь – кня́ зь, -зя.
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Ко, пред. – до.
Коалиционный – коаліці́йний.
Коалиция – коалі́ція, -ії.
Кобель – пес (род. пса).
Кобенить – ко́ рчити, -чу, -чиш; -ся – 1) ко́ рчитися; 2) (кривляться) викривля́ тися.
Кобец, см. Кобчик.
Кобура – кобу́ ра, -ри.
Кобчик, зоол. – кі́бчик, -ка, кі́бець, -бця.
Кобыла – коби́ ла, -ли.
Кобылица – лоши́ ця, -ці.
Кобылий – коби́ лячий, -а, -е.
Кобылка – коби́ лка, -ки.
Кобылятина – коби́ лятина, кони́ на, -ни.
Кование – кува́ ння, клепа́ ння, -ння, ко́ ванка, -ки.
Кованый – ко́ ваний, -а, -е; (о лошади) ко́ ваний, підко́ ваний.
Коварность – підсту́ пність.
Коварно – лука́ во, підсту́ пно.
Коварный – лука́ вий, підсту́ пний, -а, -е.
Коварство – лука́ вство, -ва, пі́дступ, -пу.
Коварствовать – лука́ вити, -влю, -виш.
Ковать – (железо) кува́ ти (кую́, кує́ш); (лошадь) підко́ вувати, -вую, -вуєш.
Ковер – ки́ лим, -ма.
Коверкание (порча) – псува́ ння, -ння.
Коверкать – 1) (портить) псува́ ти (псую́, псує́ш), ні́вечити, -чу, -чиш; 2) (гнуть, кривить)
ко́ рчити, -чу, -чиш, криви́ ти, -влю́, -виш.
Коверник – килима́ р, -ря́ ; -ница – килима́ рка, -ки.
Ковка – кува́ ння, -ння; (лошади) підко́ вування, -ння.
Ковкий – ковни́ й, -а́ , -е́ .
Ковкость – ко́ вність, -ности.
Коврига – 1) (целый хлеб) хліб, -ба, бухане́ ць, -нця́ ; 2) (ломоть хлеба) ски́ бка, шмато́ к, -тка́ .
Коврижка (пряник) – медяни́ к.
Ковровый – килимо́ вий, -а, -е.
Ковчег – ковче́ г, -га.
Ковш – коря́ к, -ка́ , ківш (р. ковша́ ), коре́ ць, -рця́ .
Ковшик – корячо́ к, -чка́ , кі́вшик, -ка, кі́рчик, -ка.
Ковыль – ти́ рса, -си.
Ковыляние – шкандиба́ ння, -ння.
Ковылять – шкандиба́ ти, -ба́ ю.
Ковыряние – колупа́ ння, копирса́ ння, -ння.
Ковырять – колупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, копирса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Когда, нар. – коли́ ; когда-нибудь – коли́ сь, колине́ будь.
Коготь – кі́готь (род. кі́гтя), па́ зур, -ра.
Когтистый – пазури́ стий, -а, -е.
Кодекс – ко́ декс, -су.
Кодификация – кодифіка́ ція, -ії.
Кодифицировать – кодифікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Кое-где – поде́ куди.
Кое-как – якне́ будь, сяк-так, так-сяк.
Кое-какой – яки́ йне́ будь, сяки́ й-таки́ й, таки́ й-сяки́ й.
Кое-кто – де́ хто.
Коечный – лі́жковий, -а, -е.
Кое-что – де́ що.
Кожа – шку́ [і́]ра, -ри.
Кожаный – шкуратя́ ний, шкіряни́ й, -а́ , -е́ .
Кожевенный – чинба́ рський, гарба́ рський, -а, -е; кожевенный завод – чинба́ рня, гарба́ рня,
-ні.
Кожевник – чинба́ р, -ря́ , гарба́ р, -ря́ .
Кожевничать – чинбарюва́ ти, гарбарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Кожевничество – чинба́ рство, гарба́ рство, -ва.
Кожица – шку́ рка; плі́вка, -ки.
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Кожура – шку́ рка, -ки, кожушо́ к, -шка́ .
Кожух – кожу́ х, -ха.
Коза – коза́ , -зи́ ; (дикая) сайга́ к, -ка́ .
Козел – цап, -па, козе́ л (род. козла́ ).
Козерог, астр. – козеро́ г, -га.
Козий – кози́ ний, ко́ зячий, -а, -е.
Козленок – цапеня́ , -ня́ ти, козля́ , -ля́ ти.
Козлина – козли́ на, -ни.
Козлиний – цапи́ ний, козли́ ний.
Козлы (у карет) – передо́ к, -дка́ ; (для распилки дров) коби́ ли́ ця.
Козлятина – козли́ на, -ни.
Козни – пі́дступи, -пів, ка́ верзи (род. ка́ верз).
Козочка – кі́зка, кі́зонька, -ки.
Козуля – козу́ ля, -лі, са́ рна, -ни.
Козырный (в картах) – кози́ рний, -а, -е.
Козырь – ко́ зир, -ря.
Козырять – 1) (в карточной игре) козиря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш; 2) («по военному») віта́ тися,
здоро́ вкатися.
Козявка – ку́ зька, кома́ шка, -ки.
Койка – лі́жко, -ка; см. Тачка.
́ -ну.
Кокаин – кокаїн,
Кокарда – кока́ рда, -ди.
Кокетка – коке́ тка, -ки.
Кокетливый – мані́рний, коке́ тливий, -а, -е.
Кокетничанье, кокетство – кокетува́ ння, -ння.
Кокетничать – кокетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, (за)лиця́ тися, -ця́ юся, -ця́ єшся.
Коклюш, мед. – кашлю́к, -ка, ко́ клюш, -ша.
Кокос – коко́ с, -су; -совый – коко́ совий, -а, -е.
Кокотка – коко́ тка, -ки.
Кокс, хим. – ко́ кус, -су.
Коксовый – ко́ кусовий, -а; -е.
Кокушка, см. Кукушка.
Кол – кіл (род. кола́ ).
Колба – ко́ льба, -би.
Колбаса – ковбаса́ , -си́ .
Колбасник – ковба́ сник, -ка́ ; -ница – ковба́ сниця, -ці.
Колбасная – ковба́ сня, -ні.
Колдобина – ковдо́ бина, -ни; -бистый – ковдо́ бистий, -а, -е.
Колдование – чаклува́ ння, чарува́ ння, -ння.
Колдовать – чаклува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, чарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Колдовство – ча́ ри, -ів, чарівни́ цтво, -ва.
Колдун – чаклу́ н, -на́ , чарівни́ к, чароді́й, -і́я, ворожби́ т, -та, характе́ рник, -ка; -нья –
чаклу́ нка, -ки, чарівни́ ця, воро́ жка, -ки, характе́ рниця, -ці.
Колебание – 1) (почвы) хита́ ння; 2) (о человеке) вага́ ння, -ння, непе́ вність, -ности.
Колебательный – хита́ льний, хитли́ вий, -а, -е.
Колебать – (руками) хита́ ти (хита́ ю, хита́ єш); (ветром) колива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Колебаться – 1) (не решаться) вага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся; 2) колиха́ тися, колива́ тися,
хита́ тися, -та́ юся.
Коленкор (ткань) – перка́ ль, -лю; -ровый – перкале́ вий, -а, -е.
Коленный – колі́нний, -а, -е.
Колено – 1) (анат., в пении) колі́но, -на; 2) (поколение) колі́но, -на, поколі́ння, -ння; 3)
(изгиб реки) колі́но, за́ воротень, -тня.
Коленопреклонение – коліновклі́нність, -ности.
Коленце (в стебле) – колі́нце, -ця.
Коленчатый – колінкува́ тий.
Колесить – колува́ ти, -лу́ ю.
Колесник – колісни́ к, -ка́ , сте́ льмах, -ха.
Колесница – колісни́ ця, -ці.
Колесный – колісни́ й, -а́ , -е́ .
Колесо – ко́ лесо, -са; (маховое) махови́ к, -ка́ .
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Колесовать – колесува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Колеть – ду́ бнути, -ну, -неш; (о животных) ги́ нути, до́ хнути, -ну, -неш.
Колечко – персте́ ник, -ка.
Колея – ко́ лія, -ії.
Колизей – колізе́й, -зе́ ю.
Колика – ко́ лька, -ки.
Колировать – очкува́ ти (очку́ ю, очку́ єш), колірува́ ти, -ру́ ю.
Колировка – очкува́ ння, колірува́ ння, -ння.
Количественный – числови́ й, кі́лькісний, -а, -е.
Количество – кі́лькість, -кости.
Колка – 1) (дров) руба́ ння, коло́ ття, -ття; 2) (иглой) штри́ канна, шпига́ ння, -ння.
Колко – дошку́ льно, ущи́ пливо.
Колкий – 1) (язвительный) дошку́ льний, ущи́ пливий, колю́чий, -а, -е; 2) (о дровах) кілки́ й,
-а́ , -е́ .
Колкость – ущи́ пливість, -вости.
Коллега – коле́ ґа, -ґи, това́ риш.
Коллегиальный – колеґія́ льний.
Коллегиум – коле́ ґіюм, -му.
Коллегия – коле́ ґія, -ії.
Коллектив – колекти́ в, -ву.
Коллективизация – колективіза́ ція, -ії.
Коллективизм – колективі́зм, -му.
Коллективист – колективі́ст, -та.
Коллективный – колекти́ вний, гуртови́ й, -а́ , -е́ ; -но – колекти́ вно, гурто́ вно.
Коллекционер – колекціоне́ р, -ра.
Коллекция – коле́ кція, -ії, збі́рка, -ки.
Коллодиум – кольо́ дій, -ію.
Колобок – хліб, -ба, бухане́ ць, -нця́ .
Колода – 1) (бревно, полное число игральных карт) коло́ да, -ди; 2) (корыто) жо́ лоб, -ба,
кори́ то, -та.
Колодезный – коло́ дязний, крини́ чний, -а, -е.
Колодезь, колодец – коло́ дязь, -зя, крини́ ця, -ці.
Колодка – 1) (деревянные кандалы) ди́ би, -бів, коло́ дки, -док; 2) (железные кандалы)
кайда́ ни, -нів; З) (обувная) копи́ л, -ла́ .
Колодник – в’я́ зень, -зня.
Колок – кіло́ к, -лка́ .
Колокол – дзвін (род. дзво́ ну).
Колоколенка – дзвіни́ чка, -ки.
Колоколенный – дзвіни́ чний.
Колокольный – дзвонови́ й, -а́ , -е́ .
Колокольня – дзвіни́ ця, -ці.
Колокольчик – 1) (бот.) дзвіно́ чки, -ків; 2) (звонок) дзво́ ник, -ка.
Кололыцик – колі́й, -ія́ , коля́ р, -ра́ .
Коломазь – коло́ мазь, -зі.
Коломенка, см. Каламенок, Каламенка.
Колонизатор – колоніза́ тор, -ра, оса́ дник, -ка.
Колонизировать – колонізува́ ти, -зу́ ю, оса́ джувати, -джую.
Колонизация – колоніза́ ція, -ції, оса́ дництво, -ва.
Колонист – колоні́ст, -та, оса́ дчий, -ого; -ка – колоні́стка, -ки, оса́ дча, -чої.
Колониальный – колонія́ льний, -а, -е.
Колония – коло́ нія, -ії.
Колонна – коло́ на, -ни.
Колоннада – колона́ да, -ди.
Колорит – кольори́ т, -ту, ба́ рвність, -ности.
Колос – ко́ лос, -су, колосо́ к, -ска́ ; (проса, овса) во́ лот, -ту.
Колосистый – колоси́ стий; (о просе, овсе) волоти́ стий, -а, -е.
Колоситься – колоси́ тися, -шу́ ся, -си́ шся, колосува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся.
Колосовать (молотить) – гарманува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Колоссальный – колоса́ льний, величе́ зний, величе́ нний, -а, -е.
Колоссальность – колоса́ льність, величе́ зність, -ности.
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Колосяной – колосови́ й, -а́ , -е́ .
Колотить – 1) (бить кого) би́ ти, (б’ю́, б’є́ш), лупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; 2) (бить по чем, во
что) би́ ти; 3) (белье, полотно) вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Колотиться – би́ тися.
Колотушка – 1) калата́ ло, клепа́ ло, -ла; 2) см. Било; 3) (трамбовка) до́ вбня, -ні.
Колоть, кольнуть – 1) (дрова) коло́ ти, -лю́, -леш; 2) (иглой, ножем) коло́ ти, кольну́ ти,
шпига́ ти, -га́ ю, шпигну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Колочение – биття́ , -ття́ .
Колпак – 1) ковпа́ к, -ка́ ; 2) (глупый человек) бе́ взень, -зня.
Колтун, мед. – ковту́ н, -на́ .
Колупать – колупа́ ти, -па́ ю.
Колчан – сагайда́ к, -ка́ .
Колчедан (железный) – іскри́ ш, -шу.
Колыбель – 3) (для качания) коли́ ска, -ки; 2) (родина) ба́ тьківщина, -ни.
Колыбельный (о песни) – колиско́ вий, -а, -е.
Колымага, колымашка – граба́ рка.
Колыхание – колиха́ ння, колиса́ ння, -ння.
Колыхать, колыхнуть – колиха́ ти, колиса́ ти (колишу́ , коли́ шеш), колихну́ ти, -ну́ , -не́ ш;
-ться – колиха́ тися, колиса́ тися, колихну́ тися.
Колышек – кіло́ чок, -чка.
Кольевой – кілкови́ й, -а́ , -е́ .
Кольнуть, см. Колоть.
Кольцевой – 1) (состоящий из колец) кільча́ тий, -а, -е; 2) перстене́ вий, каблу́ чковий.
Кольцеобразный – 1) кільцюва́ тий; 2) каблучкува́ тий, перстенюва́ тий, -а, -е.
Кольцо – 1) пе́ рстень, -сня, каблу́ чка, -ки; 2) (круг) кільце́ , -льця́ , ко́ ло, -ла.
Кольчуга – па́ нцер, -ря.
Кольчужный – па́ нцерний, -а, -е.
Колючий – колю́чий, шпичакува́ тий, ко́ льки́ й, -а́ , -е́ .
Колючка – 1) колю́чка, шпи́ чка, -ки; 2) (бот.) будя́ к, -ка́ , реп’я́ х, -ха́ .
Коляда – коляда́ , -ди́ .
Колядовать – колядува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Коляска – коля́ са, -си; -сочка – коля́ сочка, -ки.
Ком – 1) гру́ дка, -ки; 2) (шерсти, волос) жмут, -та.
Команда – кома́ нда, -ди.
Командир – команди́ р, -ра, отама́ н, -на, старши́ на, -ни.
Командировать – командирува́ ти, -ру́ ю, відряджа́ ти, -джа́ ю, відряди́ ти, -ряджу́ , -диш.
Командирование – командирува́ ння, -ння, відря́ дження.
Командировка, см. Командирование.
Командование – кома́ ндування, -ння.
Командовать – 1) (начальствовать) кома́ ндувати, -дую, -дуєш, отаманува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш,
старшину́ вати, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (делать приказание) кома́ ндувати.
Комар – кома́ р, -ря́ .
Комбинировать – комбінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Комбинированный – комбіно́ ваний, -а, -е.
Комедиант – комедія́ нт, -та; -ка – комедія́ нтка, -ки.
Комедия – коме́ дія, -ії.
Комель – 1) (дерева) при́ корень, -рня; 2) (связанный конец у метлы, веника) ти́ чка, -ки.
Комендант – коменда́ нт, -та; -ша – коменда́ нтша, -ші.
Комендантский – коменда́ нтський.
Комета – коме́ та, -ти.
Комизм – комі́зм, -му.
Комик – ко́ мік, -ка.
Комиссар – коміса́ р, -ра; -ский – коміса́ рський, -а, -е.
Комиссариат – комісарія́ т, -ту.
Комиссионер – комісіоне́ р, -ра; -ский – комісіоне́ рський, -а, -е.
Комиссионерство – комісіоне́ рство, -ва.
Комиссионный – комісі́йний, -а, -е.
Комиссия – комі́сія, -ії.
Комитет – коміте́ т, -ту.
Комический – комі́чний, куме́ дний, -а, -е.
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Комкать – жу́ жмити, -млю, -миш, бга́ ти (бга́ ю, бга́ єш).
Комковатый – грудкува́ тий, -а, -е.
Комком, нар. – жу́ жмом.
Комментарий – комента́ р, -ра́ , комента́ рій, -ія.
Комментатор – комента́ тор, -ра.
Комментировать – коментува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, поясня́ ти, -ня́ ю.
Коммерсант – комерса́ нт, -та.
Коммерческий – комерці́йний, -а, -е.
Коммуна – кому́ на, -ни.
Коммунизм – комуні́зм, -зму.
Коммунистический – комуністи́ чний, -а, -е.
Коммуникационный – комунікаці́йний, -а, -е.
Коммуникация – комуніка́ ція.
Коммутатор – комута́ тор, -ра.
Комната – кімна́ та, -ти.
Комнатный – ха́ тній, -я, -є, покойо́ вий, -а, -е.
Комод – комо́ да, -ди.
Комок – 1) гру́ дочка; 2) (шерсти волос) жмуто́ к, -тка́ .
Компактный – 1) сти́ слий, -а, -е; 2) суці́льний.
Компанейский – товари́ ський, компані́йський, -а, -е.
Компания – товари́ ство, -ва, компа́ нія, -ії.
Компанион – това́ риш, -ша, спі́льник, -ка; -нка – това́ ришка, -ки спі́льниця, -ці.
Компас – компа́ с, -су; -сный – ко́ мпасний, -а, -е.
Компенсация – компенса́ ція, -ії, відшкодува́ ння, -ння.
Компенсировать – компенсува́ ти, -су́ ю, відшкодува́ ти, -ду́ ю.
Компетентный – компете́ нтний.
Компетенция – компете́ нція, -ії.
Компилировать – компілюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Компилированный – компільо́ ваний, -а, -е.
Компилятор – компіля́ тор, -ра.
Компиляция – компіля́ ція, -ії.
Комплексия – компле́ ксія, -ії, будо́ ва, -ви, стату́ ра, -ри.
Комплект – компле́ кт, -ту; -ный – комплекто́ вий, -а, -е.
Комплектование – комплектува́ ння, -ння.
Комплектовать – комплектува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Комплимент – компліме́ нт, -ту.
Композитор – компози́ тор, -ра; -ка – компози́ торка, -ки.
Композиция – компози́ ція, -ії.
Композиторский – компози́ торський, -а, -е.
Компонировать – компонува́ ти, -ну́ ю.
́
Компост – компо́ ст, -ту, гноївня.
Компот – узва́ р, -ру.
Компресс – компре́ с, -су.
Компрометировать – компромітува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Компромисс – компромі́с, -су, по́ ступка, -ки.
Комсомолец – комсомо́ лець, -льця.
Комфорт – комфо́ рт, -ту.
Комфортабельный – комфорта́ бельний, -а, -е.
Конвенционный – конвенці́йний.
Конвенция – конве́ нція, -ії.
Конверт – конве́ рт, -та,
́ -ра.
Конвоир – конвоїр,
Конвоировать – конвоюва́ ти, -вою́ю.
Конвой – конво́ й, -о́ ю, ва́ рта, -ти.
Конвойный – конво́ йний, вартови́ й, -а́ , -е́ .
Конвульсия – конву́ льсія, -ії, ко́ рчі, -чів.
Конгломерат – конґльомера́ т, -ту.
Конгломерация – конґльомера́ ція, -ії.
Конгресс – конґре́ с, -су.
Конденсатор – конденса́ тор, -ра.
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Кондитер – цуке́ рник, -ка.
Кондитерская – цуке́ рня, -ні.
Кондиция – конди́ ція, -ції.
Кондуктор – конду́ ктор, -ра; -ский – конду́ кторський, -а, -е.
Коневод – коново́ д, -во́ да.
Конек – 1) (для катанья на льду) ковза́ нь, -ня́ , скобзу́ н, -на́ ; (костяной) на́ рт, -ту (м. ч.
на́ рти, -тів); 2) (лошадка) ко́ ник, -ка; 3) (на крыше) гре́ бінь (род. гре́ беня).
Конец – 1) кіне́ ць, -нця́ , край (род. кра́ ю); 2) (предел времени, действия) кіне́ ць, -нця́ .
Конечно, нар. – авже́ ж, зві́сно, звича́ йно.
Конечность – 1) конечні́сть, -ности; 2) кінці́вка, -ки.
Конечный – 1) кінце́ вий; 2) (окончательный) остато́ чний, -а, -е.
Конина – коня́ тина, кони́ на, -ни.
Конический – коні́чний, гострове́ рхий, -а, -е.
Конка – ко́ нка, -ки.
Конкретный – конкре́ тний, -а, -е; -но – конкре́ тно.
Конкурент – конкуре́ нт, -та; -тка – конкуре́ нтка, -ки.
Конкуренция – конкуре́ нція, -ії.
Конкурировать – конкурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Конкурс – ко́ нкурс, -су; -ный – ко́ нкурсний, конкурсо́ вий.
Конница – кінно́ та, -ти.
Коннобежец – верхіве́ ць, -вця́ .
Конногвардеец – кінноґварді́єць, -ді́йця; -дейский – кінноґварді́йський, -а, -е.
Коннозаводство – коня́ рство, -ва.
Коннозаводчик – коня́ р, -ра́ .
Конный – кі́нний, -а, -е.
Коновал – конова́ л, -ла; -льский – конова́ льський, -а, -е.
Коновод – конові́д.
Коневодство – коново́ дство, -ва.
Коновяз – коно́ вязь, -зі.
Конокрад – конокра́ д, -да.
Конокрадство – конокра́ дство, -ва.
Конопатить – конопа́ тити, -чу, -тиш; (замазкой) шпаґлюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Конопать – па́ кля, -лі, коно́ пать, -ти, кло́ ччя, -ччя.
Конопаченье – конопа́ чення, -нва.
Конопля – коно́ плі (род. конопе́ль); (мужские стебли) пло́ скінь, -коні́; (семенная к.)
ма́ тірка, -ки.
Конопляник – коно́ плище, -ща.
Коноплянка, бот. – стрі́лки́ (род. стрі́ло́ к), череда́ , -ди́ .
Конопляный – коно́ пляний, -а, -е; (о масле) сім’яни́ й, -а́ , -е́ .
Консервативный – ковсервати́ вний, -а, -е.
Консерватизм – консервати́ зм.
Консерватор – консерва́ тор, -ра.
Консерватория – ковсервато́ рія.
Консервированный – консерво́ вавий, -а, -е.
Консервы – консе́ рви, -вів.
Консилиум – конси́ ліюм, -му.
Консистория – консисто́ рія, -ії; -рский – консисто́ рський, -а, -е.
Конский – 1) (лошад. топот) кі́нський; 2) (волос) коня́ чий, -а, -е.
Конспект – конспе́кт, -ту; -ный – конспекти́ вний, -а, -е.
Конспиративный – конспірати́ вний, тає́мний, -а, -е.
Конспирация – конспіра́ ція, -її.
Констатировать – кодстатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Констатирование – констатува́ ння, -ння.
Конституционный – конституці́йний, -а, -е.
Конституция – конститу́ ція, -ії
Конструкция – конструкція, -ії.
Консул – ко́ нсул, -ла; -ский – ко́ нсульский, -а, -е.
Консульство – ко́ нсульство, -ва.
Консультант – консульта́ нт, -та.
Консультация – консульта́ ція.
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Контакт – конта́ кт, -ту; -ный – конта́ ктний, -а, -е.
Контингент – континґе́ нт, -ту, склад, -ду.
Континент – контине́ т, -ту, суході́л (род. суходо́ лу).
Континентальный – континента́ льний, -а, -е.
Контора – конто́ ра, -ри, бюро́ , -ра́ ; -рский – конто́ рський, -а, -е.
Конторщик – конто́ рник, -ка; -щица – конто́ рниця, -ці.
Контрабанда – контраба́ нда, -ди, пачка́ рство, -ва, переми́ тництво, -ва.
Контрабандист – пачка́ р, -ря́ , переми́ тник, -ка.
Контрабандный – пачка́ рський, переми́ тницький, -а, -е.
Контрабас – контраба́ с, -су.
Контрагент – контраге́ нт, -та.
Контрагентство – контраге́ нтство, -ва.
Контракт – контра́ кт, -ту.
Контрактовать – контрактува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Контрактный – контракто́ вий.
Контрамарка – контрама́ рка, -ки.
Контраст – контра́ ст, -ту.
Контрибуция – контрибу́ ція.
Контр-миноносец – контр-міноно́ сець, -сця.
Контролер – контроле́ р, -ра.
Контролерский – контроле́ рський, -а, -е.
Контролировать – контролюва́ ти, -лю́ю, перевіря́ ти, -ря́ ю.
Контроль – 1) (проверка) пере́ вірка, -ки, контро́ ль, -лю, 2) (досмотр) нагляда́ ння.
Контрольный – контро́ льний.
Контр-революционер – контр-революці́онер, -ра.
Контр-революционный – контр-революці́йний, -а, -е.
Контрреволюция – контр-револю́ція, -ії.
Контры – ко́ нтри, -рів.
Контуженный – конту́ жений.
Контузить – конту́ зити, -ту́ жу, -ту́ зиш, підби́ ти (підіб’ю́, -б’є́ш).
Контузия – конту́ зія, -ії.
Контур – ко́ нтур, -ру, о́ бвід (род. о́ бводу).
Контурный – ко́ нтурний, обрисо́ вий, обводо́ вий.
Конура – заку́ та, -ти, діра́ , -ри́ .
Конус – ко́ нус, -су; -ный – конусо́ вий, -а, -е.
Конусовидный, конусообразный – конусува́ тий, -а, -е.
Конфедерация – конфедера́ ція.
Конференция – конфере́ нція, -ії.
Конфета – цуке́ рок, -рка; -тный – цукерко́ вий, -а, -е.
Конфиденциальный – конфіденці́йний, тає́мний, -а, -е.
Конфискация – конфіска́ ція, -ії.
Конфисковать – конфіскува́ ти.
Конфликт – конфлі́кт, -ту; -ный – конфлі́ктовий, -а, -е.
Конфорка см. Канфорка.
Конфуз – нія́ ковість, -вости.
Конфузиться, сконфузиться – 1) (смущаться) ніякові́ти, -вію, зніякові́ти; 2) (стыдиться
) засо́ ромлюватися, -лююся, засоро́ митися, -млюся, -мишся.
Конфузливый – 1) (стыдливый) соромли́ вий, -а, -е; 2) (смущающийся) бенте́ жливий, -а, -е.
Концентрационный – концентраці́йний.
Концентрация – концентра́ ція, концентрува́ ння, -ння.
Концентрировать – концентрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ску́ пчувати, -чую, -чуєш.
Концерт – конце́ рт, -ту; -ный – концерто́ вий, -а, -е.
Концессия – конце́ сія, -ії
Кончать, кончить – кінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, кінчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш; -ся – (умирать) кінча́ тися,
кінчи́ тися, кона́ ти, -на́ ю, -на́ єш, скона́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Кончик – кі́нчик, -ка.
Кончина – 1) кіне́ ць, -нця́ ; 2) (смерть) кіне́ ць, -нця́ , смерть, -ти.
Конь – кінь (род. коня́ ).
Коньки – (железн.) ковзані́, кобзуни́ , -ні́в; (костян.) на́ рти, -тів; кататься на -ках – бі́гати
на ковзаня́ х.
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Конькобежец – ковзаня́ р, -ра́ .
Коньяк – конья́ к, -ку; -овый – коньяко́ вий, -а, -е.
Кон’юнктура – кон’юнкту́ ра, -ри.
Конюх – стайни́ чий, -чого, машталі́р, -ра, стайня́ р, -ра́ .
Конюшенный – стає́нний, -а, -е.
Конюшня – ста́ йня, коню́шня.
Кооператив – кооперати́ в, -ву; -ный – кооперати́ вний, -а, -е.
Кооперация – коопера́ ція, -ії.
Координация – координа́ ція, -ії.
Координировать – координува́ ти.
Копальщик – копа́ ч, -ча, копа́ льник.
Копание – копа́ ння, -ння.
Копать – копа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; -ться – копа́ тися, ри́ тися (ри́ юся, ри́ єшся); (возиться)
вовту́ зитися, -жуся, -зишся.
Копеечка – копійчи́ на, -ни; -чный – копійча́ ний, -а, -е.
Копейка – копі́йка, -ки.
Копилка (для денег) – карна́ вка, скарбни́ чка, -ки.
Копировальный – копіюва́ льний.
Копирование – копіюва́ ння, -ння.
Копировать – копіюва́ ти (копію́ю, копію́єш).
Копировщик – копіюва́ льник, -ка.
Копить – збива́ ти, -ва́ ю, -ває́ш, збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, хова́ ти, -ва́ ю (гро́ ші).
Копия – ко́ пія, -ії.
Копление – збива́ ння, збира́ ння, хова́ ння, -ння.
Копна – (сена) копи́ ця, -ці; 2) (хлеба) копа́ , -пи́ (р. мн. ч. кіп).
Копоткий – мару́ дний, морочли́ вий, -а, -е; -ко – мару́ дно, морочли́ во.
Копотливый, копотный, см. Копоткий.
Копотный (дымный) – курни́ й, -а́ , -е́ .
Копоть – кі́поть (род. кі́птю), кі́птява, -ви.
Копошиться – воруши́ тися, -шу́ ся, -шишся.
Коптеть – 1) чаді́ти, -джу́ , -ди́ ш, ко(і)пті́ти, -пчу́ , -пти́ ш [Ля́ мпа чади́ ть]; 2) (корпеть над
чем) слі́пати (над чим).
Коптильня – ку́ рня, -ні.
Коптить, закоптить – зади́ млювати, -люю, -люєш, задими́ ти, -млю́, -ми́ ш, копти́ ти,
закопти́ ти; (мясо) ву́ дити, -джу́ , -диш, копти́ ти, -пчу́ , -пти́ ш.
Копчение – ву́ дження, -ння.
Копченый – ву́ джений, -а, -е.
Копыл – копи́ л, -ла; -льный – копило́ вий, -а, -е.
Копытистый – копитува́ тий, копита́ стий, -а, -е.
Копыто – копи́ то́ , -та́ ; (раздвоен.) ра́ тиця, -ці.
Копытчатый – копитува́ тий, -а, -е.
Копь – 1) копа́ льня, -ні; 2) (железн.) ру́ дня, -ні; 3) (каменоугольн.) вугі́льня.
Копье – спис, -са; -видный, -образный – списува́ тий, -а, -е.
Кора – кора́ , -ри́ .
Корабельный – корабе́льний, корабле́ вий, -а, -е.
Корабельщик – корабе́льник, -ка.
Кораблекрушение – корабе́льна катастро́ фа, розбиття́ корабля́ .
Кораблестроитель – корабе́ льник, -ка; -ный – корабе́льно-будіве́ льний, -а, -е.
Корабль – корабе́ль, -бля́ .
Коралл – кора́ ль, -лю; (множ. число коралі, кора́ лі, -лів).
Коралловый – кора́ левий, -а, -е.
Коралловидный – коралюва́ тий.
Корда (верёвка) – ли́ нва, -ви.
Кордегардия – буцега́ рня, -ні.
Коренастый (о человеке) – креме́ зний, -а, -е.
Коренистый – (о растен.) корени́ стий, корі́нча́ стий, -а, -е.
Коренной – 1) (местный) місце́ вий, -а, -е, корінни́ й; (давно оселившийся) з ді́да-пра́ діда; 2)
(основной) корінни́ й, ґрунтовни́ й; 3) (о лошади) голобе́ льний, ди́ шельний; (зуб) ку́ тній.
Корень – ко́ рінь (род. ко́ реня); (собир.) корі́ння, -ння.
Корешок – (о растен.) коріне́ ць, -нця́ ; (переплета, ордера) спи́ нка, -ки.
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Корзинщик – кошика́ р, -ря́ .
Коридор – коридо́ р, -ру, корита́ р, -ря́ ; -ный – коридо́ решній, корита́ рний, -а, -е.
Коринка – (мелкий изюм) кори́ нка, -ки.
Користый – корува́ тий, -а, -е.
Корить (упрекать) – карта́ ти, -та́ ю, -та́ єш (кого чим, за що), доріка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
докоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш (кому́ чим); -ться (кому) – кори́ тися, -рю́ся, -ри́ шся (кому́ ).
Корифей – корите́ й, -е́ я.
Корица – (раст.) кори́ ця, -ці, цина́ мон, -ну.
Коричневый (о цвете) – рудува́ тий, -а, -е.
Коричный (от „корица“) – кори́ цевий, цинамо́ новий, -а, -е.
Корка – 1) (хлеба) скори́ нка, шкури́ нка, -ки; 2) (у плодов, овощей) шку́ рка, шку́ рочка, -ки,
лушпа́ йка, лушпи́ на; (соб.) лушпи́ ння, -ння.
Корм – 1) ха́ рч, -чі (ж. р.) и -чу (м. р.), харчі́, -чі́в; 2) (для скота) па́ ша, -ші.
Корма (лодки, парохода) – корма́ , -ми́ , про́ ва, -ви.
Кормежка – годі́вля, кормі́вля.
Кормилец – годува́ льник, -ка; -лица – годува́ льниця, -ці.
Кормило – (правления) стерно́ , -на́ , ке́ рма, -ми; (у плота) трепло́ , -ла́ .
Кормить – годува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, харчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш; -ся – годува́ тися, харчува́ тися.
Кормление – годува́ ння, харчува́ ння, -ння.
Кормовой – 1) харчови́ й, -а́ , -е́ , 2) годі́вляний.
Кормчий – стерни́ к, -ка́ , стерни́ чий, -чого.
Корневик, корневина, корневище – корени́ ще, -ща.
Корневой – (плод) коріне́ вий, -а, -е; (сделанный из корня) корінько́ вий, -а, -е; (о системе)
корінни́ й, -а́ , -е́ .
Корнеплод – коренеплі́д, -ло́ ду; -ный – коренеплі́дний, -а, -е.
Корнет – корне́ т, -та.
Короб, коробка – коро́ бка, -ки, ко́ роб, -ба; (из лубка) ко́ зуб, -а.
Коробейник – (мелкий торговец, разносчик) коро́ бочник, -ка.
Коробить – 1) (доски, деревян. изделия) жоло́ бити, -блю, -биш; 2) (о человеке) ко́ рчити,
-чу.
Коробочник – (человек делающий коробки) коробка́ р, -ря́ .
Коробчатый – коро́ бкуватий, коро́ бчастий, -а, -е.
Корова, коровка – коро́ ва, -ви; (имеющая первого теленка) пе́ рвістка, -ки; (бесплодная)
я́ лівка, -ки.
Коровий – коро́ в’ячий, -а, -е.
Коровка – 1) корі́вка, -ки; 2) (насек.) со́ нечко, -ка.
Коровник (сарай для коров) – коро́ вник, -ка.
Коровница – корі́вниця, -ці, доя́ рка, -ки.
́ -да.
Короед, энт. – короїд,
Королева (владетельница) – короле́ ва, -ви; (жена короля) короли́ ха, -хи.
Королевич – короле́ вич, -ча, короле́ нко, -ка.
Королевна – королі́вна, -ни.
Королевский – королі́вський.
Королевствовать – королюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Король – коро́ ль, -ля́ .
Коромысло – коро́ мисло, -ла; (у колодца) жураве́ ль, -вля́ .
Корона – коро́ на, -ни; -нный – коро́ нний, -а, -е.
Коронация, коронование – коронува́ ння, -ння.
Коронка – коро́ нка, -ки.
Короновать – коронува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Коронованный – короно́ ваний.
Короста, см. Чесотка.
Коростель, зоол. – дерка́ ч, -ча́ .
Коротать – корота́ ти, -та́ ю, -та́ єш, калата́ ти, -та́ ю (вік, літа́ ).
Коротехонек – короті́сінький.
Коротить – короти́ ти (корочу́ , коро́ тиш), вкоро́ чувати, -чую.
Короткий – (не длинный) коро́ ткий; -а, -е; (недалекий путь) недале́кий, -а, -е;
(непродолжительный) недо́ вгий, -а, -е.
Коротковатый – короткува́ тий.
Короткогривый – короткогри́ вий, -а, -е.
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Коротконогий – коротконо́ гий, -а, -е.
Короткохвостый – короткохво́ стий, -а, -е.
Короткошерстный – короткоше́ рстий, -а, -е.
Корочун, нескл. – капу́ т, смерть.
Корпия – торочки́ , -чо́ к.
Корпоративный – корпорати́ вний, -а, -е.
Корпорация – корпора́ ція, -ії, спі́лка, -ки.
Корпус – 1) (часть войск, часть здания) ко́ рпус, -су; 2) (тело) стан, -ну, ко́ рпус, -су.
Корректирование – коректува́ ння, -ння.
Корректировать – коректувати.
Корректный – коре́ ктний, че́ мний, -а, -е; -но – коре́ ктно, че́ мно.
Корректор – коре́ ктор, -ра; -ский – коре́ кторський, -а, -е.
Корректура – коректу́ ра, -ри, коре́ кта, -ти.
Корректурный – коректу́ рний.
Корреспондент – допи́ сувач, -ча, кореспонде́нт, -та.
Корреспонденция – 1) до́ пис, -су; 2). кореспонде́ нція, -ії.
Корридор, см. Коридор.
Корсаж – корса́ ж, -жу.
Корсет – корсе́ т, -ту, шнурі́вка, -ки.
Корсетник – корсе́ тник, -ка; -ница – корсе́ тниця, -ці.
Кортик – ко́ ртик, -ка.
Корточки, нар. – кара́ чки; по́ чіпки. Сидеть на -ках – сиді́ти навка́ рачки, по́ чіпки.
Корча, см. Корчи.
Корчевание, корчевка – корчува́ ння.
Корчевать – корчува́ ти, -чу́ ю.
Корчемник, см. Корчмарь.
Корчемничать – шинка́ рювати, корчмарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Корчемничество – шишнка́ рство, корчма́ рство, -ва.
Корчемный – шинка́ рський, корчма́ рський, -а, -е.
Корчи – ко́ рчі, -чів; (у скота) перело́ ги, -гів.
Корчить – 1) (стягивать судорогами) судо́ мити, -млю, -миш, ко́ рчити, -чу, -чиш; 2)
(представлять) ко́ рчити, удава́ ти, стро́ їти (кого́ з се́ бе).
Корчма – ко́ рчма, шинк, -ку, шино́ к, -нку.
Корчмарь – шинка́ р, корчма́ р, -ря́ ; -рка – шинка́ рка, корчма́ рка.
Коршун, зоол. – шулі́ка, -ки.
Корыстливый – кори́ сливий, -а, -е.
Корыстник – кори́ сник, -ка; -ница – кори́ сниця, -ці.
Корыстный – (человек) кори́ сливий, жа́ дний, завидю́щий, -а, -е; (выгодный и полезный)
кори́ сний, -а, -е.
Корыстолюбец – користолю́бець, -бця, пожа́ дливець, -вця.
Корыстолюбивый – користолю́бний, кори́ сливий, пожа́ дливий, -а, -е.
Корыстолюбие – користолю́бство, -ва, кори́ сливість, -вости.
Корысть – ко́ ристь, -ристи.
Корыто – кори́ то, -та; (для стирки белья) но́ чви (род. ночо́ в).
Корь, мед. – кір (род. ко́ ру).
Коряветь – 1) (о коже) шкару́ бнути, -ну, -неш; 2) (о дереве) коря́ віти, -вію, -вієш.
Корявый – 1) (о коже) шкарубки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о криво растущем дереве) карячкува́ тий, -а,
-е, криви́ й; З) (рябой) дзюба́ тий, -а, -е.
Коса – коса́ , -си́ .
Косарь – коса́ р, -ря́ .
Косач, зоол. – тетерва́ к, -ка, тете́ ря, -рі.
Косвенно – посере́ дньо.
Косвенность – посере́ дність, -ности.
Косвенный – посере́ дній, -я, -є.
Косеть – косі́ти, -сі́ю, -сі́єш, криви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Косец, см. Косарь.
Косилка – коса́ рка, -ки.
Косить – коси́ ти (кошу́ , ко́ сиш).
Коситься – коси́ тися, ско́ са диви́ тися.
Косица, косичка – кі́ска, -ки, коси́ ця, -ці.
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Косматеть – кудла́ тіти, патла́ тіти, волоха́ тіти, -тію, -тієш.
Косматый – кудла́ тий, патла́ тий, волоха́ тий, -а, -е.
Космач – кудла́ нь, -ня́ , патла́ нь, -ня́ .
Косметика – косме́ тика, -ки; -тический – космети́ чний.
Космический – космі́чний, -а, -е.
Космографический – космоґрафі́чний, -а, -е.
Космополит – космополі́т, -та; -тический – космополіти́ чний.
Космополитизм – космополіти́ зм, -му.
Космос – ко́ смос, -су, все́ світ, -ту.
Космы – па́ тли[і], -лів, ку́ длі, -лів.
́
Косноязычие – заїкування,
-ння.
́
Косноязычий – недорі́кий, заїкуватий,
-а, -е.
Коснуться – торкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Косо – ко́ со, кри́ во.
Косовище (рукоятка косы) – кісся́ (род. кісся́ ).
Косоворотка – зі скісним ко́ міром.
Косоглазие – косоо́ кість, зизоо́ кість, -кости.
Косоглазый – косоо́ кий, зизоо́ кий, -а, -е.
Косогор – косогі́р, -го́ ру.
Косогористый – косого́ ристий, -а, -е.
Косолапый – клишоно́ гий, чеверно́ гий, -а, -е.
Косоногий – кривоно́ гий, -а, -е.
Косоплетка – кісни́ к, -ка́ .
Косоугольник – кривоку́ тник.
Косоугольный – кривоку́ тній.
Костел – костьо́ л, -лу; -льный – костьо́ льний, -а, -е.
Костенеть – костені́ти, -ні́ю, -ні́єш; (от холода) дубі́ти, -бі́ю, -бі́єш, кля́ кнути, -ну, -неш.
Костер – о́ гнище, -ща, бага́ ття.
Костистый – кости́ стий, -а, -е.
Костлявость – кістля́ вість, коща́ вість, -вости.
Костлявый – кістля́ вий, -а, -е.
Костолом – 1) (лом в костях) госте́ ць, -тця́ ; 2) (орудие для дробления костей) костоло́ м,
-му.
Костоправ – костопра́ в.
Косточка – кі́сточка, -ки.
Кострика – костри́ ця, -ці.
Костыль – ми́ лиця, -ці, ко́ стур.
Костылять – 1) (бить палкой) дуба́ сити (дуба́ шу, -сиш); 2) (хромать) шкандиба́ ти, -ба́ ю,
-єш, шки(у)тильга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Кость – кість (р. ко́ сти), кі́стка.
Костюм – оде́ жа, -жі, убі́р, -бо́ ру, костю́м, -ма.
Костюмер – костюме́ р, -ра.
Костюмировать – костюмува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Костяной – кістяни́ й, кісткови́ й, -а́ , -е́ .
Косуля – 1) (род сохи) ра́ ло, -ла; 2) (наковальня в корабельн. кузнице) кова́ дло, -ла; 3)
(зоол.) сайга́ к, -ка́ .
Косынка – хусти́ на, -ни.
Косьба – косови́ ця, -ці.
Косяк – 1) (дверей) одві́рок, -рка; 2) (у окна) лу́ тка, -ки; 3) (в колесе) дзвоня́ к.
Кот – кіт (род. кота́ ).
Котел – коте́ л, -тла́ , каза́ н, -на́ .
Котелок – казано́ к, -нка́ .
Котельник – ко(і)тля́ р, -ра́ .
Котельничать – кітлярува́ ти, -ру́ ю.
Котельный – котло́ вий, казано́ вий, -а, -е.
Котенок – кошеня́ , -ня́ ти.
Котик – ко́ тик, -ка.
Котильон – (танец) коти́ льйо́ н, -ну.
Котировать – котирува́ ти, -ру́ ю.
Котировка – котирува́ ння, -ння.
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Котить – коти́ ти (кочу́ , ко́ тиш); -ться – коти́ тися.
Котлета – січе́ ник, -ка, котле́ та, -ти.
Котловина – уло́ говина, -ни.
Котомка – то́ рба, -би, торби́ на.
Который, мест. – (вопр.) ко́ три́ й, -а́ , -е́ , яки́ й; (опред.) що, що він, яки́ й.
Кофе – ка́ ва, -ви.
́ -ну.
Кофеин – кофеїн,
Кофейная – кав’я́ рня, -ні.
Кофейник – кавни́ к, -ка́ .
Кофейница (разносчица кофе) – кав’я́ рка, -ки.
Кофейный – ка́ вовий, -а, -е.
Кофта – ко́ фта, -ти.
Кочан, кочень – кача́ н, -на.
Кочевание – кочува́ ння, -ння.
Кочевать – кочува́ ти, -чу́ ю.
Кочевище – кочо́ ви́ сько, -ка, табори́ ще, -ща.
Кочевник – кочовни́ к, -ка́ .
Кочевой – кочови́ й, перехо́ жий.
Кочегар – гру́ бник.
Коченеть – (от холода) кля́ кнути, -ну, -неш, дубі́ти, -бі́ю, -бі́єш; (терпнуть) те́ рпнути.
Кочерга – (деревян.) коцюба́ , -би́ ; (железн.) кочерга́ , -ги́ .
Кочерыжка – кача́ н, -на.
Кочет – пі́вень, -вня.
Кочка – гру́ дка, -ки, купина́ , -ни́ , гру́ ддя, -ддя.
Кочковатый – грудкува́ тий, -а, -е.
Кошелек – гамане́ ць, -нця́ , капшу́ к, -ка́ , кали́ тка, -ки.
Кошельковый – гамано́ вий, капшуко́ вий, кали́ тковий, -а, -е.
Кошение – косі́ння, косови́ ця, -ці.
Кошениль – 1) (насек.) черве́ ць, -вця́ ; 2) (краска) манія́ , -ії, бака́ н, -ну́ .
Кошечка – ки́ ця, -ці, кицю́ня, -ні.
Кошка – 1) кі́шка, -ки, кі́тка, -ки; 2) (якорь) кі́тва, -ви.
Кошкодер – котолу́ п, -па.
Кошмар, кошемар – кошма́ р, -ру, заду́ шливість, -вости; (привидение) мара́ , -ри́ .
Кощунник – блюзні́р, -ра; -ца – блюзні́рка, -ки.
Кощунский – блюзні́рський, -а, -е.
Кощунство – блюзні́рство, -ва.
Кощунствовать – блюзни́ ти, -ню́, -ни́ ш, блюзнюва́ ти, -ню́ю.
Коэфициент – коефіціє́нт, -ту.
Крабб, зоол. – краб, -ба.
Краденый – кра́ дений, -а, -е.
Краеведение – краєзна́ вство, -ва.
Краевой – крайови́ й, -а́ , -е́ .
Краеугольный – нарі́жний, -а, -е.
Краешек – кра́ йчик, -ка.
Кража – краді́жка, -ки, краді́ж, -дежу́ .
́
Край – 1) (конец) край (род. кра́ ю), кіне́ ць, -нця́ ; 2) (страна) край, країна,
-ни, сторона́ .
Крайне, нар. – на́ дто, над мі́ру.
Крайний – 1) кра́ йній, -я, -є; 2) (чрезмерный) надмі́рний, -а, -е.
Крайность – 1) (нужда) скру́ та, -ти; 2) (чрезмерность) надмі́рність, -ности.
Краковяк, тан. – краков’я́ к, -ка.
Краля – кра́ ля, -лі.
Крамола (смута, мятеж) – колотне́ ча, -чі, за́ колот, -ту, бунт, -ту.
Крамольник – бунта́ р, -ря́ , коло́ тник, -ка; -ница – баламу́ тниця, -ці, бунта́ рка, -ки.
Крамольничать – баламу́ тити, каламу́ тити, -чу, -тиш, бунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Крамольный – бунта́ рний, -а, -е.
Кран – кран, крант, -ту, -на.
Кранный – кра́ новий.
Крановщик – кранівни́ к, -ка́ .
Крапать – кра́ пати, ка́ пати.
Крапива, бот. – кропива́ , -ви́ .
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Крапивник, зоол. – кропи́ в’янка, -ки.
Крапивный – кропи́ в’яний, -а, -е.
Крапина (пятнышко) – ця́ тка, -ки, пля́ ма, пля́ мка.
Крапчатый – цятко́ ваний, -а, -е.
Краса – краса́ , -си́ , вро́ да, -ди.
Красавец – красу́ нь, -ня́ , кра́ сень, -ня; -вица – 1) красу́ ня, -ні; 2) (бот.) во́ вчі я́ годи.
Красиветь – кра́ щати, -щаю, -щаєш, гарні́шати, -шаю, -шаєш, гарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Красиво – га́ рно, хо́ роше.
Красивость (изящность) – кра́ сність, -ности.
Красивый – 1) га́ рний, вродли́ вий, -а, -е; 2) (изящный) кра́ сний, -а, -е.
Красильный – краси́ льний, фарба́ рський, -а, -е.
Красильня – фарбі́вня, -ні.
Красильщик – фарбівни́ к, -ка́ ; -щица – фарбівни́ ця, -ці.
Красить, кращивать – фарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, краси́ ти (крашу́ , краси́ ш).
Краска – фа́ рба, -би.
Краснеть, покраснеть – червоні́ти, почервоні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Красно – 1) (о цвете) черво́ но; 2) (говорить) красномо́ вно, кра́ сно; 3) (о погоде) го́ дяно,
годи́ няно.
Краснобай – балаклі́й, -ія́ , балаку́ н, -на́ .
Краснобайство – бала́ кання, -ня, балакани́ на, -ни.
Краснобурый – червонобу́ рий.
Красноватый – червонува́ тий, червоня́ стий, -а, -е.
Красноволосый – червоноволо́ сий, -а, -е.
Красноглазый – червоноо́ кий.
Красногубый – червоногу́ бий.
Краснокожий – червоношку́ (і́)рий, -а, -е.
Краснолицый – червоноли́ ций, -ця, -це.
Красноногий – червононо́ гий.
Красноперка, зоол. – краснопі́рка, -ки, краснопе́ ра, -ої.
Красноперый – червонопе́ рий.
Красноречивый – красномо́ вний, проре́ чистий, -а, -е; -во – красномо́ вно, проре́ чисто.
Красноречие – красномо́ вність, -ности, красномо́ вство, -ва.
Краснорожий – чорвонопи́ кий.
Краснота – черво́ ність, -ности.
Красноцветный – червонокольоро́ вий, червоноба́ рвий, -а, -е.
Краснощекий – червонощо́ кий.
Красный – черво́ ний, -а, -е; к. угол – по́ куття, -ття.
Красоваться – красува́ тися, -су́ юся, пиша́ тися, -ша́ юся.
Красота – краса́ , -си́ , вро́ да, -ди.
Красотка, см. Красавица.
Красочный – (о красках) фарбови́ й, -а́ , -е́ ; (хороший) мальовни́ чий.
Красть, крадывать – кра́ сти (кра́ ду, кра́ деш); -ся – підкрада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся.
Кратер – кра́ тер, -ру.
Краткий – коро́ ткий, недо́ вгий, -а, -е; -ко – ко́ ротко, недо́ вго.
Кратковременность – недовгоча́ сність, -ности.
Кратковременный – короткоча́ сний, -а, -е; -но – короткочасно.
Краткожизненный – недовгожиттєви́ й, -а́ , -е́ .
Краткосрочный – короткотерміно́ вий, на коро́ ткий час.
Краткость – коро́ ткість, -кости.
Кратный, мат. – кра́ тний, -а, -е.
Крах – банкру́ тство, крах, -ху.
Крахмал – крохма́ ль, -лю.
Крахмаление – крохма́ лення.
Крахмалистый – крохма́ лявий.
Крахмалить – крохма́ лити, -лю, -лиш.
Крахмальный – крохма́ льний. К. завод – крохма́ льня.
Крахмальщик – крохма́ льник, -ка; -щица – крохма́ льниця, -ці.
Крашение – фарбува́ ння, -ння.
Крашеный – фарбо́ ваний, -а, -е.
Краюха – окра́ єць, -йця, цілу́ шка, -ка.
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Края (шляпы) – кри́ си (род. крис).
Кредит – креди́ т, -ту.
Кредитив – кредити́ в, -ву.
Кредитивный – ві́рчий, -а, -е.
Кредитный – кредито́ вий, -а, -е.
Кредитование – кредитува́ ння.
Кредитовать – кредитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ся – кредитува́ тися.
Кредитор – кредито́ р, -ра.
Кредитоспособность – кредитоспромо́ жність, -ности.
Крейсер – кре́ йсер, -ра.
Крейсировать – крейсерува́ ти, -ру́ ю, кружля́ ти, -жля́ ю, -єш.
Крем – кре́ м, -му.
Кремень, минер. – кре́ мінь (род. кре́меню).
Кремневатый – кремінча́ тий, кремінкува́ тий, -а, -е.
Кремневый – кремі́нний, -а, -е.
Кремнезем, хим. – кремени́ на.
Кремнистый – кремени́ стий, кременя́ стий, -а, -е.
Крендель – кала́ чик, -ка.
Кренить – нахиля́ ти, -ля́ ю, хили́ ти, -лю́, -лиш.
Креозот – креозо́ т, -ту; -товый – креозо́ товий, -а, -е.
Крепильщик – кріпи́ льник, -ка, прикрі́пник, -ка.
Крепительный – змі́цнюючий, кріпу́ чий, -а, -е.
Крепить – зміцня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Крепкий – міцни́ й, здоро́ вий, -а, -е.
Крепко – мі́цно, тве́ рдо.
Крепколобый – твердоло́ бий.
Крепнуть – ду́ жчати, -чаю, -чаєш, міцні́шати, -шаю, -шаєш.
Крепостной – 1) (воен.) форте́ чний, -а, -е; 2) (право, время) кріпа́ цький, -а, -е; 3) (о
человеке) кріпа́ к, -ка́ , кріпа́ чка, -ки.
Крепость – 1) (сила) міць (род. мо́ ці), міцність, -ности; 2) (укрепление) форте́ ця, -ці; купчая
крепость – ку́ пча, -ої, ку́ пчий лист.
Крепчать – міцні́шати, -шаю.
Кресиво – креса́ ло, -ла.
Кресло – крі́сло, -ла.
Крест – хрест, -та́ .
Крестец, анат. – (употребл. во множ. числе) крижі́, -жі́в.
Крестик – хре́ стик, -ка.
Крестильница – христи́ льниця.
Крестильный – христи́ льний.
Крестины – христи́ ни, -сти́ н.
Креститель – хри́ ститель, христи́ льник, -ка.
Крестить – христи́ ти (хрищу́ , хри́ стиш).
Крестник – хрище́ ник, похри́ сник; -ница – хрище́ ниця, похри́ сниця, -ці.
Крестный – хрище́ ний, -а, -е; крестный ход – проце́ сія, -ії.
Крестовидный, см. Крестообразный.
Крестовина – перехре́ стя, -тя.
Крестовый – хресто́ вий, -а, -е.
Крестообразно – на́ вхрест, перехре́ стям, кри́ жем.
Крестообразный – хрища́ тий, христа́ тий, -а, -е.
Крестопоклонный – середохре́ сний, -а, -е; (неделя) середохре́ стя, -тя, середохре́ сний
ти́ ждень.
Крестьянин – селя́ ни́ н, -на; -ка – селя́ нка, -ки.
Крестьянский – селя́ нський, -а, -е.
Крестьянство – селя́ нство, -ва
Крещение – 1) хри́ щення, -ння, христі́ння, -ння; 2) (праздник) водо́ хрища, -ща.
Крещенский – орда́ нський.
Крещеный – хри́ щений, -а, -е.
Кривая (линия) – крива́ , -о́ ї, косиня́ , -ні́.
Кривда – кри́ вда, -непра́ вда, -ди.
Криветь – криві́ти, -ві́ю, -ві́єш.
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Кривизна – кривина́ , косина́ .
Кривить – криви́ ти, -влю́, -виш.
Кривиться – криви́ тися.
Кривляние – кривля́ ння, -ння.
Кривляться – криви́ тися, -влю́ся, -вишся, викривля́ тися, -ля́ юся.
Криво – 1) кри́ во, ко́ со; 2) (неправдиво) неправди́ во, не по пра́ вді.
Кривобокий – кривобо́ кий, -а, -е.
Кривоглазый – сліпоо́ кий, -а, -е.
Криводушие – криводу́ шність.
Криводушничать – криви́ ти душе́ ю.
Криводушный – криводу́ шний, -а, -е; -но – криводу́ шно.
Кривозубый – кривозу́ бий.
Кривой – 1) криви́ й, скри́ влений, -а, -е; 2) (с одним глазом) одноо́ кий, -а, -е.
Криволинейный – криволіні́йний, -а, -е.
Кривоногий – клишоно́ гий, -а, -е.
Кривоносый – кривоно́ сий, -а, -е
Кривоплечий – кривопле́ чий.
Криворотый – криворо́ тий, -а, -е.
Кривость – 1) (предмета) кри́ вість, -вости; 2) (неправда) см. Кривда.
Кривосудие, кривосуд – кри́ вдний суд, кривосу́ д, -ду.
Кривотолк – 1) криводу́ мка, -ки; 2) (толкующий вопреки истине) крутя́ р, -ря́ , круті́й, -ія́ .
Кривошейный, кривошея – кривов’я́ зий, -а, -е.
Кризис – кри́ за, -зи.
Крик – 1) крик, -ку, га́ лас, -су, ле́мент, -ту; 2) (орлиный) кле́кіт (род. кле́коту); 3) (гусиный)
ґельґота́ ння, -ння.
Крикливость – крикли́ вість, -вости, верескли́ вість, -вости.
Крикливый – крикли́ вий, галасли́ вий, верескли́ вий, -а, -е; -во – крикли́ во, галасли́ во.
Крикун – крику́ н, вереску́ н, -на́ , горла́ нь, -ня́ ; -нья – крику́ нка, горла́ нка, -ки, вереску́ ха.
Криминальность – криміна́ льність, -ности, ка́ рність, -ности.
Криминалист – криміналі́ст, -та; -нальный – криміна́ льний, ка́ рний, -а, -е.
Кринка – гле́ чик, -ка.
Кристалл – кришта́ ль, -лю.
Кристаллизация – кришталіза́ ція, -ії, кришталюва́ ння, -ння.
Кристаллизовать – кришталюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, кришталізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш; -ся –
кришталюва́ тися.
Кристаллический – кришталі́чний, криштале́ вий, -а, -е.
Кристалловидный – кришталюва́ тий, -а, -е.
Критик – 1) кри́ тик, -ка; 2) (порицатель) осу́ дник, -ка.
Критика – кри́ тика, -ки.
Критиковать – 1) критикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, розбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш; 2) суди́ ти (суджу́ ,
су́ диш), га́ нити, -ню, -ниш.
Критический – 1) крити́ чний, -а, -е; 2) (затруднительный) скрутни́ й, крити́ чний, -а, -е;
-ски – 1) крити́ чно; 2) скру́ тно.
Кричание – крича́ ння, -ння.
Кричать, крикнуть – 1) крича́ ти, -чу́ , -чи́ ш, кри́ кнути, -ну, -неш; 2) (окликать) гука́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, гукну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 3) (сильно кричать) галасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, репетува́ ти,
-ту́ ю.
Кров – 1) (крыша) дах, -ху, покрі́вля, -лі; 2) (жилище, дом) приту́ лок, -лку, пристано́ вище; 3
) (защита) за́ хист, -ту.
Кроваветь – крива́ віти, -вію.
Кровавый – крива́ вий, -а, -е; -вый понос – різа́ чка, -ки.
Кровать, кроватка – лі́жко, -ка, лі́жечко, -ка.
Кровельный – дахови́ й, -а́ , -е́ .
Кровельщик – 1) вкрива́ льник, -ка; 2) (соломою) пошива́ льник, вшива́ льник, -ка; (жестью)
бляха́ р, -ря́ .
Кровеносный – кровоно́ сний, -а, -е.
Кровинка – крови́ нка, -ки.
Кровля – покрі́вля, -лі, дах, -ху.
Кровность – кре́ вність, -ности, покре́ вність, -ности.
Кровный – кре́ вний, покре́ вний, -а; -е.
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Кровожадничать – жада́ ти, -да́ ю кро́ ви.
Кровожадность – кровоже́ рливість, кровоже́ рність, -ости.
Кровожадный – кровоже́ рний, кровоже́ рливий, -а, -е.
Кровоизлияние – кровоте́ ча, -чі, кровозли́ в, -ву.
Кровоносный, см. Кровеносный.
Кровообращение – кровоо́ біг, -гу.
Кровопийца – кровопи́ вець, -вця.
Кровоподтек – синя́ к, -ка.
Кровопролитие – кровопроли́ ття.
Кровопролитный – кроволи́ тний, крива́ вий, -а, -е.
Кровопускание – кровопуска́ ння, -ння.
Кровосмеситель – кровомі́сник, кровозмі́шник, -ка.
Кровосмешение – кровозмі́шення, -ння, кровомі́ство, -ва.
Кровотечение – кровоте́ ча, -чі, кровоте́ ч, -чі.
Кровохаркание – кровоха́ ркання, -ння.
́
Кровоядный – кровоїдний,
-а, -е.
Кровь – кров, -ви.
Кровянистый – крива́ вистий, -а, -е.
Кровяной – кров’яни́ й, -а́ , -е́ .
Кроение, кройка – кра́ яная, кро́ їння, -ння.
Кроильщик – кра́ яльник, -ка; -щица – кра́ яльниця, -ці.
Кроить – кра́ яти (кра́ ю, кра́ єш), кро́ їти (кро́ ю, кро́ їш).
Крокодил, зоол. – крокоди́ л, -ла; -овый – крокоди́ ловий, -а, -е.
Кролик – крі́ль (р. кроля́ ), кро́ лик, тру́ сик, -ка.
Крома, см. Кромка.
Кроме – о́ пріч, крі́м, о́ крім.
Кромка – (о)кра́ йка, -ки.
Кромсать – батува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, кре́мсати, -саю, -єш.
Кропило – кропи́ ло, -ла.
Кропильница – кропи́ льня, -ні, кропи́ льниця, -ці.
Кропить – кропи́ ти, -плю́, -пиш, бри́ зкати, -каю, -каєш.
Кропление – кроплі́ння, -ння.
Кропотливость – 1) мару́ дність, -ности, клопітли́ вість, -вости, заба́ рність, -ности; 2) см.
Ворчливость.
Кропотливый – мару́ дний, моро́ чливий, -а, -е; -во – мару́ дно, моро́ чливо.
Кросна – кро́ сна, -сен.
Крот – кріт (род. крота́ ).
Кроткий – ла́ гідний, -а, -е, ти́ хий, -а, -е.
Кротко – ла́ гідно.
Кротовина – кротови́ на, -ни.
Кротость – ла́ гідність, -ности, ти́ хість, -хости.
Кроха – кри́ хта, -ти, кри́ хітка, -ки.
Крохкий – крихки́ й, -а́ , -е́ .
Крохоборничанье, крохоборство – ма́ рність, крихтобо́ рність, -ности.
Крохотный, крошечный – малю́сенький, дрібне́ сенький.
Крошечка – кри́ хітка, кри́ хточка, -ки.
Крошить – криши́ ти (кришу́ , кри́ шиш).
Крошка, см. Кроха.
Круг – ко́ ло, -ла. круг, -га. Партийные круги – парті́йні ко́ ла.
Кругленький – кругле́ нький.
Круглеть – круглі́шати, -шаю.
Круглить – кругли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Кругло – кру́ гло.
Кругловатый – кругля́ стий.
Круглогубцы – круглогу́ бці, -ців.
Круглодонный – круглоденце́ вий.
Круглолицый – круглоли́ ций, -ця, -це, круглови́ дий, -а, -е.
Круглоротый – круглоро́ тий.
Круглость – кру́ глість, -лости.
Круглый – кру́ глий, окру́ глий, кругля́ вий, -а, -е.
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Круглыш – кругля́ к, -ка́ .
Круговидный, кругообразный – кругля́ стий, -а, -е.
Круговой – кругови́ й, -а́ , -е́ , колови́ й, -а́ , -е́ .
Круговорот – крутоворо́ т, -ту, за́ ворот, -ту.
Круговращательный – коловоро́ тний, круговоро́ тний, -а, -е; -льно – о́ бертом.
Круговращение, см. Кругообращение.
Кругозор – кругогля́ д, -ду, кругови́ д.
Кругом, нар. – 1) (где) круго́ м, навкруги́ , навко́ ло; 2) (как) о́ бертом, кружко́ м.
Кругообразный, см. Круговидный.
Кругообращение – кругоо́ біг, -гу, круговоро́ т, -ту.
Кругосветный – кругосві́тний.
Кружевной – мере́ жевий, мере́ жковий, -а, -е.
Кружево – мере́ жка, -кя, мере́ жево, -ва.
Кружечка – ку́ хлик, -ка.
Кружечный (сбор) – карна́ вковий, -а, -е.
Кружить (колесить) – кружля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, колува́ ти, -лу́ ю.
Кружиться – 1) (вертеться кругом) крути́ тися, -чу́ ся, -тишся; 2) (реять в воздухе)
кружля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 3) (о голове) крути́ тися. У меня кружится голова – мені́ світ
ве́ рнеться.
Кружка – 1) ку́ холь, -хля, ку́ хлик, -ка; 2) (для сбора денег) карна́ вка.
Кружковщина – гурткі́вство.
Кружком, нар. – кружка́ , кружко́ м.
Кружок – 1) (металлич., дерев.) кружа́ ло, -ла́ ; 2) (драматический, литературный) гурто́ к,
-тка́ .
Кружочек – кружа́ льце, -ця.
Круп (лошади) – зад, -ду.
Крупа – крупи́ , -пі́в.
Крупинка – крупи́ на, -ни.
Крупица, см. Кроха.
Крупичатый, см. Крупчатый.
Крупнеть – бі́льшати, -шаю.
Крупнозернистый – ядрени́ стий, ядря́ ний, -а, -е.
Крупный – вели́ кий, здоро́ вий.
Крупчатка – 1) (мельница) пи́ тель, -тля; 2) (мука) питльо́ вка, -ки.
Крупчатый – питльо́ ваний.
Крутеть – круті́шати, -шаю.
Крутизна – кру́ ча, -чі; (свойство) кру́ тість, -тости.
Крутить – 1) крути́ ти (кручу́ , кру́ тиш); 2) (нитки) сука́ ти (сучу́ ).
Круто, нар. – 1) кру́ то; 2) (резко) го́ стро, суво́ ро.
Крутой – 1) крути́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о нраве) тверди́ й. [Тверда́ вда́ ча].
Кручение – 1) круті́ння, -ння; 2) (ниток) сука́ ння, -ння.
Кручина – журба́ , -би́ , ту́ га, -ги.
Кручинить – жури́ ти, -рю́, -риш.
Кручиниться – жури́ тися, у ту́ гу вдава́ тися.
Крушение – розбиття́ , катастро́ фа, -фи.
Крыжовник – а́ ґрус, -су; -ковый – аґрусо́ вий, -а, -е.
Крылатый – крила́ тий, крила́ стий, -а, -е.
Крылечко, см. Крыльцо.
Крыло – 1) крило́ , -ла́ ; 2) (поля шляпы) кри́ си; под крылом – під за́ хистом.
Крыловидный – крилува́ тий; -а, -е.
Крылышко – крильце́ , -ця́ .
Крыльцо – ґа́ нок, -нку.
Крыса, зоол. – пацю́к, -ка́ , щур, -ра́ , кри́ са, -си.
Крысенок – пацюченя́ , крисеня́ , -ня́ ти.
Крысий – пацюко́ вий, пацю́чий.
Крыситься – гні́ватися.
Крысолов, крысоловка – па́ стка, -ки.
Крытый – кри́ тий, -а, -е.
́
Крыть – кри́ ти (кри́ ю, кри́ єш); -ться – кри́ тися, таїтися.
Крыша – 1) дах, -ху, покрі́вля, -лі; 2) см. Кровля.
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Крышка – 1) по́ кришка, на́ кришка, -ка; 2) (гробовая) ві́ко, -ка.
Крюк, крючек – 1) (для рыб) гак, -ка, гачо́ к, -чка́ , крючо́ к, -чка́ ; 2) (у дверей) за́ щіпка, -ка;
3) (в одеже) га́ плик, -ка, ба́ бка, -ки.
Крючковатый – гачкува́ тий, карлючкува́ тий, -а, -е.
Крючок, см. Крюк.
Кряж – 1) (горная цепь) кряж, -жу, па́ смо, -ма, стяг, -гу; 2) (колода) коло́ да, -ди, при́ корень,
-рня; 3) (слой) верства́ , -ви́ , шар, -ру.
Кряжистый – дебе́ лий.
Кряканье – кря́ кання, -ння.
Крякать – кря́ кати, -каю, -каєш.
Крякать, крякнуть – кря́ кати, -каю, -каєш, ка́ хкати, -каю, -каєш.
Кряхтеть – кректа́ ти, -кчу́ .
Кряхтун – кре́котень, -тня.
Ксендз – ксьо́ ндз, -за́ .
Ксилография – ксилогра́ фія, -ії.
Кстати – до ре́ чі, до ді́ла.
Ктитор – 1) (строитель церкви) фунда́ тор, -ра; 2) (староста церковный) ти́ тар, -ря.
Ктиторство – 1) фунда́ торство; 2) ти́ тарство, -ва.
Кто, мест. – хто; кто-то – хтось; кто-нибудь – хто-не́ будь, будь-хто, бу́ длі-хто.
Куб – куб, -ба.
Кубарем – клубко́ м, котко́ м.
Кубарь, см. Волчок.
Кубический – кубі́чний, -а, -е.
Кубовый – ку́ бовий, -а, -е.
Кубовщик – кубівни́ к, -ка́ .
Кубок – ку́ бок, -бка, ке́ ліх, -ха.
Кубура, см. Кобура.
Кубышка – ба́ нька, кубу́ шка, -ки.
Кувшин – глек, гле́ чик, -ка; -нный – гле́ ковий.
Кувыркание – перекида́ ння, -ння, пере́ верти, -тів.
Кувыркать – перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переверта́ ти, -та́ ю.
Кувыркаться, кувыркнуться – перекида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, переки́ нутися, -нуся,
-нешся, переверта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, переверну́ тися, -ну́ ся.
Кувырком – пере́ кидьки, пере́ вертом.
Куда, нар. – куди́ , кудо́ ю, де; куда-нибудь – куди-не́ будь.
Кудахтание – кудкуда́ кання.
Кудахтать – кудкуда́ кати, -каю.
Кудесник – чарівни́ к, -ка́ , чаклу́ н, -на́ ; -ница – чарівни́ ця, -ці.
Кудесничать – чарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, знахарюва́ ти, -рю́ю.
Кудреватый – кучеря́ стий, -а, -е.
Кудри – ку́ чері, -рів.
Кудрявить – кучеря́ вити, -влю, -виш; -ся – кучеря́ витися.
Кудрявич, кудрявец, кудрявчик – кучеря́ вець, -вця, кучеря́ вчик, -ка.
Кудрявость – кучеря́ вість.
Кудрявый – кучеря́ вий, -а, -е; -ряво – кучеря́ во.
Кудряшка (мальчик или девочка) – кучеря́ вчик, -ка, кучеря́ вка, -ки.
Кузнец – кова́ ль, -ля́ .
Кузнецкий – кова́ льський, -а, -е.
Кузнечик – цвірку́ н, -на́ , ко́ ник, -ка.
Кузнечный – кова́ льський, -а, -е.
Кузница, кузня – кова́ льня, ку́ зня, -ні.
Кузов – 1) см. Корзина; 2) (каретный короб) я́ щик, -ка, ко́ роб, -бу.
Кукарекать – кукурі́кати, -каю.
Кукиш – ду́ ля, -лі.
Кукла – ля́ лька, -ки.
Куковать – кува́ ти (кую́, кує́ш), ку́ кати, -каю, -каєш.
Куколка (игрушка) – ля́ лечка.
Куколь – кукі́ль, -ко́ лю.
Кукольный – лялькови́ й, -а́ , -е́ .
Кукуруза – кукуру́ дза, -дзи, пші́нка, -ка; -зный – кукуру́ дзяний, пші́нковий, -а, -е.
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Кукушечный – зозу́ лячий, -а, -е; -шкин – зозу́ лин, -а, -е.
Кукушка, зоол. – зозу́ ля, -лі, зозу́ лька, -ки.
Кулага – ква́ ша, -ші.
Кулак – 1) кула́ к, -ка́ ; 2) (мироед) курку́ ль, -ля́ , глита́ й.
Кулачище – кула́ й, -ая́ .
Кулачный – кула́ чний, навкула́ чний, -а, -е.
Кулебяка (пирог с рыбой) – пирі́г, -рога́ .
Кулек – во́ рочок, -чка, торби́ нка, -ки.
Кулик, зоол. – кули́ к, -ка́ .
Кулинария – ку́ харство, -ва; -рный – ку́ харський, -а, -е.
Кулиса, театр. – кулі́са, -си, лашту́ нки, -ків.
Кулич – па́ пушник, -ка, па́ ска, -ка, ба́ ба, -би.
Куль (большой мешок) – ла́ нтух.
Кульминационный – кульмінаці́йний, -а, -е.
Культ – культ, -ту.
Культиватор, агрон. – культива́ тор, -ра.
Культивировать – кудьтивува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш.
Культура – культу́ ра, -ри.
Культурный – культу́ рний.
Кум – кум, -ма.
Куманек – кума́ сь, -ся́ , куме́ ць, -мця́ .
Кума – кума́ , -ми́ .
Кумач, мануф. – кита́ йка, -ки.
Кумир – божо́ к, -жка́ , бовва́ н.
Кумиться – кума́ тися, -ма́ юся.
Кумовство – кумі́вство, -ва.
Кумушка – ку́ монька, -ки, кума́ ся, -сі.
Кумыс – куми́ с, -су.
Куна, куница, зоол. – ку́ ня, -ні, куни́ ця, -ці.
Куний – куни́ чий, -а, -е.
Кунсткамера – кунстка́ мера;
Кунтуш – ку́ нтуш, -ша.
Купа – ку́ па, -пи.
Купальный – купа́ льний, -а, -е.
Купальня – купа́ льня, -ні.
Купальщик – купа́ льник, -ка; -щица – купа́ льниця, -ці.
Купание – купа́ ння, -ння, ку́ панка, -ки.
Купать – купа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Купаться – купа́ тися (купа́ юся, купа́ єшся).
Купе – купе́ .
Купель – ку́ піль (род. ку́ пелі).
Купец – купе́ ць, -пця́ , кра́ мар, -ря.
Купеческий – купе́ цький, кра́ марський, -а, -е.
Купечество – купе́ цтво, -ва.
Купечествовать – купцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, крамарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Купидон – купідо́ н, -на.
Купина – купина́ , -ни́ .
Купить – купи́ ти (куплю́, ку́ пиш).
Купленный – 1) (покупной) купо́ ваний, -а, -е; 2) ку́ плений.
Куплет – купле́ т, -ту.
Купля – купі́вля, ку́ пля, -лі.
Купно, нар. – вку́ пі.
Купол – ба́ ня, -ні; -льный – ба́ невий, -а, -е.
Купорить – коркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Купорос, хим. – куперва́ с, -су, вітріо́ ль, -лю; -сный – куперва́ совий, вітріо́ левий, -а, -е.
Купчая (крепость) – ку́ пча, -ої, ку́ пчий лист.
Купчиха – 1) (жена купца) купчи́ ха, -хи, крамари́ ха, -хи; 2) (занятие) кра́ марка, -ки.
Купчишка – крамарчу́ к, -ка́ .
Куражиться – задава́ тися, заго́ нитися, задира́ тися.
Куралесить – шурубу́ рити, -рю, -риш, колобро́ дити, -джу, -диш.
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Куралесник – шурубу́ ра, -ри, колобро́ дник, -ка.
Куралесничание – шурубу́ рство, -ва.
Курбет – ди́ бки.
Курган – моги́ ла, -ли.
Курение – курі́ння, -ння.
Курильница – кади́ льниця, -ці; -ный – кади́ льний, -а, -е.
Курильщик – куре́ ць, -рця́ , курі́й, -ія́ .
Куриный – ку́ рячий, -а, -е.
Куриоз и курьез – курйо́ з, -зу; -ный – курйо́ зний, -а, -е.
Курительный – кури́ льний, -а, -е.
Курить – 1) (ладаном, дымом) кади́ ти, -джу́ , -диш, кури́ ти, -рю́, -риш; 2) (табак) кури́ ти,
пали́ ти, смали́ ти, -лю́, -лиш; 3) (водку) гна́ ти.
Курица – ку́ рка, ку́ рочка, -ки.
Курлыканье (журавлиное) – курли́ кання, курлю́кання, крю́кання, -ння.
Курлыкать – курли́ кати, курлю́кати.
Курной – курни́ й, ди́ мни́ й, -а́ , -е́ .
Курносый – кирпа́ тий, -а, -е.
Курныкать – муги́ кати (муги́ каю, муги́ каєш и муги́ чу, муги́ чеш).
Курок (у ружья) – куро́ к, -рка́ .
Куролесить, куролесник, см. Куралесить, куралесник.
Куропатка, зоол. – курі́пка, -ки.
Курорт – куро́ рт, -ту.
Курс – курс, -су; -совой – курсови́ й, -а́ , -е́ .
Курсив – курси́ в, -ву; -ный – курси́ вний, -а, -е.
Курсирование – курсува́ ння, -ння.
Курсистка – курси́ стка, -ки.
Куртаж – курта́ ж, -жу, фа́ кторне, -ого; -ный – курта́ жний, факторо́ вий, -а, -е.
Куртка – ку́ ртка, -ки, куци́ на, -ни.
Курчаветь – кучеря́ віти, -вію.
Курчавость – кучеря́ вість.
Курчавый – кучеря́ вий, -а, -е.
Курьез, -зный, см. Куриоз.
Курьер – кур’є́р, -ра, гоне́ ць (род. гінця́ ); -ский – кур’є́рський, скороспі́шний, -а, -е.
Курятина – ку́ ря́ тина, -ни.
Курятник – курни́ к, -ка́ .
Кусание – куса́ ння, -ння.
Кусать – куса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Кусковой – кускови́ й, шматкови́ й, -а́ , -е́ .
Кусок – кусо́ к, -ска́ , шмато́ к, -тка́ .
Куст – кущ, -ща́ , корч, -ча́ .
Кустарник – чага́ р, -ря́ , чагарни́ к, -ку́ .
Кустарный – 1) чагарнико́ вий; 2) (промысел) куста́ рний, дрібни́ й, домо́ вий, ха́ тній
(про́ мисел); -ные изделия – домо́ ві, ви́ робм.
Кустарь – куста́ р, -ря́ .
Кустик – ку́ щик, -ка.
Кустистый – 1) кущува́ тий, корчи́ стий, -а, -е; (о злаках) руни́ стий.
Куститься – 1) кущи́ тися, -щу́ ся, -щи́ шся; 2) (о злаках) руни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Кутать – ку́ тати (ку́ таю, ку́ таєш); -ться – ку́ татися.
Кутеж – гульня́ , -ні́.
Кутерьма – 1) гарми́ дер, -ру, розгардія́ ш, -шу; 2) (о погоде) ку́ рява, завіру́ ха.
Кутило – гультя́ й, -яя́ , гульві́са, -си, бра́ жник, -ка.
Кутить – гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; купра́ жити, -жу, -жиш.
Кутузка – холо́ дна, -ної.
Кутья – (во время панихиды) ко́ ливо, -ва; (в другое бремя) кутя́ , -ті́.
Кухарить, кухарничать – кухарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Кухарка – куха́ рка, кухова́ рка.
Кухня – ку́ хня, -ні, пека́ рня, кухова́ рня, -ні.
Кухонный – кухня́ ний, кухо́ нний, -а, -е.
Куча – ку́ па, -пи, ку́ ча, -чі.
Кучер – фу́ рман, -на, машталі́р, -ра; -ский – фу́ рманський, машталі́рський, -а, -е.
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Кучерская – машталі́рня, -ні.
Кучка – ку́ пка, -ки.
Куш – 1) (в картах) банк, -ку; 2) (значительная сумма денег) су́ ма, -ми. [За це він до́ бру
су́ му оде́ ржить].
Кушак – 1) пас, -са, пасо́ к, -ска́ , по́ яс, -са; 2) (с карманом для денег) че́ рес, -са,
́
́
Кушанье – стра́ ва, -ви, їжа
(род. їжі).
́
́
́ поїси́ ).
Кушать, покушать – їсти (їм, їси́ ), поїсти
(поїм,
Кушетка – кана́ пка, -ки.
Лабаз, лабазня – бороше́ нна, комо́ ра, -ри.
Лабазник – бороше́ нник, -ка.
Лабиринт – лябіри́ нт, -ту; -товый – лябіри́ нтовий, -а, -е.
Лаборант – лябора́ нт, -та.
Лаборатория – ляборато́ рія, -ії, майсте́ рня, -ні; -рный – ляборато́ рний, -а, -е.
Лава – 1) ля́ ва, -ви, гаму́ ла, -ли; 2) (скамья) ла́ ва, ла́ вка, -ки.
Лавина – ляви́ на, -ни, снігови́ на, -ни.
Лавирование – 1) ухиля́ ння, -ння; 2) (о судне) викеро́ вування, -ння.
Лавировать – 1) (увертываться) ухиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся; 2) (о судне) бардіжа́ ти,
викеро́ вуватися.
Лавка, лавочка – 1) крамни́ ця, -ці, крамни́ чка, -ки; 2) (для сидения) ла́ ва, -ви, ла́ вка, -ки;
(передвижная) ослі́н (род. осло́ ну).
Лавочник – кра́ мар, -ря; -ница – кра́ марка, -ки.
Лавочный – крамни́ й, крамови́ й, -а́ , -е́ .
Лавр, бот. – лавр, -ра. Пожинать, собирать лавры – сла́ ви зажива́ ти, добува́ ти.
Лавровый – лавро́ вий, -а, -е.
Лавра (обитель) – ла́ вра, -ри.
Лаврский – ла́ врський, -а, -е.
Лавчонка – крамни́ чка, -ки.
Лагерный – таборо́ вий, ла́ герний, -а, -е.
Лагерь – та́ бор, -ру, обо́ з, -зу, стан, -ну.
Лагуна – ляґу́ на, -ни.
Лагунка – 1) (для дегтя) мазни́ ця, -ці; 2) (на кораблях) бо́ чка на во́ ду.
Лад – 1) (муз.) лад, -ду. 2) (согласие, мир) лад, -ду́ , зго́ да, -ди, (з)ла́ года, -ди.
Ладанка, см. Ладонка.
Ладить – 1) ла́ годити, -годжу, -диш, лаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ладна́ ти, -на́ ю, -на́ єш (що); 2)
ладить с кем – ладна́ ти з ким; 3) (муз. инстр.) настро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш.
Ладно, нар. – до́ бре, гара́ зд.
Ладный – до́ брий, га́ рний, -а, -е.
Ладон – ла́ дан, -ну; -ный – ла́ данний, -а, -е.
Ладонка – 1) ла́ данка, -ки, поду́ шечка, -ки; 2) (курильница с горящими угольями)
кади́ льниця, -ці, кади́ ло, -ла.
Ладончатый – доло́ нястий, -а, -е.
Ладонь – доло́ ня, -ні.
Ладунка – ладівни́ ця, -ці.
Ладьевидный, -образный – човнува́ тий, -а, -е.
Ладья – чо́ вен (род. човна́ ).
Лазарет – шпита́ ль, -лю.
Лазаретный – шпита́ льний, -а, -е, шпитале́ вий, -а, -е.
Лазейка, лазея – прола́ зка, -ки.
Лазить – ла́ зити (ла́ жу, ла́ зиш); (ползать) плазува́ ти, -зу́ ю.
Лазоревый, лазуревый – блаки́ тний, -а, -е.
Лазун – лазі́й, -ія́ ; -нья – лазі́йка, -ки.
Лазурь – блаки́ ть, -ті́.
Лазутчик – виві́дач, -ча, пласту́ н, -на́ .
Лай – га́ вкання, -ння, гавкотня́ .
Лайка (кожа) – галу́ нка, -ки; -ковый – галунко́ вий, -а, -е.
Лайливий – лайли́ вий, -а, -е; (о собаке) гавку́ чий, -а, -е.
Лак – лак, -ку, політу́ ра, -ри.
Лакей – лаке́ й, -е́ я, льо́ кай, -ая; (пренебр.) ляку́ (и́ )за, -зи.
Лакейничать, -йствовать – лякеюва́ ти, льокаюва́ ти, -каю́ю.
Лакейский – ляке́ йський, льо́ кайський, -а, -е.
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Лакейство – льо́ кайство, -ва.
Лакирование, лакировка – лякува́ ння, -ння.
Лакированный – ляко́ ваний, -а, -е, ло́ щений, -а, -е.
Лакировать – лякува́ ти, ляку́ ю, ляку́ єш, лощи́ ти (лощу́ , ло́ щиш).
Лакировщик – лякува́ льник, -ка.
Лакмус – ля́ кмус, -су.
Лаковый – ля́ ковий, -а, -е.
Лакомиться – ласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Лакомка – ласу́ н, -на́ , ласі́й, -ія́ ; (о женщ.) ласу́ ха, -хи, ласі́йка.
Лакомство – ла́ сощі, -щів.
Лакомый – 1) (любящий сладости и др.) ла́ сий (на що и до чо́ го); 2) (вкусный) ла́ сий,
сла́ сний.
Лаконизм – короткомо́ вність, -вости, ляконі́зм, -му.
Лаконический – короткомо́ вний, ляконі́чний, -а, -е; -ски – ляконі́чно, короткомо́ вно.
Лакрица, бот. – локри́ ця, -ці, солоде́ ць, -дцю́.
Лама, зоол. – ла́ ма, -ми.
Лампа – ля́ мпа, -пи.
Лампада, лампадка – лямпа́ дка, -ки; -дный – лямпа́ дковий, -а, -е.
Лампасы – ви́ пуски, -сків.
Ламповщик – лямпа́ р, -ря, лямпівни́ к.
Ламповый – лямпови́ й, -а́ , -е́ .
Ландшафт – краєви́ д, -ду; -ный – краєви́ дний, -а, -е.
Ландыш, бот. – конва́ лія, -ії.
Ланита – щока́ , -ки́ .
Ланцет – лянсе́ т, -та.
Лань, зоол. – ла́ ня, -ні.
Лапа – ла́ па, -пи.
Лапистый – лапа́ тий, -а, -е.
Лапис, см. Ляпис.
Лапка – ла́ пка, ла́ почка, -ки.
Лапоть – 1) (из пеньки) лича́ к, -ка́ ; 2) (из кожи) пості́л, -стола́ .
Лапоухий – каплову́ хий, -а, -е.
Лапчатоногий – лапоно́ гий, -а, -е.
Лапчатый – лапа́ тий, -а, -е.
Лапша – ло́ кшина, -ни.
Ларек – рунду́ к, -ка́ , рундучо́ к, -чка́ .
Ларец – скри́ нька, -ки, шкату́ лка, -ки.
Ларечный – скринько́ вий.
Ларчик, см. Ларец.
Ларь – рунду́ к, -ка́ .
Ласка – 1) ла́ ска, -ки, ласка́ вість, -вости; 2) (зоол.) ла́ ска, -ки.
Ласкатель – обле́ сник, -ка; -ница – обле́ сниця, -ці.
Ласкательный – обле́ сливий, уле́ сливий, -а, -е.
Ласкание – милува́ ння, пестува́ ння, -ння.
Ласкать – милува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, пе́ стити (пе́ щу, пе́ стиш), голу́ бити, -блю, -биш; -ся –
ла́ щитися, ла́ ститися.
Ласкающий (нежный) – пестли́ вий, -а, -е.
Ласково – ласка́ во.
Ласковость – ласка́ вість, -вости.
Ласковый – ласка́ вий, -а, -е.
Ластик – ла́ стик, -ка.
Ластиться – ла́ щитися, -щуся, -щишся, підли́ зуватися.
Ласточка – ла́ стівка, -ки; -кин – ластів’я́ чий, ластівча́ ний.
Лата, латина – ла́ та, -ти.
Латинизм – латині́зм, -му.
Латинист – латині́ст, -ста.
Латинский – лати́ нський, -а, -е.
Латник – па́ нцерник, -ка.
Латный – па́ нцерний, -а, -е.
Латунный – мося́ жний, -а, -е.
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Латунь (металл) – мося́ ж, -жу.
Латы – па́ нцер, -ра.
Лафа – зиск, -ску, ко́ ри́ сть, -сти.
Лафет – ляфе́ т, -ту; -ный – ляфе́ товий, -а, -е.
Лацкан – одворо́ т, -ро́ ту.
Лачуга – халу́ па, -пи, ха́ тина, -ни.
Лачужный – халу́ пний, -а, -е.
Лаяние – га́ вкання, -ння.
Лаять – га́ вкати, бреха́ ти.
Лганье – бреха́ ння, -ння.
Лгать – бреха́ ти (брешу́ , бре́ шеш); (иногда) побрі́хувати, -брі́хую, -хуєш.
Лгун – бреху́ н, -на, бреха́ ч, -ча́ ; -нья – бреху́ ха, -хи.
Лгунишка – брехуне́ ць, -нця́ .
Лебеда – лобода́ , -ди́ .
Лебеденок – лебедя́ , -дя́ ти, лебедя́ тко, -ка.
Лебединый – лебеди́ ний, -а, -е.
Лебедка – 1) (зоол.) лебі́дка, -ки, лебеди́ ця, -ці; 2) (механ.) коло́ ворот, -ту, катери́ нка, -ки.
Лебедушка – лебе́ донька, -ки.
Лебедь, зоол. – ле́ бідь, -бедя.
Лебезить – підсипа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, підле́ щуватися, -щуюся, -щуєшся (до ко́ го).
Лебяжий – лебеди́ ний, лебе́ дячий, -а, -е.
Лев, зоол. – лев (род. ле́ ва).
Левизна – лівина́ , лі́вий бік.
Левкой, бот. – левко́ нія, -нії.
Лево, нар. – налі́во, ліво́ руч.
Левый – лі́вий, -а, -е.
Легальность – леґа́ льність, -ности.
Легальный – леґа́ льний, -а, -е.
Легация – леґа́ ція, -ії.
Легационный – леґаці́йний, -а, -е.
Легенда – леґе́ нда, -ди.
Легендарный, легендный – леґе́ ндовий, -а, -е.
Легион – леґіо́ н, -ну.
Легионер – леґіоне́ р, -ра; -ский – леґіонерський, -а, -е.
Легкий – легки́ й, -а́ , -е́ .
Легко, нар. – ле́ гко.
Легковатый – легкува́ тий, -а, -е.
Легковерие, -верность – легкові́рність, -ности.
Легковерный – легкові́рний.
Легковесность – легкова́ жність, ности.
Легковесный – легкова́ жний.
Легковой (об извозчике) – легкови́ к, -ка́ .
Легковоспламеняемый – запальни́ й.
Легковоспламеняющийся – скорозапа́ льний.
Легкое – леге́ ня, -ні; (мн.) леге́ ні, -нів.
Легкомысленный – легкоду́ мний, легкоду́ шний, -а, -е.
Легкомыслие, -сленность – легкоду́ мство, -ва, легкова́ жність.
Легкоплавкий – топки́ й, -а́ , -е́ .
Легкоплавкость – легкото́ пкість, -кости.
Легкость – ле́ гкість, -кости.
Легонький – леге́ нький, -а, -е.
Легонько – леге́ нько.
Легочный – леге́ невий, -а, -е.
Легчать – ле́ гшати, -шаю, -шаєш.
Легче – ле́ гше.
Лед – лід (р. льо́ ду), кри́ га, -ги.
Леденеть – 1) ледені́ти, -ні́ю, -ні́єш; 2) (коченеть) дубі́ти.
Леденец – цуке́ рок, -рка.
Леденить – ледени́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Ледник – 1) льодо́ вник, -ка, льодо́ вня, -ні; 2) (геогр.) льодо́ вець, -вця.
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Ледниковый – льодови́ й, -а́ , -е́ .
Ледовитый – льодови́ тий, крижа́ ний, -а, -е.
Ледоделательный – ледоро́ бний.
Ледокол – льодоло́ м, -му; -льный – льодоло́ мний, -а, -е.
Ледорез – льодорі́з, -зу, накри́ жник, -ка.
Ледоход – льодопла́ в, -ву, кригопла́ в, -ву.
Ледяной – льодови́ й, крижа́ ний, -а́ , -е́ .
Лежа, нар. – навле́ жачки, навле́ жки.
Лежалый – зле́ глий, злежа́ лий.
Лежание – лежа́ ння, -ння.
Лежанка, лежаночка – лежа́ нка, лежа́ ночка, -ки, при́ пічок, -чка.
Лежать – лежа́ ти (лежу́ , лежи́ ш).
Лежачий – лежа́ чий, -а, -е.
Лежебок, лежень – ле́ жень, -жня.
Лежмя, см. Лежа.
Лезвие – ле́ зо, -за.
Лезть – лі́зти (лі́зу, лі́зеш).
Лейка – лі́йка, -ки; (для поливания цветов) лі́йка, полива́ льниця, -ці.
Лейтенант – лейтена́ нт, -та; -тский – лейтена́ нтський, -а, -е.
Лейтмотив – ляйтмоти́ в, -ву.
Лекаришка – лікарчу́ к, -ка́ .
Лекарский, лекарственный – ліка́ рський, -а, -е.
Лекарство – лі́ки (род. лі́ків).
Лекарь (доктор) – лі́кар, -ря.
Лексикограф – лексико́ граф, -фа; -фический – лексикографі́чний.
Лексикон – лексико́ н, -ну.
Лектор – ле́ ктор, -ра; -ский – ле́кторський, -а, -е.
Лекция – ле́кція, -ції.
Лелеяние – милува́ ння, пестува́ ння, -ння.
Лелеянный – милува́ ний, -а, -е.
Лелеять – пести́ ти, -щу́ , -сти́ ш, пе́ стувати, -ту́ ю, -ту́ єш, милува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш.
Лемех – лемі́ш (род. лемеша́ ).
Лен, бот. – льон (род. льо́ ну).
Ленивец – ле́ дар, -ря, леда́ що, -ща (общ. р.); -вица – ле́ дарка, -ки, ледащи́ ця, -ці.
Ленивый – леда́ чий, ліни́ вий.
Лениться – лінува́ тися, -ну́ юся.
Леноватый – ледаче́ нький, -а, -е.
Леность – лі́ньки, -ків, лінощі.
Лента – 1) стрі́чка, стьо́ жка, -ки, би́ нда, -ди; 2) (в косе) кісни́ к, -ка́ ; 3) (бархатная)
оксами́ тка, -ки.
Ленточка – стрі́чечка, стьо́ жечка, -ки.
Ленточный – стрічкови́ й, стьожкови́ й, -а́ , -е́ .
Лентяй, -ка, см. Ленивец, -вица.
Ленчик – орча́ к.
Лень – лі́ньки, -ків, лі́нощі, -щів.
Леопард – леопа́ рд, -да; -довый – леопа́ рдовий, -а, -е.
Лепестковый – пелюстко́ вий, -а, -е.
Лепесток – пелю́стка, -ки.
Лепет, лепетание – лепета́ ння, белькота́ ння, -ння.
Лепетать – лепета́ ти, -чу, -чеш, белькота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Лепетливый – лепетли́ вий, белькотли́ вий, -а, -е.
Лепетун – белькоту́ н, -на; -нья – белькоту́ ха, -хи.
Лепешка – ко́ ржик, -ка.
Лепить – ліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Лепка – лі́плення, -ння.
Лепкий – липки́ й, беручки́ й, -а́ , -е́ .
Лепкость – ли́ пкість, -кости.
Лепной – ліпни́ й, -а́ , -е́ .
Лепта – поже́ ртва, -ви, ле́ пта, -ти.
Лепщик – ліпни́ к, -ка́ .
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Лес – ліс (род. лі́су); (роща) гай (род. га́ ю); (молодой) молодни́ к, -ку́ ; (мелкий) чагарни́ к,
нику́ ; (срубленный) зруб (род. зру́ бу); (березовый) березня́ к, -ку́ ; (дубовый) дубня́ к, -ку.
Ле́ са (для ловли рыбы) – волосі́нь, -се́ ні.
Леса́ – ришто́ вання.
Лесенка – 1) схі́дці, -ців; 2) (приставная) драби́ нка, -ки.
Лесистость – ліси́ стість, -тости.
Лесистый – ліси́ стий, -а, -е.
Лесник – 1) (лесной сторож) лісни́ к, -ка́ , лісни́ чий, -ого; 2) (торгующ. лесом) лісни́ к, -ка́ .
Лесничество – лісни́ цтво, -ва.
Лесничий – лісни́ чий, -а, -е.
Лесной – лісни́ й, лісови́ й, -а́ , -е́ .
Лесоводство – лісни́ цтво, -ва.
Лесозаготовительный – лісозагото́ вний, -а, -е.
Лесозаготовка – лісозаготі́вля, -лі.
Лесок – лісо́ к, -ска́ .
Лесопильный – лісопи́ льний, тарта́ цький, -а, -е.
Лесопильня – лісопи́ льня, -ні, тарта́ к, -ка́ , дра́ чка, -ки.
Лесопромышленный – лісопромисло́ вий, -а, -е.
Лесорубочный – лісору́ бний, -а, -е.
Лесосека – діля́ нка, -ки.
Лесоустроительный – лісовпоря́ дний.
Лестница – 1) (подвижная) драби́ на, -ни; 2) (неподвиж.) схі́дці, -ців, схо́ ди, -дів.
Лестный – 1) (отзыв) похва́ льний, -а, -е; 2) (желательный) жада́ ний, бажа́ ний, -а, -е; -но –
1) похва́ льно; 2) жада́ но, ба́ жано.
Лесть – ле́ стощі, -щів.
Лет – літ (род. льо́ ту).
Летание – літа́ ння, -ння.
Летаргический – летаргі́чний, -а, -е.
Летаргия – летаргі́я, -і́ї.
Летательный – літа́ льний, -а, -е.
Летать – літа́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Лететь – леті́ти, -чу́ , -ти́ ш, ли́ нути, -ну, -неш.
Летний – лі́тній, -я, -є.
Лето – 1) (время года) лі́то, -та; (сухое) сухолі́ття, -ття; (благоприятное) полі́ття, -ття; 2)
(год) рік (род. ро́ ку).
Летом, нар. – улі́тку.
Летописец – літопи́ сець, -сця.
Летопись – літо́ пис, -су (м. р.).
Летосчисление – літочи́ слення, -ння.
Летось, нар. – торі́к.
Летошный – торі́шній, -я, -є.
Летучая мышь – кажа́ н, -на́ , ли́ лик, -ка.
Летучий – летю́чий, -а, -е.
Летучка – 1) (печатный листок) мете́ лик, -ка; (почт. санитар.) лету́ чка.
Летчик – літу́ н, -на́ .
Лечебник – ліка́ рник, -ка.
Лечебница – ліка́ рня, -ні.
Лечебный – лікарський, -а, -е.
Лечение – лікува́ ння, -ння.
Лечить – лікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; -ться – лікува́ тися.
Лечь – лягти́ (ля́ жу, ля́ жеш).
Леший – лісови́ к, -ка́ .
Лжеприсяга – кривопри́ сяга, -ги.
Лжепророк – кривопроро́ к, -ка.
Лжепророчество – неправди́ ве, криве пророкува́ ння, -ння.
Лжепророчествовать – кривопророкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Лжесвидетель – кривоприся́ жник, -ка.
Лжесвидетельство – кривосві́дчення, -ння, неправди́ ве, фальши́ ве сві́дчення.
Лжесвидетельствовать – кривосві́дчити, -дчу, -дчиш, не по пра́ вді сві́дчити.
Лжеучение – крива́ нау́ ка, -ки, фальши́ ва нау́ ка, -ки.
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Лжеучитель – кривонавчи́ тель, -ля, фальши́ вий навчи́ тель.
Лжец – бреху́ н, -на́ .
Лживость – брехли́ вість, -вости.
Лживый – брехли́ вий; -во – брехли́ во.
Лжица – бреху́ ха, -хи.
Ли – чи, а чи. Долго ли это будет? – (а) чи до́ вго це бу́ де?
Либерал – лібера́ л, -ла; -льный – лібера́ льний, -а, -е.
Либерализм – лібералі́зм, -му.
Либо – або́ .
Либретто – лібре́ тто.
Ливень – зли́ ва, -ви, зали́ ва, -ви; -вневый – зли́ вний, -а, -е.
Ливер – 1) лі́вар, -ру; 2) (у мясников: язык, дыхательное горло, легкие) гуса́ к, -ка́ .
Ливмя, нар. (о дожде) – як з відра́ , цюрко́ м (ли́ ти).
Ливрея – ба́ рва, -ви, лібе́ рія, -ії; -рейный – барво́ вий.
Лига – лі́ґа, -ґи.
Лигатура – ліґату́ ра, -ри; -рный – ліґату́ рний, -а, -е.
Лидер – лі́дер, -дера, проводи́ р, -ря.
Лизание – лиза́ ння, -ння.
Лизать, лизнуть – лиза́ ти (лижу́ , ли́ жеш), лизну́ ти, -зну́ .
Лизоблюд, см. Блюдолиз.
Лик – 1) (лицо) обли́ ччя, -ччя; 2) (образ) о́ браз, -зу.
Ликвидатор – ліквіда́ тор, -ра.
Ликвидаторство – ліквіда́ торство, -ва.
Ликвидационный – ліквідаці́йний, -а, -е.
Ликвидация – ліквіда́ ція, -ції.
Ликвидировать – ліквідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Ликер – ліке́ р, -ру; -ный – ліке́ рний, -а, -е.
Ликование – раді́ння, -ння.
Ликовать – раді́ти, -ді́ю, -ді́єш, ра́ дуватися, -дуюся, -дуєшся.
Лилея, лилия – ліле́ я, -е́ ї.
Лилипут – ліліпу́ т, -та.
Лиловый – фія́ лковий, -а, -е.
Лиман – лима́ н, -ну.
Лимон – цитри́ на, -ни; -нный – цитри́ новий, -а, -е; -ное масло – цитри́ нова олі́я.
Лимонад – лимона́ да, -ди.
Лимфа, анат. – па́ сока, -ки.
Лимфатический – па́ соковий, -а, -е; -ческая система – па́ сокова систе́ ма.
Лингвист – лінґві́ст, -та.
Лингвистический – лінґвісти́ чний, -а, -е.
Лингвистика – лінґві́стика, -ки.
Линевание – лініюва́ ння, -ння.
Линевать – лініюва́ ти, -нію́ю.
Линейка – ліні́йка, -ки.
Линейный – ліні́йний, -а, -е.
Линия – лі́нія, -ії.
Линованная (бумага) – ліно́ ваний, лінійо́ ваний (папі́р).
Линолеум – ліно́ леум, -му.
Линь, зоол. – лин, -на́ .
Линька – линя́ ння, -ння.
Линючесть – линю́чість, -чости.
Линючий – линю́щий, -а, -е.
Линялый – полиня́ лий, -а, -е.
Линяние – линя́ ння, -ння.
Линять – линя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Липа, бот. – ли́ па, -пи.
Липкий – липки́ й, липу́ чий, чіпки́ й.
Липкость – липу́ чість, -чости.
Липнуть – (о глине, замазке) ли́ пнути (ли́ пну, ли́ пнеш); 2) (о человеке) чіпля́ тися, -ля́ юся.
Липняк – липня́ к, -ку́ .
Липовый – ли́ повий, -а, -е.
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Лира (муз. инструм.) – лі́ра, -ри.
Лиризм – ліри́ зм, -му.
Лирика – лі́рика, -ки.
Лирический – ліри́ чний, -а, -е.
Лиса, лисица – лиси́ ця, -ці; (самец) лис (род. ли́ са).
Лисенок – лисеня́ , -ня́ ти, лися́ тко, -ка.
Лисий – ли́ сячий, лиси́ чий, -а, -е.
Лисицын – лиси́ ччин, -а, -е.
Лисохвост, бот. – пирі́й, -рію́.
Лист, листик – 1) (у растения) лист (род. ли́ сту), листо́ к, -тка́ ; 2) (бумаги) а́ ркуш, -ша,
арку́ шик, -ка.
Листва – ли́ стя, -тя.
Лиственный – листвя́ ний, листя́ ний.
Лиственеть – вкрива́ тися ли́ стом, листві́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Листовой – 1) листо́ вий; (о бумаге); 2) аркуше́ вий, -а, -е.
Листовидный, см. Листообразный.
Листовка – мете́ лик, -ка.
Листоед, энт. – по́ пик, -ка.
Листок – 1) (растен.) ли́ стик, -ка, листо́ к, -тка́ ; 2) (бумаги) арку́ шик, -ка.
Литейная – лива́ рня, -ні.
Литейный – лива́ рний.
Литейщик – лива́ рник, -ка.
Литера – лі́тера, -ри.
Литератор – літера́ тор, -ра, письме́ нник, -ка.
Литература – літерату́ ра, -ри́ , письме́ нство, -ва.
Литературовед – літературозна́ вець, -вця.
Литературоведение – літературозна́ вство, -ва.
Литограф – літо́ граф, -фа.
Литографирование – літографува́ ння, -ння.
Литографированный – літографо́ ваний, -а, -е.
Литографировать – літографува́ ти, -фу́ ю, -фу́ єш.
Литография – літогра́ фія, -ії.
Литографщик – літо́ граф, -фа.
Литой (из металла) – ли́ тий.
Литр – літр, -ра.
Литровать – літрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Литургия – літургі́я, -і́ї.
Лить – ли́ ти, лля́ ти (ллю, ллєш); (о большом дожде) пері́щити, -щу, -щиш; -ться – ли́ тися.
Литье – 1) лиття́ , -ття́ , відлива́ ння; 2) (предмет) відли́ вок.
Лиф – ліф, -фу.
Лифт – ліфт, -ту.
Лифчик – лі́фчик, -ка.
Лихач – 1) (удалой парень) зух, -ха; 2) (о лошади) басу́ н, -на́ .
Лихва – ли́ хва, -ви.
Лихо – ли́ хо, -ха.
Лихой – 1) (злой) лихи́ й, зли́ й, -а, -е; 2) (резвый, бойкий) мото́ рний, хва́ цький, жва́ вий, -а, -е;
3) (о лошади) баски́ й.
Лиходей – лиході́й, -ді́я; -ка – лиході́йка, -ки.
Лиходейский – лиході́йний, -а, -е.
Лиходействоват – лиході́яти, -ді́ю, -ді́єш.
Лихоимец – хаба́ рник, -ка.
Лихоимный – хаба́ рний, -а, -е.
Лихоимство – хаба́ рництво, -ва.
Лихоимствовать – хабарува́ ти.
Лихорадка – пропа́ сниця, лихома́ нка, -ки, тря́ сця, -ці.
Лихорадочный – лихома́ нський, пропа́ сний, трясцеви́ й, -а́ , -е́ .
Лицевой – 1) пере́ дній, -я, -є, лицевий; 2) (личный) особи́ стий, -а, -е.
Лицедей, см. Актер.
Лицезрение – гляді́ння, -ння.
Лицезреть, см. Смотреть.
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Лицей – ліце́ й (род. ліце́ ю); -ский – ліце́ йський, -а, -е.
Лицемер – облу́ дник, -ка, лицемі́р, -ра; -рка – облу́ дниця, -ці, лицемі́рка, -ки.
Лицемерие – облу́ да, -ди, лицемі́рство, -ва.
Лицемерить – лицемі́рити,-рю, -риш, лука́ вити, -влю, -виш.
Лицо – 1) лице́ , -ця́ , вид, -ду, обли́ ччя, -ччя; 2) (личность) осо́ ба, -би, персо́ на, -ни.
Личико – ли́ чко, -ка, ли́ ченько, -ка, видо́ чок, -чка.
Личина – 1) (для маскарадов) личи́ на, -ни, машкара́ , -ри́ ; 2) (притворный вид) ви́ гляд, -ду,
вид, -ду.
Личинка – гробачо́ к, -чка́ .
Лично – особи́ сто.
Личность – осо́ ба, -би.
Личный – особи́ стий, -а, -е.
Лишай, мед. – лиша́ й, -аю́.
Лишайник, бот. – обрі́сник, -ка.
Лишать, лишить – збавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, позба́ вити, -влю, -виш; -ться – збува́ тися,
збу́ тися, -дуся, -дешся, позбу́ тися, позба́ витися.
Лишек – ли́ шка, -ки.
Лишение – позба́ влення, -ння; -ння – неста́ тки, -ків, зли́ дні.
Лишний – за́ йвий, -а, -е.
Лишь, нар. – ті́льки, ле́ две.
Лоб – лоб (род. ло́ ба).
Лобастый – лоба́ стий, -а, -е.
Лобзание – цілува́ ння, -ння.
Лобзать – цілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш; -ться – цілува́ тися.
Лобный – лобови́ й, -а́ , -е́ .
Лобок, анат. (mons pubis) – ло́ бик, -ка.
Лоботряс – лоботря́ с; -са.
Ловелас – джиґу́ н, -на́ , бабі́й, -ія́ , залиця́ льник, -ка.
Ловец – лове́ ць, мисли́ вець, -вця.
Ловить – 1) лови́ ти, -влю́, -виш; 2) (схватывать) хапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; -ться – 1) лови́ тися; 2
) хапа́ тися.
Ловкий – 1) (удобный) зру́ чний, -а, -е; 2) (расторопный) мото́ рний; спри́ тний, метки́ й, -а́ ,
-е́ ; -кость – спри́ тність, мото́ рність, -ности.
Ловко – 1) зру́ чно; 2) спри́ тно, мото́ рно, ме́ тко.
Ловля – уло́ ви, ло́ ви, -вів.
Ловушка – па́ стка, -ки.
Лог – 1) доли́ на, -ни, низина́ , -ни́ ; 2) (русло реки) річи́ ще, -ща, стри́ жень, -жня; 3)
(запущенная земля) перелі́г, -ло́ гу, облі́г (род. обло́ гу).
Логарифм – логари́ тм, -му; -мический – логаритмо́ вий.
Логика – ло́ гіка, -ки.
Логический – логі́чний, -а, -е; -ски – логі́чно.
Логовина – вло́ говина, -ни.
Логовище, логово – лі́гво, -ва, барлі́г, -ло́ гу.
Лодар – ле́ дар, -ря.
Лодка – чо́ вен (р. човна́ ).
Лодочник – 1) (мастер) чове́ нник, -ка; 2) (перевозчик) переві́зник, -ка.
Лодочный – човно́ вий, чове́ нний, -а, -е.
Лодыжка, анат. – кі́сточка, -ки.
Лодырничать – ледарюва́ ти.
Лодырь – ле́ дар.
Ложа – ло́ жа, -жі.
Ложбина – доли́ на, низина́ .
Ложбинка – доли́ нка, -ки.
Ложе – 1) (человека) лі́жко, -ка; 2) (животн.) см. Логовище; 3) (русло реки) річи́ ще, -ща.
Ложемент – ша́ нець, -нця, окі́п (род. око́ пу).
Ложечка – ло́ жечка, -ки.
Ложечник – ложка́ р, -ря́ .
Ложечный – ложкови́ й, -а́ , -е́ .
Ложиться, лечь – ляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, лягти́ (ля́ жу, ля́ жеш).
Ложка – 1) ло́ жка, -ки; 2) (разливная) ополо́ ник, -ка.
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Ложковидный, образный – ложкува́ тий, -а, -е.
Ложно – неправди́ во, брехли́ во.
Ложность – неправди́ вість, брехли́ вість, -вости.
Ложный – 1) неправди́ вий, брехли́ вий, -а, -е; (о пути) облу́ дний, зблудли́ вий, -а, -е.
Ложь – брехня́ , -ні́, непра́ вда, -ди.
Лоза – 1) (хворостина) лози́ на, -ни; 2) (бот.) лоза́ , -зи́ .
Лозняк – ло́ зи (род. ліз).
Лозунг – га́ сло, -ла.
Лойяльный – лоя́ льний.
Локализировать – льокалізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Локать – хлепта́ ти, -пчу́ , -пчеш, лига́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Локаут – льо́ ка́ вт, -ту.
Локомобиль – льокомобі́ль, -ля.
Локомотив – льокомоти́ в, -ва.
Локончики – ку́ черики, -ків.
Локоны – пу́ клі, -лів, ку́ чері.
Локоть, анат. – лі́коть, -ктя.
Локтевой, анат. – лі́ктьови́ й.
Лом – лом, -му; (для разбивания льда) плі́шня, -ні.
Ломание – лама́ ння, -ння.
Ломанный, геом. – ла́ маний, -а, -е.
Ломать – лама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш; -ся – 1) лама́ тися; 2) (важничать) чва́ нитися, -нюся.
Ломбард – льомба́ рд, -ду; -ный – льомба́ рдний, -а, -е.
Ломберный – (стол) льо́ мберний.
Ломить – лама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш; (колено, руку) ломи́ ти, -млю, -миш; (цену) гну́ ти (гну, гнеш),
загина́ ти, -на́ ю, -на́ єш (ціну).
Ломка – лама́ ння, -ння.
Ломкий – ломки́ й, ламу́ чий, крихки́ й, -а́ , -е́ .
Ломкость – ла́ мкість, кри́ хкість, -кости.
Ломовик – бендю́жник, -ка.
Ломовый – ломови́ й, -а́ , -е́; (о лошади) бендюго́ вий, -а, -е; (об извозчике) см. Ломовик.
Ломоть – ски́ бка, -кя, шмато́ к.
Ломтик – ски́ бочка, -ки, шмато́ чок, -чка.
Лоно – ло́ но, -на; на́ дро, -ра.
Лопата – лопа́ та, -ти, за́ ступ, -па.
Лопатка – 1) (для копания земли) лопа́ тка, -ки, заступе́ ць, -пця́ ; 2) (у кустарей) манта́ чка,
-ки; 3) (у штукатурщиков) шпа́ гля, -лі, лопа́ тка, -ки; 4) (плечевая кость) лопа́ тка, -ки.
Лопать, лопнуть – (разрываться, трескаться) ло́ пати, -паю, -паєш, ло́ пнути, -пну, -пнеш,
трі́скати, -скаю, -скаєш, трі́снути, -ну, -неш; -ться – ло́ патися, трі́скатися.
Лопать (жрать) – ло́ пати, -паю, -паєш, же́ рти (жеру́ , жере́ ш).
Лопотня – тріск, -ку.
Лорнет – льорне́ т, -та.
Лоск – блиск, -ку.
Лоскут – кла́ поть, -птя.
Лоскутник – 1) (оборванец) голодра́ нець, -нця; 2) (торгующий лоскутьями) танди́ тник,
-ка; -ница – 1) голодра́ нка, -ки; 2) танди́ тниця, -ці.
Лосниться – лисні́ти(ся), -ні́ю(ся), -ні́єш(ся), вили́ скуватися, -куюся, -куєшся.
Лось, зоол. – лось, -ся.
Лот – 1) (мера веса) лот, -та, 2) (для измерения глубины) оли́ вниця, -ці.
Лотерейный – льотері́йний, -а, -е.
Лотерея – льотере́ я, -е́ ї.
Лоток – 1) скри́ нька, -ки, рундучо́ к, -чка́ ; 2) (водосток) ри́ нва, -ви, лотоки́ , -кі́в.
Лоханка, лохань – (для стирки белья) ба́ лія, -ії; (для помоев) поми́ йниця, -ці.
Лохмотник – голодра́ нець, -нця; -ница – голодра́ нка, -ка.
Лохмотье – лахмі́ття, -ття, дра́ нтя, -тя.
Лохмы – ла́ хи, -хів, лахмі́ття, -ття.
Лоцман – ло́ цман, -на; -нский – ло́ цманський, -а, -е.
Лошадиный – кі́нський, коня́ чий, -а, -е.
Лошадка – ко́ ник, -ка.
Лошадь – кінь (род. коня́ ).
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Лощение – полірува́ ння, глянсува́ ння.
Лощина – лощови́ на, -ни.
Лощить – полірува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, глянсува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Луб, лубок – луб (род. лу́ бу и лу́ ба), лубо́ к, -бка́ , ли́ ко, -ка́ .
Лубочный – луб’яни́ й, -а́ , -е́ .
Луг – луг (род. лу́ гу), лу́ ка, -ки; (огорож. при усадьбе) лева́ да, -ди; -овой – лугови́ й, лучни́ й.
Луговедение – лугівни́ цтво, -ва.
Луговина – 1) луг; 2) (пролесок) галя́ вина.
Луговодство – лугівни́ цтво, луківни́ цтво, -ва.
Лудильщик – луди́ льник, мі́дник, -ка.
Лудить – луди́ ти (луджу́ , -диш).
Лужа – калю́жа, -жі, ковба́ ня, -ні.
Лужайка – моріжо́ к, -жку́ .
Лужение – луді́ння, -ння.
Лужица – калю́жка, -ки.
Лужок – лужо́ к, -жка́ , лу́ чка, -ки.
Лук – 1) (бот.) цибу́ ля, -лі; 2) (оружие) лук, -ка.
Лукавить – лука́ вити, -влю, -виш.
Лукавство – лука́ вство, -ва.
Лукавый – лука́ вий, -а, -е; -во – лука́ во.
Луковица – цибули́ на, -ни.
Луковичный – цибули́ нний.
Луковый – цибу́ льний, -а, -е.
Лукошко (лубочная коробка) – ко́ зуб, -ба.
Луна – мі́сяць, -ця; (первая четверть) молоди́ к, -ка́ , пе́ рша квати́ ра; (вторая четверть)
перекрі́й, -ро́ ю, дру́ га квати́ ра; (третья четверть) підпо́ вня, тре́ тя квати́ ра; (четвертая
четверть) по́ вня, четве́ рта квати́ ра.
Лунатизм – снови́ дство, -ва.
Лунатик – снови́ да, -ди, мі́сячник, -ка.
Лунный – мі́сячний.
Лунообразный – місяцеви́ дий, місяцюва́ тий, -а, -е.
Лунь (пт.) – лунь, -ня. Бел как лунь – бі́лий, як молоко́ , си́ вий, як го́ луб.
Лупа – лю́па, -пи.
Лупить – лупи́ ти (луплю́, лу́ пиш); -ться – лупи́ тися.
Лупоглазый, см. Пучеглазый.
Луска – лушпа́ йка, -ки.
Луч – про́ мінь, -меня.
Лучевой – про́ мінний, проміне́ вий, -а, -е; лучевая кость – передраме́ нниця, -ці.
Лучезарность – промени́ стість, -тости.
Лучезарный – промени́ стий, -а, -е.
Лучеиспускание – промі́нювання, -ння.
Лучеобразный – променя́ стий, -а, -е; -но – променя́ сто.
Лучепреломление – променозлі́м, -зло́ му.
Лучина – ска́ лка, -ки, скі́пка, -ки; -нка – ска́ лочка, скі́почка, -ки; -нный – скалкови́ й,
скіпкови́ й.
Лучистый, см. Лучеобразный.
Лучше – кра́ ще, лі́пше, лу́ чче.
Лучший – кра́ щий, лі́пший, лу́ ччий, -а, -е.
Лущение – лу́ скання, луза́ ння.
Лущить – луза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, лу́ скати, -каю, -каєш, лу́ щити, -щу, -щиш; -ться – лу́ скатися,
лу́ щитися, луза́ тися.
Лыжа (мн. лыжи) – лижва, полозо́ к (мн. ли́ жви, полозки́ ).
Лыжник – лижва́ р, -ря́ .
Лыко – ли́ ко, -ка; -вый – ли́ чаний.
Лысеть – ли́ сіти, -сію, -сієш.
Лысина – ли́ сина, -ни.
Лысый – ли́ сий, -а, -е.
Львенок – левеня́ , -ня́ ти, левеня́ тко, -ка.
Львиный – ле́ вовий, -а, -е, ле́ вів (ле́ вова, ле́ вове).
Львица – леви́ ця, -ці, леви́ ха, -хи.
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Льгота – пі́льга, -ги.
Льготный – пі́льговий, -а, -е.
Льготить – пільгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
Льдина – крижи́ на, -ни.
Льнопрядильный – льонопря́ дний, -а, -е.
Льнопрядильня – льонопря́ дня, -ні.
Льнуть – 1) (прилепливаться к чему-нибудь) ли́ пнути, -пну, -пнеш, чіпля́ тися, -ля́ юся,
-ля́ єшся; 2) (ласкаться) горну́ тися, -ну́ ся, -нешся, ла́ щитися, -щуся, -щишся.
Льняной – лянни́ й, -а́ , -е́ .
Льстец – уле́ сник, обле́ сник, -ка.
Льстивость – уле́ сливість, обле́ сливість, -вости.
Льстивый – уле́ сливий, обле́ сливий, -а, -е.
Льстить – лести́ ти, -щу́ , -сти́ ш, уле́ щувати, -щую; -ться – ла́ ситися (ла́ щуся, ла́ сишся) (на
що).
Любвеобильный – велелюби́ вий.
Любезничание – залиця́ ння.
Любезничать – залиця́ тися, -ця́ юся, -ця́ єшся (до ко́ го).
Любезность – ґре́ чність, че́ мність, -ности.
Любезный – 1) (милый) коха́ ний, лю́бий, -а, -е; 2) (вежливый) ґре́ чний, че́ мний, -а, -е; -но –
1) ми́ ло, лю́бо; 2) ґре́ чно, че́ мно.
Любимец, любимчик – улю́бленець, -нця; -мица – улю́бленка.
Любимый – улю́блений, лю́блений, -а, -е.
Любитель, -ница – 1) (книг, картин) прихи́ льник, -ка (на що); прихи́ льниця, -ці;
(сладостей) ла́ сий, -сого, ла́ са, -ої (на що).
Любить – люби́ ти (люблю́, лю́биш), коха́ ти (коха́ ю, коха́ єш).
Любо, нар. – лю́бо, приє́мно.
Любоваться – милува́ тися, -лу́ юся, -лу́ єшся.
Любовник – коха́ нець, -нця, полюбо́ вник, -ка; -ница – коха́ нка, -ки, люба́ ска, полюбо́ вниця.
Любовный – 1) (вид, взгляд) зако́ ханий, -а, -е; 2) (о страсти) любо́ вний, -а, -е.
Любовь – любо́ в (род. любо́ ви), коха́ ння, -ння.
Любознание, любознательность – ціка́ вість, -вости, допи́ тливість, -вости.
Любознательный – ціка́ вий, допи́ тливий, -а, -е.
Любой – пе́ рший-лі́пший, -а, -е.
Любопытный – ціка́ вий, -а, -е.
Любопытство – ціка́ вість, -ости.
Любопытствовать – ціка́ витися, -влюся, -вишся.
Любострастие – похітли́ вість, -вости.
Любострастный – похітли́ вий.
Любостяжание – своєкори́ стя.
Любушка (обращение к любимой женщине) – лю́бка, -ки, коха́ ночка, -ки.
Любящий – лю́б’ячий, -а, -е.
Люди – лю́ди, -де́й.
Людишки – людці́, -ці́в.
Людный – людни́ й, -а́ , -е́ .
́ -да, людоже́ р, -ра, -ка, людоїдка,
́
Людоед – людоїд,
людоже́ рка.
́
Людоедство – людоїдство,
людоже́ рство, -ва.
Людская (комната) – челя́ дня, -ні.
Людской – лю́дськи́ й, -а́ , -е́ .
Люк – 1) (в погребе) ля́ да, -ди; 2) (у парохода) люк, -ка.
Люлька – коли́ ска, -ки.
Лютеть – люті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Лягавая собака – ви́ жлиця, -ці.
Лягать, лягаться (биться задними ногами) – хвица́ тися, брика́ тися.
Лягушечий – жа́ б’ячий, -а, -е.
Лягушка – жа́ ба, -би; -шенок – жабеня́ , -ня́ ти.
Лямка – ля́ ма, -ми, тягло́ , -ла́ .
Ляпать, ляпнуть – ля́ пати, -паю, -паєш, ля́ пнути, -пну, -пнеш.
Ляпис – ля́ піс, -су, пеке́ льний ка́ мінь.
Ляшка, анат. – стегно́ , -на́ .
Лящ, зоол. – лящ, -ща́ .
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Мавзолей – мавзоле́ й, -е́ ю, надгро́ бок, -бка́ .
Мавр – мавр.
Мавританский – маврита́ нський.
Мавроть, бот. – зіно́ вать, -ті.
Маг – маг, -га, чарівни́ к, -ка́ .
Магазин – магази́ н, -ну, склеп, -у.
Магазинер – магазине́ р, -ра.
Магазинный – магазино́ вий, -а, -е.
Магазинщик – магази́ нник, -ка; -щица – магази́ нниця, -ці.
Магарыч – могори́ ч, могри́ ч, -чу́ .
Магистер – маґі́стер, -тра.
Магистерство – маґі́стерство, -ва; -ский – маґі́стерський, -а, -е.
Магистраль – маґістра́ ль, -лі.
Магистрат – маґістра́ т, -ту, ра́ туша, -ші; -ский – маґістра́ товий, ра́ тушний, -а, -е.
Магистратура – маґістрату́ ра.
Магический – магі́чний, чарівни́ чий, -а, -е.
Магия – ма́ гія, -ії, чорнокни́ жство, -ва.
Магнат – маґна́ т, -та.
Магнезия – магне́ зія, -ії.
Магнетизер – магнетизе́ р, -ра.
Магнетизирование – магнетизува́ ння, -ння.
Магнетизировать – магнетизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Магнетизм – магнети́ зм, -му.
Магнетический – магнети́ чний.
Магниевый – магнійний, -а, -е.
Магнит – магне́ т, -ту, магні́т, -ту.
Магнитить – магнетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, магнесува́ ти, -су́ ю.
Магнитный – магне́ тний, магні́тний, -а, -е.
Магометанин – магомета́ нин, -на; -танка – магомета́ нка, -ки.
Мадера (вино) – маде́ ра, -ри.
Мадонна – мадо́ нна, -ни.
Мадригал – мадриґа́ ль, -лю.
Мажорный, муз. – мажо́ рний, дурови́ й, -а́ , -е́ .
Мазальщик – ма́ зальник, -ка, мазі́льник, -ка; -щица – ма́ зальниця, мазі́льниця, -ці.
Мазание – ма́ зання, мазі́ння, -ння.
Мазанка (небольшой домик, обмазанный глиной) – ма́ занка, -ки, лі́плянка, -ки.
Мазать, мазнуть – 1) (вообще) ма́ зати (ма́ жу, ма́ жеш), мазну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (дегтем)
шмарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, зашмарува́ ти; 3) (дом перед побелкой) шпарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
зашпарува́ ти.
Мазилка – 1) (кисть) помазо́ к, -зка́ , ква́ чик, -ка; 2) (плохой маляр) квачома́ з, шварома́ з.
Мазильница – мазни́ ця, -ці.
Мазильщик, см. Мазальщик.
Мазун – мазу́ н, -на́ ; -нья – мазу́ нка, -ки.
Мазурик – халами́ дник, -ка, шахра́ й, -ая́ .
Мазурка, муз. – мазу́ рка, -ки, ма́ зур, -ра.
Мазь – 1) (для тела) масть, -сти, мазь, -зі; 2) (колесная) колома́ зь, -зі.
Май – тра́ вень, -вня; -ский – травне́ вий, -а, -е.
Майка – 1) (майский жук) хрущ, -ща́ ; 2) (шпанская муха) ма́ йка, -ки, шпа́ нська му́ шка.
Майоран, бот. – майра́ н, -ну.
Маис – пшени́ чка, -ки, кукуру́ дза, -дзи; -совый – кукуру́ дзяний, -а, -е.
Майский жук, см. Майка.
Мак – мак, -ку; (самосейка) мачо́ к, -чку́ , мак-видю́к.
Макание – вмоча́ ння, -ння.
Макаронный – макаро́ новий.
Макаронщик – макаро́ нник, -ка.
Макароны – макаро́ ни, -каро́ н.
Макать, макнуть – вмоча́ ти, -ча́ ю, вмочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Маклер – фа́ ктор, -ра.
Маклерский – фа́ кторський.
Маклерство – фа́ кторство, -ва.
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Маклерствовать – факторува́ ти.
Маковичный – маківча́ ний, -а, -е.
Маковка – ма́ ківка, -ки.
Маковник – макови́ к, -ка́ , маківни́ к, -ка́ .
Маковый – ма́ ковий, -а, -е.
Максимум – ма́ ксимум, -му.
Максимальный – максима́ льний.
Макулатура – макуляту́ ра, -ри; -ный – макуляту́ рний, -а, -е.
Малахай – 1) (кнут) малаха́ й, гара́ пник, -ка; 2) (шапка с наушниками) малаха́ й, -а́ ю.
Малахит – малахі́т, -ту.
Малевание, малевка – малюва́ ння, -ння.
Малевать – малюва́ ти, -лю́ю.
Малейший – найме́ нший, -а, -е.
Маленький – мале́нький, мане́ нький, -а, -е.
Маленько, нар. – зама́ ло, тро́ шки.
Малец, см. Мальчик.
Малина, бот. – мали́ на, -ни.
Малинник – мали́ нник, -ка.
Малинный – мали́ новий, -а, -е.
Малиновка, зоол. – очере́ тянка, -ки; (наливка) мали́ нівка, -ки.
Малиновый (цвет) – кармази́ новий, -а, -е.
Мало, нар. – тро́ хи, ма́ ло, о́ бмаль, небага́ то.
Малоберцовый, анат. – малогомі́лковий, -а, -е.
Маловажность – малозна́ чність, -ности.
Маловажный – малозна́ чний, малова́ жний, -а, -е.
Маловато, нар. – малува́ то, зама́ ло, трі́(о́ )шки.
Маловатость – малува́ тість, -тости.
Маловатый – обмалкува́ тий, по́ малий, малува́ тий, -а, -е.
Маловер – малові́р, -ра.
Маловерие – малові́р’я, недові́р’я.
Маловерный – малові́рний, недові́рний, -а, -е.
Маловесность – 1) (легкость) малова́ гість, -гости, легкова́ гість, -гости; 2) (неполный вес)
недова́ жність, -ности.
Маловесный – 1) (легкий) малова́ гий, легкова́ гий, -а, -е; 2) (недовешенный) недова́ жний.
Маловодие, маловодье – малові́(о́ )ддя, -ддя, безві́ддя, -ддя.
Маловодный – малово́ дний, -а, -е.
Маловредный – малошкі́дний.
Маловременный, -но, см. Кратковременный, -но.
Малоголовый – малоголо́ вий.
Малодушие – легкоду́ шність, -ности, легкоду́ хість, -хости.
Малодушничать – легкоду́ шіти.
Малодушный – легкоду́ хий, легкоду́ шний, -а, -е.
Малое, имя сущ. – мало́ (род. мало́ го), невели́ ке, -кого.
́
Малоезженный – малоїжджений.
Малозаметность – непримі́тність, -ности.
Малоземельный – малоземе́ льний.
Малозначащий, малозначущий – малозна́ чний, -а, -е.
Малозначительность – малозна́ чність, -ности.
Малоизвестность – маловідо́ мість, -мости.
Малоизвестный – маловідо́ мий.
Малоимущий – незамо́ жний, -а, -е.
Малоискусный – невмі́лий, недоте́ пний, -а, -е.
Малокровие – малокрі́в’я, малокро́ вність, -ности.
Малокровный – малокро́ вний, -а, -е.
Малолетний – малолі́тній, -я, -є, недолі́тній, -я, -є.
Малолеток – малолі́ток, -тка, недо́ літок, -тка.
Малолетство – малолі́тність, -ности, малолі́ття, -ття.
Малолюдие, малолюдность – малолю́ддя, -ддя, малолю́дність, -ности.
Малолюдный – малолю́дний, нелю́дний, -а, -е.
Маломальски, нар. – хоч тро́ шки.
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Маломощный – малоси́ лий, неду́ жий, -а, -е.
Малонаселенный – малонасе́ лений, малолю́дний, -а, -е.
Малоопытность – малодосві́дченість, -ности.
Малоопытный – малодосві́дчений.
Мало по малу – потро́ хи(у).
Малоплодородный – малородю́чий, -а, -е (малородю́ча груша)
Малопоместный – дрібноземе́ льний, -а, -е.
Малоприбыльность – малокори́ сність, -ности.
Малоприбыльный – малокори́ сний, -а, -е.
Малорослый – низькоро́ слий, -а, -е; (только о человеке) присадкува́ тий, -а, -е.
Малосведущий – малотя́ мущий.
Малосилие – малоси́ лля, -лля, безси́ лля, -лля.
Малосильный – малоси́ льний, малоси́ лий, -а, -е.
Малосольный – малосо́ льний.
Малосочный – малосо́ ковий.
Малость – 1) (недостаточность в чем-нибудь) мали́ зна, -ни, ма́ лість, -лости; 2) (безделица
) дрібни́ ця, -ці.
Малость, нар. – тро́ хи.
Малоумие – нодоу́ мство, -ва.
Малоумный – недоу́ мкуватий, пришеле́ пуватий, -а, -е.
Малоупотребительный – маловжи́ ваний, -а, -е.
Малоурожайный – маловрожа́ йний, -а, -е.
Малоценность – малоці́нність.
Малоценный – малоці́нний, -а, -е.
Малочисленность – нечисле́ нність, малочисле́ нність.
Малочисленный – нечисле́ нний, малочисле́ нний, -а, -е.
Малый – мали́ й, невели́ кий, -я, -е.
Малыш – 1) малю́к, -ка́ ; 2) (младший ребёнок) мізи́ нок, -нка.
Мальва, бот. – ро́ жа, -жі, кала́ чики, -ків.
Мальчик – хло́ пчик, -ка, хлоп’я́ , -п’я́ ти.
Мальчишеский – хлоп’я́ чий, -а, -е.
Мальчишество – хлоп’ячість, -чости, пустотли́ вість, -вости.
Мальчишка – хлопчи́ сько, -ка.
Мальчуган – хлопча́ к, -ка́ .
Малютка – немовля́ тко, -ка, маля́ , -ля́ ти.
Маляр – фарба́ р, -ря́ .
Малярия – малярі́я, -і́ї, боло́ тяна пропа́ сниця, -ці; -рийный – малярі́йний, -а, -е.
Мама – ма́ ма, -ми, не́ ня, -ні, не́ нька, -ки.
Мамалыга – мамали́ ґа, -ґи.
Маменька, мамочка, мамаша – мату́ ся, -сі, маму́ ся, -сі, ма́ мця, -ці, ма́ тінка, -ки; -ин –
мату́ син, маму́ син, -а, -е.
Мамка (кормилица) – ма́ мка, плека́ чка, ки.
Мамонт – ма́ мут, -та; -нтовый – ма́ мутовий, -а, -е.
Мандарин, бот. – мандари́ нка, -ка; -новый – мандари́ новий.
Мандат – манда́ т.
Мандолина – мандолі́на, -ни.
Маневр – мане́ вр, -ру:
Маневрировать – маневрува́ ти.
Маневры – мане́ ври, -рів.
Манеж – мане́ ж, -жу; -ный – мане́ жний, -а, -е.
Манекен – манеке́ н, -ну.
Манер – мані́р, -ру, штиб, -бу.
Манера – мані́ра, -ри.
Манерный – мані́рний, -а, -е.
Манжета – манке́ та, -ти, чо́ хла, -ли; -тный – манке́ тний, чо́ хловий, -а, -е.
Маниак – манія́ к, -ка́ .
Маникюр – манікю́р, -ру.
Манипулировать – маніпулюва́ ти, -лю́ю, лю́єш.
Манипуляция – маніпуля́ ція, -її.
Манить – 1) (привлекать) ва́ бити, -блю, -биш, на́ дити, -джу, -диш; 2) (звать кивком, знаком
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) кива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Манифест – маніфе́ ст, -ту.
Манифестация – маніфеста́ ція, -ії.
Манишка – мані́жка, -ки.
Манкировать – манкува́ ти, -ку́ ю, -єш (чим), лехкова́ жно ста́ витися (до чо́ го).
Манна, бот. – ма́ нна, -ни.
Мановение – кив, -ва, морг, -га.
Манометр – мано́ метр, -ра.
Мантилий – манти́ ля, -лі.
Мантия – ма́ нтія, -ії.
Манускрипт – манускри́ пт, -ту.
Мануфактура – мануфакту́ ра, -ри; -рный – мануфакту́ рний.
Мануфактурист – мануфактури́ ст, -та.
Марание – каля́ ння, -ння.
Маратель – ба́ зграч, -ча; (плохой художник) квачома́ з, -за, (плохой поэт) віршома́ з, -за;
-ница – ба́ зграчка, -ки, квачома́ зка, -ки, віршома́ зка, -ки.
Марать – 1) (грязнить) каля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ма́ зати (ма́ жу, ма́ жеш); (плохо писать)
ба́ зграти, (плохо рисовать) ма́ зати, ля́ пати; -ться – каля́ тися, ма́ затися.
Марганец, хим. – манґа́ н, -ну.
Марганцевый – манґано́ вий, -а, -е.
Маргаритка, бот. – стокро́ ть, -ті, стокро́ тки, -ток.
Маринад – марина́ д, -ду, ме́ живо.
Маринованный – марино́ ваний, ме́ жений, -а, -е.
Мариновать – маринува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, ме́ жити, -жу, -жиш.
Марионетка – маріоне́ тка, -ки.
Марка – ма́ рка, -ки.
Маркиз – маркі́з, -за.
Маркий – мазки́ й, марки́ й, -а́ , -е́ .
Маркировать – маркірува́ ти.
Маркировка – маркува́ нння, значі́ння, -ння.
Маркировщик – марківни́ к, маркіро́ вщик, -ка.
Марксизм – маркси́ зм, -му.
Марксистский – марксі́вський.
Мармелад – марме(о́ )ляда, -ди.
Мародер – мароде́ р, -ра; -ство – мароде́ рство, -ва.
Марочный – марко́ вий.
Марсельеза – марсельє́за, -зи.
Март – бе́ резень, -зня; -товский – березне́ вий, -а, -е.
Мартышка – ма́ в(л)па, -пи.
Марш, имя сущ. – марш, -шу.
Марш, межд. – гайда́ ! хо́ да!
Маршал – ма́ ршал, -ла; -шалский – ма́ ршальський, -а, -е.
Маршировать – маршува́ ти.
Маршировка – маршува́ ння, -ння.
Маршрут – маршру́ т, -ту.
Маршрутный – маршру́ тний.
Маска – ма́ ска, -ки, машкара́ .
Маскарад – маскара́ д, -ду; -дный – маскара́ довий, -а, -е.
Маскирование – маскува́ ння.
Маскировать – маскува́ ти, -ку́ ю.
Маскировщик – маскува́ льник.
Масленая, масле[я]ница – ма́ сниця, -ці, ма́ сляна, -ної.
Масленка – ма́ сничка, -ки.
Масленщик – масти́ льник, -ка.
Масленый – ма́ сляний, -а, -е, (о красках) олі́йний; (запачканный) засмальцьо́ ваний,
заяло́ жений, -а, -е.
Маслина – масли́ на, -ни.
Маслить – масти́ ти (мащу́ , ма́ стиш); (маслом) ма́ сльонити.
Масличный – оли́ вний, масли́ новий, -а, -е.
Масло – (коровье) ма́ сло, -ла, (дерев.) оли́ ва, -ви; (растител.) олі́я (род. олі́ї), олі́й (р. олі́ю).
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Маслобой, маслобойщик – масля́ р, -ра́ , олі́йник, -ка.
Маслобойка – ма́ сни́ чка, -ки.
Маслобойный – олі́йний, -а, -е.
Маслобойня – олі́йниця, -ці.
Маслообразный – 1) оліюва́ тий; 2) маслува́ тий.
Маслянистый – масли́ стий, -а, -е; -стость – масли́ стість, -тости.
Масляница, см. Масленая.
Масляный – ма́ сляний, олі́йний; (облитый маслом) ма́ щений.
Масон – масо́ н, -на; -ский – масо́ нський, -а, -е; -ство – масо́ нство, -ва.
Масса – 1) (толща) то́ вща, -щі, ма́ са, -си; 2) (толпа народа) си́ ла, -ли, ма́ са, -си.
Массаж – маса́ ж, -жу́ .
Массажист – масажи́ ст.
Массажировать – масажува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Массив – маси́ в, -ву.
Массивный – маси́ вний, -а, -е.
Массовый – ма́ совий.
Мастер – ма́ йстер, -тра; (искусный в чем-нибудь человек) мите́ ць, -тця́ .
Мастерить – майструва́ ти, -ру́ ю.
Мастерица – майстри́ ха, -хи; мити́ ця, -ці.
Мастеровой – майстрови́ й, -о́ го, ремісни́ к, -ка́ .
Мастерская – майсте́ рня, -ні.
Мастерской – майсте́ рний, -а, -е; -ски – майсте́ рно.
Мастерство – майсте́ рство, -ва.
Мастика – масти́ ка, -ки.
Мастичный – масти́ ковий, -а, -е.
Масть (цвет) – ма́ сть, -сти.
Масштаб – ма(с)шта́ б, -бу, міри́ ло, -ла.
Масштабный – ма(с)шта́ бний, міри́ льний.
Мат – 1) (в шахмат. игре) мат, -ту; 2) (плетенка из соломы) ма́ тка, -ки; 3) (конец чемунибудь) кіне́ ць, -нця́ , край, капу́ т.
Математика – матема́ тика, -ки; -тический – математи́ чний.
Матереть – 1) (подростать) дохо́ дити, -джу, -диш літ, підроста́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2)
(крепнуть) міцні́ти, -ні́ю, -ні́єш, ду́ жчати, -чаю, -чаєш.
Материал – матерія́ л, -лу, зна́ дібок, -бку.
Материализировать – матеріялізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Материализм – матеріялі́зм, -му; -стический – матеріялісти́ чний.
Материалист – матеріялі́ст, -та.
Материк – 1) суході́л, -до́ лу, (нетронутая почва) тверди́ й ґрунт, -ту.
Материнский, матерный – ма́ терній, -я, -є, ма́ терин, -а, -е, не́ ньчин, -а, -е.
Материнство – матери́ нство, -ва.
Материя – 1) (вещество) мате́ рія, -ії; 2) (ткань) мате́ рія, -ії, ткани́ на, -ни; 3) (медиц.) гній
(род. гно́ ю).
Матерой – здоро́ вий, ді́йшлий, доро́ слий, -а, -е.
Матерщина – матюки́ , -кі́в.
Матерь – ма́ ти (род. ма́ тері).
Матица (потолочная балка) – сво́ лок, -лока.
Матка – 1) (мать) ма́ ти (род. ма́ тері); 2) (у пчел) ма́ тка, -ки; 3) (у животных) сами́ ця, -ці; 4)
(анат.) ма́ тка, -ки, ура́ з, -зу.
Матовый – ма́ товий; (о стекле) мутни́ й, -а́ , -е́ .
Маточник – 1) (у пчел) клі́тка, -ки, ма́ точник, -ка; 2) (у растений) ма́ точник, -ка; 3) (анат.)
ура́ зник, -ка.
Матрац – матра́ ц, -ца; (набитый сеном) сінни́ к, -ка́ .
Матрацник – матра́ цник, -ка.
Матрикул – матри́ кул, -лу.
Матрос – матро́ с, -са; -ский – матро́ ський, -а, -е.
Матушка – 1) (попадья) паніма́ тка; 2) (мать) ма́ тінка, -ки; -кин – 1) паніма́ тчин, -а, -е; 2)
ма́ тінчин, -а, -е.
Мать – ма́ ти, -тері; (крестная) хреще́ на ма́ ти.
Мах – мах, -ху; (мельн. крыло) крило́ , -ла́ .
Махание – маха́ ння, -ння.
237

Російсько-український словник

Махать, махнуть – 1) (рукой) маха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, махну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (ногами) дри́ ґати,
-ґаю, -ґаєш, дри́ ґнути, -ну, -неш; 3) (головой) хита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, хитну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 4) см.
Махнуть.
Махина – махи́ на, -ни.
Махинация – махіна́ ція, -ії.
Махнуть – 1) (побежать) майну́ ти, -ну́ , -не́ ш, чкурну́ ти, -ну́ , не́ ш. 2) см. Махать.
Маховик, маховое колесо (в машинах) – махови́ к, -ка́ , махове́ ко́ лесо.
Маховый – махови́ й, -а́ , -е́ .
Махорка – махо́ рка, -ки; -рочный – махо́ рковий, махорня́ ний.
Махровый – (о цветах) по́ вний.
Маца – маца́ , -ци́ .
Мачеха – ма́ чуха, -хи.
Мачта – що́ гла, -ли; -товый – що́ гловий, -а, -е.
Машина – маши́ на, -ни.
Машинальность – машина́ льність, -ности.
Машинальный – машина́ льний, -а, -е; -но – машина́ льно.
Машинизация – машиніза́ ція, -ії.
Машинист – машині́ст, -та.
Машинистка – друка́ рниця, машині́стка.
Машинный – машино́ вий, -а, -е.
Машиноподобный – машиноподі́бний.
Машиностроительный – машинобудіве́ льний, -а, -е.
Маэстро – учи́ тель, навчи́ тель, -ля, мае́ стро, -ра.
Маяк – мая́ к, -ка́ .
Маятник – вага́ дло, -ла, ма́ ятник, -ка.
Маяться – томи́ тися (томлю́ся, то́ мишся)
Мгла – мла, імла́ , -ли́ .
Мглистый – імли́ стий, -а, -е.
Мгновение – мент, -ту, мить, -ті́.
Мгновенно, нар. – вмент, ми́ ттю, уми́ ть.
Мебель – ме́ блі, -лів; -ный – ме́ бльовий, -а, -е.
Меблировать – меблюва́ ти, -лю́ю.
Меблировка – умеблюва́ ння, -ння.
Меблировщик – меблівни́ к, -ка́ .
Мед – мед (род. ме́ ду).
Медальон – медальйо́ н, -на.
Медведеобразный – ведмедюва́ тий, як ведмі́дь.
Медведина, см. Медвежатина.
Медведица – 1) (самка медведя) ведмеди́ ця, -ці, ведмеди́ ха, -хи; 2) (астр.) віз (род. во́ за);
малая м. – мали́ й віз.
Медведка, медведок – вовчо́ к, -чка́ , капу́ сник звича́ йний.
Медведь – ведмі́дь, -ме́ дя.
Медвежатина – ведме́дина, -ни.
Медвежатник – ведме́ дник, -ка.
Медвеженок – ведмедя́ , -дя́ ти, ведмедя́ тко, -тка.
Медвежий – ведме́ жий, ведме́ дячий, -а, -е.
Медик – ме́ дик, -ка.
Медикамент – медикаме́ нт, -ту.
Медико-хирургический – меди́ чно-хірургі́чний, -а, -е.
Медистый – меди́ стий, -а, -е.
Медицина – медици́ на, -ни.
Медицинский – меди́ чний, -а, -е.
Медичка – меди́ чка, -ки.
Медление – барі́ння, га́ яння.
Медленно – пові́льно, по́ вагом, ти́ хо, зві́льна.
Медленность – пові́льність, -ности.
Медленный – пові́льний, -а, -е; (медлительный) забарни́ й.
Медлитель – заба́ рник, -ка; -ница – заба́ рниця, -ці.
Медлительность – заба́ рність, -ности.
Медлительный – забарни́ й, зага́ йний, -а, -е.
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Медлить – бари́ тися, -рю́ся, -ришся, га́ ятися (га́ юся, га́ єшся).
Медник – мідя́ р, -ра́ .
Медничество – мідя́ рство, -ва.
Меднолитейный – міднолива́ рний, -а, -е.
Медноплавильный – мідногама́ рний, -а, -е.
Медный – мідяни́ й, мі́дний, -а, -е; медный купорос – мідяни́ й вітріо́ ль, си́ ній ка́ мінь.
Медоватый – медува́ тий, -а, -е.
Медовик (пряник на меду) – медяни́ к, -ка́ , медівни́ к, -ка́ .
Медовый – ме́ дяний, медо́ вий.
Медоносный – медода́ йний, -а, -е.
Медуза – меду́ за, -зи, водяне́ се́ рце.
Медь – мідь, -ді.
Медянка – (краска) мідя́ нка.
Межа – межа́ , -жі́.
Межгорье – межигі́р’я, -р’я.
Междометие, грам. – о́ клик, -ку.
Междоусобие, междоусобица – чва́ ри (род. чвар) колотне́ ча, -чі, сва́ рка, -ки.
Междоусобный – чва́ рний, -а, -е.
Между, пред. – (среди) між, по́ між; между прочим – між і́ншим; между тем – тим ча́ сом;
(однако) проте́ .
Междугорие, см. Межгорье.
Междугорный – межигі́рний.
Международный – міжнаро́ дній.
Междуречие – межирі́ччя, -ччя.
Междуцарствие – безцарі́в’я, безкоролі́в’я.
Межевание – межува́ ння, -ння.
Межевать – межува́ ти, -жу́ ю.
Межевик, см. Межевщик.
Межевой – межови́ й, -а́ , -е́ .
Межевщик – мі́рник, -ка, мі́рчий.
Межпланетный – міжплане́ тний.
Мезга (в дереве под корой) – за́ болонь, -ні.
Мел – кре́ йда, -ди.
Меланхолик – мелянхо́ лік, -ка; -лический – мелянхолі́йний.
Меланхолия – мелянхо́ лія, -лії.
Меленький – дрібне́ нький, -а, -е.
Мелиоративный – меліорати́ вний, -а, -е.
Мелиорация – меліора́ ція, -ції.
Мелкий – 1) дрібни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о глубине) мілки́ й, -а́ , -е́ .
Мелковатый – 1) дрібнува́ тий, -а, -е; 2) мілкува́ тий, -а, -е.
Мелковидный – мілково́ дний, мілки́ й, неглибо́ кий, -а, -е.
Мелководье – мілкові́ддя.
Мелкозернистый – дрібнозерни́ стий; (о хлебном зерне) замі́ркуватий, -а, -е.
Мелкозубчатый – дрібнозубча́ (с)тий, -а, -е.
Мелкозубый – дрібнозу́ бий.
Мелколиственный – дрібноли́ стий, -а, -е.
Мелкопоместный – дрібноземе́ льний, -а, -е.
Мелкость, мелкота – 1) дрі́бність, -ности; 2) (о глубине) мі́лкість, -кости.
Меловой – крейдяни́ й, -а́ , -е́ .
Мелодия – мельо́ дія, -ії; -дический – мельоді́йний, -а, -е.
Мелодрама – мельодра́ ма, -ми; -тический – мельодрамати́ чний.
Мелок – кре́ йдочка, -ки.
Мелочной, мелочный – (товар) дрібни́ й; (о человеке) дріб’язко́ вий, -а, -е.
Мелочность – дріб’язко́ вість.
Мель – мілина́ , мілкови́ на, -ни.
Мелькание – мига́ ння, бли́ мання, -ння.
Мелькать, мелькнуть – мига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, миготі́ти, мигті́ти, -гчу́ , -гти́ ш, мигну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш, бли́ мати, -маю, -маєш, бли́ мнути, -ну, -неш; (быстро пронестись) майну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш, ша́ снути, -ну́ , -неш.
Мельком, нар. – 1) (быстро) ми́ ттю, шви́ дко; 2) (бегло, поверхностно) мигко́ м, мигце́ м.
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Мельник – ме́льник, -ка.
Мельница – млин, -на́ ; (водяная) водя́ ни́ й млин; (ветряная) вітря́ к, -ка́ .
Мельничиха – мельничи́ ха, -хи.
Мельничный – млинови́ й, -а́ , -е́ ; м. камень – млинови́ й ка́ мінь.
Мельчать – дрібні́ти, -ні́ю, -ні́єш, дрібні́шати, -шаю, -шаєш.
Мельче, нар. – 1) дрібні́ше; 2) (о глубине) мілі́ше.
Мельчить – дрібни́ ти, -бню́, -бни́ ш.
Мелюзга – 1) (рыба) мілька́ , -ки́ ; 2) (о детях) мале́ ча, -чі, дрі́б’язок, -зку.
Меморандум – мемора́ ндум, -му.
Мемориал – меморія́ л, -лу.
Мемуары – мемуа́ ри, -рів.
Мена – мі́на, -ни, міньба́ , -би́ .
Менее – ме́ нше.
Меновой – обмі́нний, мінови́ й.
Меновщик – міня́ льник, -ка; -щица – міня́ льщиця, -ці.
Менструация – мі́сячка, -ки, мі́сячне, -ного.
Менуэт – менуе́ т.
Меньшевик – меньшови́ к, -ка.
Меньший – ме́нший; (младший) ме́ нший, моло́ дший, -а, -е.
Меньшинство – ме́ншість, -шости.
Меняльный – міня́ льний, -а, -е.
Меняло – міня́ йло, -ла.
Менять – міня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; -ться – міня́ тися.
Мера – 1) мі́ра, -ри; 2) (способ) спо́ сіб, -собу, за́ ходи, -дів.
Мергель, минер. – ме́ рґель, -лю, рухля́ к, -ку́ .
Мерещиться – 1) (казаться) мрі́ти(ся), -рі́ю(ся), -рі́єш(ся), маячі́ти, -чу́ , -чи́ ш и мая́ чити,
-чу, -чиш, ба́ читися, -чуся, -чишся; 2) (представляться на яву или во сне) ввиджа́ тися,
-джа́ юся, -дажа́ єшся, приви́ джуватися, -джуюся, -джуєшся.
Мерзавец – мерзо́ тник, -ка, пога́ нець, -нця, паску́ дник, -ка; -вка – мерзо́ тниця, -ці, пога́ нка,
-нки, паску́ дниця, -ці.
Мерзеть – мерзені́ти, -ні́ю, -ні́єш, пога́ нитися, -нюся, -нишся, паску́ дитися, -джуся, -дишся.
Мерзить – 1) (возбуждать отвращение) бри́ дити, -джу, -диш; 2) (делать
отвратительным) пога́ нити, -ню, -ниш, паску́ дити, -джу, -диш.
Мерзкий – пога́ ний, паску́ дний, гидки́ й, мерзе́ нний, -а, -е; -ко – пога́ но, паску́ дно, ги́ дко.
Мерзловатый – мерзлува́ тий, -а, -е.
Мерзлость – заме́ рзлість, -лости.
Мерзлый – зме́ рзлий, -а, -е.
Мерзляк (зябкий человек) – мерзля́ к, -ка́ , мерзлякува́ тий.
Мерзлятина – мерзля́ тина, -ни.
Мерзнуть (зябнуть) – ме́ рзнути.
Мерзостный, см. Мерзкий.
Мерзость – мерзо́ та, -ти, по́ гань, -ні, паску́ дство, -ва.
Меридиан – меридія́ н, -ну, півде́нник, -ка.
Меридиональный – меридіона́ льний, південнико́ вий, -а, -е.
Мерило – міри́ ло, -ла.
Мерин – кінь (род. коня́ ).
Меринос (овца) – шпа́ нка, -ки.
Меритель – мі́ряльник, -ка.
Мерить – мі́ряти, виміря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш; -ться – мі́рятися.
Мерка – мі́рка, -ки.
Меркантильность – мерканти́ льність, -ности.
Меркантильный – мерканти́ льний, -а, -е.
Меркнуть – ме́ рх(к)нути, -ну, -неш.
Меркурий (планета) – мерку́ рій, -ія.
Мерлуший, мерлушковый – смуше́ вий, -а, -е.
Мерлушка – сму́ шок, -шка.
Мерность – мі́рність, -ности; -ный – мі́рний, -а, -е.
Мероприятие – за́ ходи, -дів.
Мертвенность – помертві́лість.
Мертвенный – ме́ ртвий, помертві́лий, завме́ рлий, -а, -е.
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Мертветь – мертві́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Мертвец – мрець (род. мерця́ ), мертвя́ к, -ка́ .
Мертвецкая – трупа́ рня, -ні.
Мертвецкий – мертве́ цький, -а, -е.
Мертвечина – мерля́ тина, -ни, мертвечи́ на, -ни; (о животных) па́ дло, -ла, сте́ рво, -ва.
Мертвительный – мертву́ чий, смерте́ льний, -а, -е.
Мертвить – мертви́ ти, -влю́, -ви́ ш.
Мертворожденный – мертворо́ джений, -а, -е, мерчу́ к, -ка́ .
Мерцание – мига́ ння, бли́ мання.
Мерцать – бли́ мати, миготі́ти.
Мерщик – мі́рник, -ка, мі́рчий, -чого.
Меряние – мі́ряння, -ння.
Месиво – за́ мішка, -ки, мі́сиво, -ва.
Месилка, см. Мешалка.
Месильщик – міси́ льник, -ка; -щица – міси́ льниця, -ці.
Месить – міси́ ти (мішу́ , мі́сиш); -ться – міси́ тися.
Меска – місі́ння, -ння.
Местечко – місте́ чко, -ка.
Мести – мести́ (мету́ , мете́ ш), заміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Меститься – місти́ тися (міщу́ ся, місти́ шся).
Местность – місце́ вість, -вости.
Местный – місце́ вий, -а, -е.
Место – 1) мі́сце, -ця; 2) (местность) місти́ на, -ни; 3) (должность) поса́ да, -ди.
Местоблюститель – намі́сник, -ка.
Местожительство – місцепрожива́ ння, -ння.
Местоимение, грам. – займе́ нник, -ка.
Местоположение – місце́ вість, -вости.
Местопребывание – місцепробува́ ння, місцепрожива́ ння.
Месторасположение – мі́сце розташува́ ння.
Месторождение – 1) (геолог.) родо́ вище, -ща; 2) (человека) місценаро́ дження, -ння.
Месть – по́ мста, -ти.
Месяц – мі́сяць, -ця.
Месяцеслов – календа́ р, -ря́ .
Месячное, см. Менструация.
Месячный – мі́сячний, -а, -е.
Металл – мета́ ль, -лю.
Металлист – металі́ст, -та.
Металлический – метале́ вий, металі́чний, -а, -е.
Металловидный – металюва́ тий.
Металлообрабатывающий – метальообро́ бний, -а, -е.
Металлоплавильный – гама́ рський, -а, -е.
Металлург – гама́ рник, -ка.
Металлургический – металюрґі́йний, гама́ рний, -а, -е.
Металлургия – металю́рґія, -ії, гама́ рство, -ва.
Метание – ки́ дання, -ння.
Метательный – ки́ дальний, -а, -е.
Метать, метнуть – 1) (копье) ки́ дати, -даю, -даєш, ки́ нути, -ну, -неш; 2) (метать икру)
те́ ртися (тру́ ся, тре́ шся); 3) (петли) обкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обки́ нути, -ну, -неш.
Метаться, метнуться – (бросаться) ки́ датися, -даюся, ки́ нутися, -нуся, -нешся;
(суетиться) метуши́ тися, заметуши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся.
Метафизик – метафі́зик, -ка.
Метафизика – метафі́зика, -ки; -зический – метафізи́ чний, -а, -е.
Метафора – мета́ фора, -ри.
Метелить – хурде́ лити, -лю, -лиш, ві́холити, -лю, -лиш.
Метелка, метлика – 1) (бот.) мітли́ ця, -ці; 2) (камыша) куни́ ця, -ці; (проса, овса) во́ лот, -та;
3) (веник) ві́ничок, -чка.
Метель – завірю́ха, -хи, мете́ лиця, -ці, хуртови́ на, -ни, ху́ ґа.
Метельный (вьюжный) – завірю́шливий, хуртови́ нний, -а, -е.
Метёльный – мітло́ вий, -а, -е.
Метельщик – меті́льник, -ка; (кто делает метлы) мітля́ р, -ра́ ; -щица – меті́льниця,
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мітля́ рка.
Метение – меті́ння, заміта́ ння.
Метеор – метео́ р, -ра.
Метеоролог – метеороло́ г, -га; -гический – метеорологі́чний.
Метеорология – метеороло́ гія, -ії.
Метил, хим. – мети́ ль, -лю; -ловый – мети́ льовий, -а, -е.
Метис – мети́ с, -са.
Метить – 1) (делать пометку) значи́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (в цель) лу́ чити, -чу, -чиш, ці́лити, -лю,
-лиш; 3) (намекать) натяка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш (на ко́ го, на що); 4) (стремиться к чему,
иметь виды на кого) ва́ жити (на ко́ го).
Метка – позна́ ка, за́ значка, -ки.
Меткий – влу́ чний, -а, -е; -ко – влу́ чно.
Меткость – влу́ чність, -ности.
Метла – мітла́ , -ли́ .
Метлика, бот. – мітли́ ця, -ці.
Метловище – мі́тлище, -ща.
Метлообразный – мітла́ стий.
Метод – мето́ да, -ди.
Методический – методи́ чний, -а, -е; -ски – методи́ чно.
Метр – метр, -ра.
Метранпаж – метранпа́ ж, -жа.
Метрика – ме́ трика, -ки.
Метрический – метри́ чний, -а, -е; м. свидетельство – ме́ трика.
Метрополия – метропо́ лія, -ії.
Метчик – значі́й, -ія́ .
Мех – 1) ху́ тро, фу́ тро, -ра; 2) (кузнечный) міх, -ху.
Меховой – 1) хутря́ ни́ й, -а́ , -е́ ; 2) міхови́ й.
Механизм – механі́зм, -му.
Механик – меха́ нік, -ка.
Механика – меха́ ніка, -ки.
Механический – механі́чний, -а, -е; -ски – механі́чно.
Меховщик – кушні́р, -ра́ ; -шица – кушні́рка, -ки.
Мехоноша – міхоно́ ша, -ші.
Меценат – мецена́ т, -та.
Меч – меч, -ча́ .
Мечевидный, мечеобразный – меча́ стий, мечува́ тий, -а, -е.
Меченый – мі́чений, позна́ чений.
Мечеть – мече́ ть, -ті, мече́ т, -ту.
Мечта – мрі́я, -і́ї.
Мечтание – мрі́яння, ма́ ріння, -ння.
Мечтатель – мрі́йник, -ка; -льница – мрі́йниця, -ці.
Мечтательность – мрі́йність, -ности.
Мечтательный – мрі́йний, -а, -е.
Мечтать – мрі́яти (мрі́ю, мрі́єш), ма́ рити, -рю, -риш (про ко́ го, про що).
Мешалка – мі́шалка, -ки; (для мешания теста) копи́ стка, -ки.
Мешание – міша́ ння, -ння.
Мешать – 1) (смешивать) міша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш; 2) (препятствовать) перешкоджа́ ти,
-джа́ ю, -джа́ єш, перебива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 3) (размешивать) розмі́шувати, -шую, -шуєш.
Мешаться – 1) (сбиваться) міша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, плу́ татися, -таюся, -таєшся; 2)
(вмешиваться) втруча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, встрява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 3) (с ума сходить)
божево́ літи, -лію, -лієш.
Мешетчатый – торби́ нчастий, мішечко́ вий, -а, -е.
Мешечек – торби́ нка, -ки, міше́ чок, -чка.
Мешечник – міхоно́ ша, -ші.
Мешечница – міхоно́ ша, -ші.
Мешечный – мішкови́ й, торбинко́ вий, -а, -е.
Мешкание – барі́ння, га́ яння, -ння.
Мешкать – бари́ тися, -рю́ся, -ри́ шся, га́ ятися (га́ юся).
Мешковатость – лантухува́ тість, -тости; (о неповоротливом человоке) вайлува́ тість.
Мешковатый – лантухува́ тий, -а, -е; (о неповоротливом человеке) вайлува́ тий, міхува́ тий,
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-а, -е.
Мешкообразный см. Мешетчатый.
Мешок – мішо́ к, -шка́ , міх (р. мі́ха); (большой) ла́ нтух, -ха.
Мещанин – міщани́ н, -на; -щанка – міща́ нка, -ки.
Мещанский – міща́ нський, -а, -е.
Мещанство – міща́ нство, -ва.
Миазма – мія́ зма, -ми.
Миазматический – міязмати́ чний, -а, -е.
Миг – мент, -ту, мить, -ті.
Мигание (глазами) – мига́ ння, морга́ ння, клі́пання, -ння.
Мигать, мигнуть – мига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, мигну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (сверкать) бли́ мати, -маю,
-маєш, бли́ мнути, -ну, -неш; (моргать) морга́ ти, моргну́ ти.
Мигом, нар. – ми́ ттю, ме́нтом.
Мигрень, мед. – міґре́ на, -ни.
Мигун – моргу́ н, -на; -гунья – моргу́ ха, -хи.
Мизантроп – мізантро́ п, -па, людонена́ висник, -ка.
Мизерность – мізе́ рність, -ности, нікче́ мність, -ности.
Мизерный – мізе́ рний, нікче́ мний, -а, -е.
Мизинец – мізи́ нець, -ця, мізи́ нчик, -ка.
Микроб – мікро́ б, -ба.
Микроскоп – мікроско́ п, -пу; -пический – мікроскопі́йний, -а, -е.
Микстура – міксту́ ра, -ри, мішани́ на, -ни.
Милашка – лю́бий, -бого, лю́бка, -ки.
Миленький – миле́ нький, любе́ нький, -а, -е.
Милиметр – мілі́метр, -ра.
Милитаризм – мілітари́ зм, -му.
Милиционер – міліціоне́ р, -ра.
Милиция – мілі́ція, -ії; -ционный – міліці́йний, -а, -е.
Миллиард – мілья́ рд, -да.
Миллион – мільйо́ н, -на; -ный – мільйоно́ вий, -а, -е.
Миллионер, миллионщик – мільйоне́ р, -ра.
Мило, нар. – ми́ ло, лю́бо.
Ми́ лование – ми́ лування, поми́ лування, -ння.
Милова́ ние – милува́ ння, -ння, голу́ блення.
Ми́ ловать – ми́ лувати, -лу́ ю, -лу́ єш.
Милова́ ть – милува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, голу́ бити, -блю, -биш.
Миловидность – вродли́ вість.
Миловидный – га́ рний, вродли́ вий, милови́ дий, милоли́ ций.
Милосердие – милосе́ рдя, -дя.
Милосердствовать – милосе́ рдувати, -дую, -дуєш.
Милосердный – милосе́ рд(н)ий, -а, -е.
Милостивец – зичли́ вець, -вця, ласка́ вець, -вця; -вица – зичли́ виця, ласка́ виця, -ці.
Милостивый – милости́ вий, ласка́ вий, -а, -е (до ко́ го); -во – милости́ во, ласка́ во.
Милостыня – ми́ лостиня, -ні.
Милость – ми́ лість, (род. ми́ лости), ла́ ска, -ки.
Милочка – коха́ ночка, -ки.
Милый – ми́ лий, лю́бий, коха́ ний, -а, -е.
Миля – ми́ ля, -лі.
Мимика – мі́міка, -ки; -мический – мімі́чний, -а, -е.
Мимо, нар. – повз, поу́ з (кого, що).
́
́
Мимоездом – проїздом,
мимоїздом.
́
Мимоезжий – проїжджий, -а, -е.
Мимоза – мімо́ за, -зи.
Мимолетный – скоромину́ щий, -а, -е.
Мимоходом, нар. – мимохі́дь.
Мина – 1) (взрывчатое вещество) мі́на, -ни; 2) (место подкопа) підко́ п, -пу; 3)
(выражение лица) мі́на, -ни, ви́ раз, -зу.
Миндаль, бот. – миґда́ ль, -лю.
Миндальный – миґдале́ вий, -а, -е.
Минер – підко́ пник, -ка.
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Минерал – мінера́ л, -лу.
Минералогия – мінерало́ гія, -ії.
Минеральный – мінера́ льний, -а, -е; м. источник – мінера́ льне джерело́ .
Миниатюра – мініятю́ра, -ри.
Миниатюрист – мініятюри́ ст, -та.
Миниатюрний – мініатю́рний.
Минимальный – мініма́ льний, найме́нший, -а, -е.
Минимум – мі́німум, -му.
Минирование – мінува́ ння, підко́ пування, -ння.
Минировать – мінува́ ти, -ну́ ю, підко́ пувати, -пую, -пуєш.
Министерский – міністе́ рський.
Министерство – міністе́ рство, -ва.
Министр – міні́стер, -ра.
Минный – мі́нний, підко́ пний.
Минование – мина́ ння, -ння.
Миновать, минуть – мина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, мину́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Минога, зоол. – міно́ га, -ги.
Миномет, воен. – міноки́ д, -да, міноме́ т, -ту.
Миноноска – міноно́ ска, -ки.
Минорный – міно́ рний, -а, -е.
Минувший – мину́ лий, -а, -е.
Минус – мі́нус, -са.
Минута – хвили́ на, -ни.
Минутный – хвильови́ й, -а́ , -е́, хвили́ нний.
Миология, анат. – міоло́ гія, -ії.
Мир – 1) (вселенная) світ (род. сві́ту), все́ світ, -ту; 2) (согласие) мир (род. ми́ ру), лад, -ду́ ; 3)
(общество) грома́ да, -ди.
Мираж – ма́ риво, -ва.
Миритель – миротво́ рець, -рця; -ница – миротво́ рка, -ки.
Мирительный – миротво́ рний.
Мирить – мири́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Мирно, нар. – ми́ рно.
Мирный – ми́ рний, ти́ хий, -а, -е.
Миро – ми́ ро, -ра, ма́ сло, -ла.
Мировать – мирува́ ти, -ру́ ю.
Мировая – мирова́ , -во́ ї, поми́ рна.
Мировоззрение – світо́ гляд, -ду.
Мировой – 1) (вселенный) світови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (судья) мирови́ й, -о́ го.
Мироед – глита́ й, -тая́ , мироїд.
Мироздание – світобудо́ ва, -ви.
Миролюбивый – миролю́бний.
Миролюбие – миролю́бність.
Миропомазание – маслосвя́ ття, -ття, мирува́ ння, -ння.
Мироправитель – світоря́ дець, -дця.
Миросоздатель, миростроитель – світотво́ рець, -рця.
Миросозерцание, см. Мировоззрение.
Мироустройство, см. Мироздание.
Мирской – 1) (общественный) грома́ дський, -а, -е; 2) (светский) мирськи́ й, сві́тський.
Мирянин – миря́ нин, -на; -нка – миря́ нка, -ки.
Миса, миска – ми́ ска, -ки, ми́ сочка, -ки; (неглубокая) полуми́ сок, -ска.
Миссионер – місіоне́ р, -ра; -ский – місіоне́ рський, -а, -е.
Миссия – мі́сія, -ії.
Мистерия – місте́ рія, -ії.
Мистик – мі́стик, -ка.
Мистика – мі́стика, -ки.
Мистификатор – містифіка́ тор, -ра.
Мистификация – містифіка́ ція.
Мистифицировать – містифікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Мистицизм – містици́ зм, -му.
Мистический – місти́ чний, -а, -е.
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Митинг – мі́тинґ, -ґа, ві́че, -ча; -говый – мітинґо́ вий, віче́ вий, -а, -е.
Митра – ми́ тра, -ри.
Митрополит – митрополи́ т, -та; -личий – митрополи́ чий, -а, -е.
Миф – міт (род. мі́ту).
Мифологический – мітологі́чний, -а, -е.
Мифология – мітоло́ гія, -гії.
Мишень – ціль, -лі.
Мишура – сухозлі́тка, -ки.
Мишурный – сухозло́ тий, -а, -е.
Младенец – дити́ на, -ни; (неговорящий) немовля́ , -ля́ ти.
Младенческий – дити́ нячий, -а, -е.
Младенчество – дити́ нство, -ва.
Младший – моло́ дший, -а, -е.
Млекопитающий, зоол. – сса́ вець, -вця.
Млеть – млі́ти (млі́ю, млі́єш), умліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Млечный – моло́ чний, -а, -е; млечный путь – чума́ цька доро́ га, бо́ жий шлях.
Мнение – ду́ мка, -ки, га́ дка, -ки; по моему мнению – на мою́ ду́ мку.
Мнимобольной – мнимохво́ рий, нібихво́ рий -а, -е
Мнимоумерший – мнимовме́ рлий, нібивме́ рлий.
Мнимый – 1) мни́ мий, га́ даний; (ложный) фалши́ вий.
Мнительность – поми́ сливість, -вости.
Мнительный – поми́ сливий, -а, -е.
Мнить – ми́ слити, -слю, -слиш, ду́ мати, -маю, -маєш.
Много – бага́ то.
Многобожие – многобо́ жжя, -жжя.
Многобожный – многобо́ жний.
Многобрачие – многошлю́бство.
Многобрачный – многошлю́бний.
Многоветвистый – гілля́ стий.
Многоводие – многові́ддя, -ддя, багатові́ддя.
Многоводный – багатово́ дий, повново́ дий, -а, -е.
Многоглавый, многоголовый – багатоголо́ вий, -а, -е.
Многоглаголание, см. Многоречивость.
Многоглазый – багатоо́ кий, -а. е.
Многогранник – многості́нник.
Многогранный – многості́нний, многогранча́ стий, -а, -е.
Многогрешный – многогрі́шний, -а, -е.
Многодетный – дітни́ й, многоді́тний, -а, -е.
Многоженец – многоже́ нець, -нця.
Многоженство – многоже́ нство.
Многоземельный – багатоземе́льний, -а, -е.
Многознаменательность, многозначительность – багатозна́ чність, -ности.
Многознаменательный, многозначительный – багатозна́ чний.
Многоколенный – колінча́ стий.
Многократность – кількаразо́ вість, багаторазо́ вість, -вости.
Многократный – кількаразо́ вий, багаторазо́ вий, -а, -е.
Многокровный – багатокро́ вний, -а, -е.
Многолепестковый – багатопелюстко́ вий, -а, -е.
Многолетие – довголі́ття, -ття.
Многолетний – довголі́тній, -я, -є.
Многолистный – багатоли́ стий, -а, -е.
Многолюдный – велелю́дний, многолю́дний, -а, -е.
Многомужие – многому́ жжя, -жжя.
Многоног, энт. – стоно́ га, -ги.
Многоногий – багатоно́ гий, -а, -е.
Многообразие, многообразность – різномані́тність, -ости.
Многообразный – різномані́тний, -а, -е.
Многоплодный – 1) (о живот.) плодю́чий; 2) (о земле) родю́чий, 3) (об овощах) рясни́ й, -а́ ,
-е́ .
Многопольный – багатопі́льний, кільказмі́нний, -а, -е.
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Многоречивость – велемо́ вність, багатомо́ вність, -ности, многомо́ вність.
Многоречивый – велемо́ вний, багатомо́ вний, -а, -е, многомо́ вний.
Многосемейность – великороди́ нність, -ности.
Многосемейный – великороди́ нний, -а, -е.
Многословие, многословный, см. Многоречивость, многоречивый.
Многосложный – багатоскладо́ вий, -а, -е, многоскла́ довий.
Многосторонний – многобі́чний.
Многострадалец – многостра́ дник, -ка.
Многострадальный – многостра́ дний, -а, -е.
Многострунный – багатостру́ нний, -а, -е.
Многотерпеливый – многотерпели́ вий, -а, -е.
Многоточие – крапки́ , -по́ к.
Многотрудный – трудни́ й, -а́ , -е́ .
Многоуважаемый – високопова́ жаний, вельмипова́ жаний.
Многоугольник – многоку́ тник.
Многоугольный – многоку́ тній.
Многоученый – великовче́ ний, багатовче́ ний, -а, -е.
Многоцветность – багатоба́ рвність, -ности.
Многоцветный – багатоба́ рвний, -а, -е, многоба́ рвний.
Многоценный – багатоці́нний, -а, -е.
Многочисленность – числе́нність, -ности.
Многочисленный – числе́нний, -а, -е; -но – числе́нно.
Многочлен – многочле́н, -на.
Многошумный – рясношу́ мний.
Многоязычный – багатомо́ вний, -а, -е, многомо́ вний.
Множественность – мно́ жість, -жости.
Множественный – мно́ гий, -а, -е; -нное число – множина́ , -ни́ .
Множество – си́ ла, -ли, бага́ то; безчисленное -во – бе́ зліч, -чі.
Множимое, ариф. – мно́ женик.
Множитель, ариф. – мно́ жник.
Множить – збі́льшувати, -шую.
Мобилизационный – мобілізаці́йний.
Мобилизация – мобіліза́ ція.
Мобилизировать – мобілізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Могила – 1) (яма для погребения) я́ ма (род. я́ ми); 2) (курган) моги́ ла, -ли.
Могильный – моги́ льний, -а, -е.
Могильщик – граба́ р, -ря́ , гробокопа́ ч, -ча́ .
Могота – си́ ла, -ли, міць (род. мо́ ці).
Могучесть – поту́ га, -га, поту́ жніть, -ности, си́ ла, -ли.
Могучий – поту́ жний, -а, -е.
Могущественность, см. Могущество.
Могущественный – могу́ тній, -я, -є, поту́ жний, -а, -е; -но – поту́ жно, могу́ тньо.
Могущество – могу́ тність, поту́ жність, -ности.
Мода – мо́ да, -ди.
Модель – моде́ ль, -лю, зразо́ к, -зка́ .
Модельщик – моде́льник, -ка.
Модернизм – модерні́зм, -му.
Модернизировать – модернізува́ ти, зу́ ю, -зу́ єш.
Модистка – моди́ стка, -ки.
Модификация – модифіка́ ція.
Модифицировать – модифікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Модница – мо́ дниця, -ці.
Модничать – модникува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Модный – мо́ дний, -а, -е.
Можжевельник, бот. – яліве́ ць, -вцю́.
Можно – мо́ жна.
Мозаика – моза́ їка, -ки.
Мозг – мі́зок (мо́ зок), -зку.
Мозглый – трухля́ вий, при́ тхлий, -а, -е.
Мозглявый – плюга́ вий, ми́ ршавий, -а, -е.
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Мозгляк – ми́ ршавець, хи́ рявець, -вця, хирля́ к, -ка́ .
Мозгнуть – 1) (о растен.) гни́ ти (гнию́, гниє́ш), трухля́ віти, -вію, -вієш; 2) (о человеке)
ча́ хнути, -ну, -неш, хи́ ріти, -рію.
Мозговатый – мізкува́ тий, -а, -е.
Мозговой – мізкови́ й, -а́ , -е́ .
Мозжечок, анат. – мі́зочок.
Мозолина – мозо́ лина, -ни.
Мозолистый – мозо́ листий, -а, -е.
Мозолить – мозо́ лити, -лю, -лиш, му́ лити, -лю, -лиш.
Мозоль – мозо́ ля, -лі.
Мозольный – мозоле́ вий, -а, -е.
Мой, моя, мое, мест. – мій, моя́ , моє́.
Мойка – миття́ , -ття́ , прання́ , -ння́ .
Мокать – умоча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Моклый – мо́ клий, -а, -е.
Мокнуть – мо́ кнути, -ну, -неш.
Мокренький – мокре́ нький, -а, -е.
Мокрет[д]ь – 1) него́ да, сльота́ ; 2) во́ гкість, -кости.
Мокрец – мокре́ ць, -ця́ .
Мокрица – 1) (бот.) мокре́ ць, -цю́; 2) стоні́г, -но́ га, стоно́ га, -ги.
Мокро – мо́ кро.
Мокроватый – мокре́ нький, мокра́ вий, мокрува́ тий, -а, -е.
Мокрота́ – моква́ , -ви́ , мо́ крість.
Мокро́ та, мед. – харкоти́ ння, -ння.
Мокротный – харкоти́ нний, -а, -е.
Мокрый – мо́ крий, -а, -е.
Мол, сз. – мов, мовля́ в.
Молва – 1) (вообще) поголо́ ска, -ка, по́ голос, -су, чу́ тка, -ки; 2) (дурная слава) погові́р,
-во́ ру, несла́ ва, -ви.
Молвить – мо́ вити, -влю, -виш, каза́ ти (кажу́ , ка́ жеш).
Молебен – меле́ бень, -бня.
Молебствовать – моле́ бень пра́ вити.
Молекула – моле́ кула, -ли.
Молекулярный – молекуля́ рний.
Молельня – божни́ ця, -ці.
Молельщик – молі́льник, -ка, моле́ ць (р. мольця́ ); -щица – молі́льниця, -ці.
Моление – молі́ння, -ння.
Молитва – моли́ тва, -ви.
Молитвенник – молито́ вник, -ка.
Молитвенный – молито́ вний.
Молитель – моли́ твеник, -ка; -ница – моли́ твениця, -ці.
Молить – моли́ ти, -лю́, -лиш, блага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; -ся – моли́ тися.
Молка – помі́л, -мо́ у, молоття́ .
Моллюск – молю́ск, -ка, м’яку́ н, -на; (речн.) ско́ йка, -ки.
Молниеносный – блискави́ чний.
Молния – бли́ скавка, -ки.
Молодежь – мо́ лодь, -ді, молодне́ ча, -чі.
Молоденький – молоде́ нький.
Молодеть – молоді́ти, -ді́ю, -ді́єш, моло́ дшати, -шаю, -шаєш.
Молодехонек – молоді́сінький.
Молодец – молоде́ ць, -дця́ , юна́ к, -ка́ .
Молодецкий – молоде́ цький, юна́ цький, -а, -е; -цки – молоде́ цьки, юна́ цьки, по
молоде́ цькому, по юна́ цькому.
Молодечество – молоде́ цтво, -ва, юна́ цтво, -ва.
Молодить – молоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш, відмоло́ джувати, -джую, -джуєш; -ться – молоди́ тися.
Молодица, молодка – молоди́ ця, -ці.
Молодняк – молодня́ к, -ка́ .
Молодожены – молоді́, -ди́ х.
Молодой – молоди́ й, -а́ , -е́ .
Молодость – мо́ лодість, -дости, мо́ лодощі, -щів.
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Молодуха, см. Молодица.
Молодцеватый – молоде́ цький.
Молодчик, молодчина, молодчага, см. Молодец.
Моложаветь – молодні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Моложавость – молодя́ вість.
Моложавый – молодя́ вий, -а, -е.
Молоко – молоко́ , -ка́ ; (кислое) кисля́ к, -ку́ .
Молокосос – молокосо́ с, -са.
Молот – мо́ лот, -та, молото́ к, -тка́ .
Молотилка – молота́ рка, -ки, молота́ рня, -ні.
Молотило (у цепа) – бия́ к, -ка́ .
Молотильный – молотни́ й, -а́ , -е́ .
Молотильня – 1) (место, где молотят) тік (род. то́ ку); 2) (молотильная машина) см.
Молотилка.
Молотильщик – моло́ тник, молоті́льник, -ка.
Молотить – молоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; -ться – молоти́ тися.
Молотобоец – модотобі́йник, -ка, молотобі́єць, -бі́йця.
Молоточек – молото́ чок, -чка.
Молотый – ме́лений, -а, -е.
Молоть – 1) (муку) моло́ ти (мелю́, ме́ леш); 2) (говорить ерунду) моло́ ти, верзти́ , -зу́ , -зе́ ш.
Молотьба – молоті́ння, -ння, молотьба́ , -би́ .
Молотье – мли́ во, -ва, молоття́ .
Молочай, бот. – молоча́ й, -чаю́.
Молочная – молоча́ рня, -ні.
Молочник – 1) (посуда) моло́ чник, -ка; 2) (сосунец) сосу́ н, -на́ , сосуне́ ць, -нця́ ; 3)
(продавщик молока) молоча́ р, -ра́ , моло́ чник, -ка; -ница – (продавщица) моло́ чниця, -ці.
Молочный – моло́ чний, -а, -е.
Молча, молчаливо – мо́ вчки, мовчазли́ во, мовча́ зно.
Молчаливость – мовча́ зність, -ности, мовчазли́ вість, -вости.
Молчаливый – мовчазни́ й, мовчазли́ вий, -а, -е.
Молчальник – мовчу́ н, -на́ ; -льница – мовчу́ нка, -ки.
Молчание – мовча́ ння, -ння, мовча́ нка, -ки.
Молчанка (игра) – мовча́ н, -на́ .
Молчать – мовча́ ти, -вчу́ , -вчи́ ш.
Молчком – мо́ вчки, ни́ шком, ти́ шком.
Моль, энт. – міль (род. мо́ лю).
Мольба – блага́ ння, -ння, моли́ тва, -ви.
Мольберт – мольбе́ рт, -ту.
Мольный – мі́льний, -а, -е.
Момент – моме́ нт, -ту, мить, -ті.
Моментальный – момента́ льний, -а, -е.
Моментально – уме́ нт, ми́ ттю, момента́ льно.
Монархизм – монархі́зм, -му.
Монархист – монархі́ст, -та; -тка – монархі́стка, -ки.
Монархический – монархі́чний.
Монархия – мона́ рхія, -хії.
Монастырь – манасти́ р, -ря́ ; -ский – манасти́ рський, -а, -е.
Монах – черне́ ць (род. ченця́ , мн. ченці), мана́ х, -ха; -хиня – черни́ ця, -ці.
Монашеский – 1) черне́ чий, черне́ цький, -а, -е; 2) черни́ чий (от черни́ ця).
Монашество – черне́ цтво, -ва.
Монашествовать – ченцюва́ ти.
Монета – моне́ та, -ти.
Монетный – моне́ тний; (двор) монета́ рня, -ні.
Монетчик – моне́ тник, -ка.
Монисто – нами́ сто, -та.
Монограмма – моногра́ ма, -ми.
Монография – моногра́ фія, -ії.
Монографический – монографі́чний, -а, -е.
Монокль – моно́ кль, -ля.
Монолог – моноло́ г, -гу.
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Монополизация – монополіза́ ція, -ції.
Монополизировать – монополізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Монополист – монололі́ст, -та; -тка – монополі́стка, -ки.
Монополия – монопо́ лія, -лії.
́
Монотеизм – монотеїзм,
-му.
́
́
Монотеист – монотеїст, -та; -тка – монотеїстка,
-ки.
Монотеистический – монотеїсти́ чний.
Монотонность – одномані́тність, -ности.
Монотонный – одномані́тний, -а, -е.
Монтаж – монта́ ж, -жу.
Монтер – монте́ р, -ра.
Монтировка – монтува́ ння, -ння.
Монумент – монуме́ нт, -ту.
Монументальный – монумента́ льний, -а, -е.
Мопс, мопсик, зоол. – муц, -ца, му́ цик, -ка.
Мор, мед. – помі́р, -мо́ ру, морови́ ця, -ці.
Морализация – мораліза́ ція, -ції.
Морализировать – моралізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Моралист – моралі́ст, -та.
Мораль – мора́ ль, -лі; -вый – мора́ льний, -а, -е.
Моргание – морга́ ння, -ння.
Моргать, моргнуть – морга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, моргну́ ти, -ну́ .
Морда – мо́ рда, -ди, пи́ сок, -ску.
Мордастый – морда́ тий, пика́ тий, -а, -е.
Мордашка, мордочка – мо́ рдочка, -ки, пи́ сочок, -чка.
Море – мо́ ре, -ря.
Морель – море́ля, -лі.
Мореплавание, мореходство – морепла́ вство, -ва.
Мореплаватель – морепла́ вець, -вця.
Мореплавательный – морепла́ вний, -а, -е.
Морж, зоол. – морж, -жа́ .
Морзист – морзи́ ст, -та.
Морить – губи́ ти, -блю́, -биш, мори́ ти, -рю́, -риш, вигубля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Морковный – морквяни́ й, -а́ , -е́ .
Морковь, бот. – мо́ рква, -ви.
Моркотный – мо́ торошний, -а, -е; -но – мо́ торошно.
Моровой, мед. – морови́ й; -вое поветрие – морови́ ця, -ці́.
Мороженик – моро́ женик, -ка; -ница – моро́ жениця, -ці.
Мороженье – моро́ ження, -ння.
Мороженное – моро́ зиво, -ва.
Мороз – моро́ з, -зу.
Морозить – моро́ зити, -ро́ жу, -ро́ зиш; -ться – моро́ зитися.
Морозный – моро́ зяний, -а, -е; -но – моро́ зяно.
Моросить – мрячи́ ти, -чу́ , -чи́ ш, імжи́ ти (імжу́ , імжи́ ш).
Морочение – моро́ чення, -ння.
Морочить – моро́ чити, -чу, -чиш, дури́ ти, -рю́, -риш.
Морской – морськи́ й, -а́ , -е́ .
Мортира – морти́ ра, -ри; -рный – морти́ рний, -а, -е.
Морфий, морфин – морфі́н, -ну.
Морфинизм – морфіні́зм, -му.
Морфинист – морфіні́ст, -та.
Морфология – морфоло́ гія, -гії; -гический – морфологі́чний.
Морщина – змо́ ршка, -ки.
Морщинистый – зморшкува́ тий, змо́ рщений, -а, -е.
Морщить – мо́ рщити, -щу, -щиш.
Морщиться – 1) мо́ рщитися, -щуся, -щишся; 2) (хмуриться) хму́ ритися, -рюся, -ришся,
су́ питися, -плюся, -пишся.
Моряк – моря́ к, -ка́ .
Мост – міст (род. мо́ сту).
Мостик – місто́ к, -тка́ , мо́ стик, -ка.
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Мостильщик – брука́ р, -ря́ .
Мостить – 2) мости́ ти (мощу́ , мо́ стиш); 2) (доски) стели́ ти, -лю́, -лиш; 3) (камень) брукува́ ти,
-ку́ ю, -ку́ єш.
Мостки – 1) кла́ дка, -ки; 2) (леса) ришто́ вання, -ння.
Мостовая – (деревян.) помі́ст, -мо́ сту; (каменная) брук, -ку.
Мостовина – мости́ на, стели́ на, -ни.
Мостовой – мостови́ й, -а́ , -е́ .
Мосток – місто́ к, -тка́ .
Мот – 1) см. Моток; 2) мотя́ га, -ги, три́ нькало, -ла.
Мотание – 1) (расточение) мота́ ння, манта́ чення, три́ нькання, -ння; 2) (ниток) сота́ ння,
мота́ ння, -ння; 3) (махание) кива́ ння, колива́ ння.
Мотать – 1) (расточать) гайнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, три́ нькати, -каю, -каєш, марнотра́ тити,
-ра́ чу, -ра́ тиш; 2) (нитки) мота́ ти, -та́ ю, -та́ єш, сота́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 3) (покачивать)
колива́ ти, кива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, хита́ ти, теліпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Мотив – моти́ в, -ву.
Мотивирование, мотивировка – мотивува́ ння, -ння.
Мотивировать – мотивува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш.
Мотовагон – мотоваго́ н, -ну.
Мотовка – марнотра́ тниця, мотя́ га.
Мотовской – розтра́ тний, марнотра́ тний, -а, -е.
Мотовство – марнотра́ тство, -ва, гайнува́ ння, три́ нькання, -ння.
Моток – міто́ к, -тка́ .
Мотор – мото́ р, -ра; -ный – моторо́ вий, -а, -е.
Моторист – мотори́ ст, -та.
Мотоциклет, мотоциклетка – мотоцикле́ т, -та.
Мотоциклетист – мотоциклети́ ст, -та.
Мотыка – копани́ ця, -ці.
Мотылек – мете́ лик, -ка.
Мотыль – 1) моти́ ль, -ля, мете́ лик, -ка; 2) (в машинах) шату́ н, -на́ , вітряни́ ця, -ці.
Мотыльковый – мете́ ликовий.
Мох – мох (род. мо́ ху).
Мохнатеть – волоха́ тіти, кошла́ тіти, -тію, -тієш.
Мохнатость – волоха́ тість, кошла́ тість, -тости.
Мохнатый – волохатий, кошла́ тий, -а, -е.
Моховой – мохови́ й, -а́ , -е́ .
Мохорка, см. Махорка.
Мохра, мохорь (мн. махры) – торо́ чка, -ки (мн. торочки́ , -чо́ к), пацьо́ рка, -ки (мн.
пацьо́ рки, -ків).
Мохроветь – повні́ти, -ні́ю, -ні́єш, повні́шати, -шаю, -шаєш.
Мохровый (о цветах) – по́ вний, -а, -е.
Моцион – моціо́ н, -ну.
Моча – сеч, -чі.
Мочалистый – ли́ куватий, -а, -е.
Мочалить – волокнува́ ти, -ну́ ю.
Мочалка – ли́ ко, -ка; (для мытья) ми́ йка, -ки.
Мочальный - ли́ чаний.
Мочевина – 1) (место) калю́жа, -жі; 2) (хим.) се́ чина, мочови́ на, -ни.
Мочевой, анат. – сечни́ й, мочови́ й, -а, -е; (пузырь) сечни́ к, -ка́ .
Мочегонное – сечогі́н, -го́ ну.
Мочеиспускание – сечоте́ ча, -чі, сцяння́ , -ння́ .
Мочеиспускательный – сечни́ й, -а́ , -е́ ; (канал) сечни́ к, -ка́ .
Мочение – 1) (чего-нибудь водой) мочі́ння; 2) сцяння́ , -ння́ .
Мочеполовой – сечостате́ вий.
Мочеточник – седові́д, -во́ ду.
Мочильный – мочи́ льний.
Мочильня – мочи́ льня, -ні.
Мочить – 1) (водой) мочи́ ти, -чу, -чиш; 2) сцяти; -ться – 1) мочи́ тися; 2) сця́ ти.
Мочка – 1) (процесс) мочі́ння, -ння; 2) (вымоченное) волокно́ , -на́ , пря́ диво, -ва.
Мочь (существ.), см. Мощь.
Мочь, смочь, глагол – могти́ , змогти́ (змо́ жу, змо́ жеш), зду́ жати, -жаю, -жаєш.
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Мошенник – шахра́ й, -рая́ , махля́ р, -ра́ ; -ница – шахра́ йка, махля́ рка, -ки.
Мошенничать – шахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, дури́ ти, -рю, -риш, обду́ рювати, -рюю, -рюєш,
ошу́ кувати, -кую, -куєш, махлюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Мошеннически – шахра́ йським спо́ собом, як шахра́ й.
Мошеннический – шахра́ йський.
Мошенничество – шахра́ йство.
Мошка – мо́ шка, -ки; (собират.) мошка́ , -ки́ .
Мошна, мошонка – 1) (кошелек) капшу́ к, -ка́ , гамане́ ць, -нця́ , кали́ тка, -ки; 2) (анат.)
моші́нка, -ки.
Мошоночный – 1) капшуко́ вий; 2) (анат.) моші́нковий.
Мощение – мості́ння, -ння; (камнем) брукува́ ння, буркува́ ння, -ння.
Мощеный – мо́ щений; (камнем) бруко́ ваний, -а, -е.
Мощи – мо́ щі (род. моще́ й).
Мощность – поту́ жність, мі́цність, могу́ тність, -ности, ду́ жість, -жости.
Мощный – поту́ жний, ду́ жий, си́ льний, -а, -е.
Мощь – поту́ га, -ги, міць (род. мо́ ці), си́ ла, -ли.
Мразь – 1) нікче́ ма, -ми; 2) см. Мерзость.
Мрак – мо́ рок, -ку, мря́ ка, -ки, те́ мрява, -ви.
Мракобесие – те́ мінь і воро́ жість.
Мрамор – ма́ рмур, -ру; -рный -мармуро́ вий, -а, -е.
Мраморщик – мармуро́ вник, -ка.
Мрачность – 1) (о свете) те́ мність, -ности; 2) (о человека) хму́ р(н)ість, -ности.
Мрачный – 1) те́ мний; 2) хму́ р(н)ий.
Мститель – ме́ сник, -ка; -ница – ме́ сниця, -ці.
Мстительность – мсти́ вість, -вости.
Мстительный – мсти́ вий, -а, -е.
Мстить – мсти́ ти (мщу, мстиш); -ться – мсти́ тися, помсти́ тися.
Мудреность – мудра́ ція, -ції.
Мудреный – му́ дрий, мудря́ чий, -а, -е; -но – му́ дро, мудря́ че.
Мудрец – мудре́ ць, -реця́ , му́ дрий, -рого.
Мудрить – мудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, мудря́ чити, -чу, -чиш.
Мудрость – му́ дрість, -рости.
Мудрствование – мудрува́ ння.
Мудрствовать, см. Мудрить.
Мудрствующий – той, що мудру́ є, мудру́ н, -на́ .
Мудрый – му́ дрий, -а, -е; -ро – му́ дро.
Муж – муж; (супруг) чолові́к, -ка, дружи́ на, -ни, муж, -жа.
Мужать – мужні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Муженек – чолові́ченько, дружи́ нонька, -ки.
Мужеский – му́ ж(е)ський, чолові́чий, -а, -е.
Мужественность – му́ жність, -ности.
Мужественный – му́ жній, -я, -є.
Мужеубийство – чоловікогу́ бство, -ва.
Мужик – 1) селяни́ н, -на, 2) (пренебр.) селю́к, -ка́ , муги́ р, -ря́ .
Мужиковатость – мужикува́ тість, -тости.
Мужиковатый – мужикува́ тий.
Мужицкий – мужи́ цький, -а, -е.
Мужичество – мужи́ цтво, -ва.
Мужичок – мужичи́ сько, -ка.
Мужичье – мужва́ , -ви́ .
Мужний – чолові́ків, -кова, -е.
Мужской – чолові́чий, -а, -е.
Мужчина – чолові́к, -ка.
Муза – му́ за, -зи.
Музей – музе́ й, -е́ ю.
Музыка – музи́ ка, -ки.
Музыкальность – музи́ чність, -ности.
Музыкальный – музи́ чний, -а, -е.
Музыкант – музи́ ка, -ки, музика́ нт, -та; -тша – музика́ нтка.
Музыкантский – музи́ цький.
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Мука – му́ ка, -ки.
Мука – бо́ рошно, -на.
Мукомол – 1) (мельник) ме́ льник, -ка; 2) (молотье муки) мли́ во, -ва, ме́ ливо, -ва; -льный –
мли́ вний, -а, -е.
Мукомольня, см. Мельница.
Мукосей – мукосі́й, -ія́ .
Мул – ослю́к, -ка́ .
Мумия – му́ мія, -ії.
Мундир – мунди́ р, -ра.
Мундштук – 1) (для взнуздыван. лошадей) цу́ ґа, -ґи, мундшту́ к, -ка, байра́ к; 2)
(курительный) цигарни́ чка, -ки.
Мундштучить, замундштучить – цуґува́ ти, зацуґува́ ти, байра́ чити, забайра́ чити.
Мундштучный – цуґови́ й, байра́ чний.
Муниципалитет – муніципаліте́ т, -ту.
Муниципальный – муніципа́ льний, -а, -е.
Мурава – морі́г (род. морогу́ ), моріжо́ к (род. моріжку́ ).
Муравей, мураш – кома́ шка, -ки, мура́ шка, -ки.
Муравейник – 1) (гнездо муравьев) мура́ шник, -ка, мура́ вник, -ка, комашни́ ця, -ці; 2) (зоол.
́ -да.
) мурашкоїд,
Муравейный, муравьиный – мура́ шковий, мураши́ ний.
Муравить, см. Глазурить.
Муравленный – поли́ в’яний, -а, -е.
́ -да.
Муравьед – мурашкоїд,
Мурлыканье – муркота́ ння, воркота́ ння, -ння, ворко́ та, -ти.
Мурлыкать – 1) муркота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш и муркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш, му́ ркати, -каю, -каєш;
2) (петь под нос, ворчать) муги́ кати, курни́ кати.
Мускат, бот. – мушка́ т, -ту.
Мускул – м’яз (род. м’я́ зу).
Мускулистый – м’язи́ стий, -а, -е.
Мускулатура – м’я́ зи, -зів.
Мускус – пи́ жмо, -ма.
Муслить – яло́ зити (яло́ жу, яло́ зиш), му́ рзати, -заю, -заєш; (слюной) сли́ нити, -ню, -ниш.
Мусор – смі́ття́ , -ття́ .
Мусорить – сміти́ ти (смічу́ , смі́тиш).
Мусорный – сміттє́вий.
Мусорщик – смітника́ р, -ря́ .
Мусульманин – мусульма́ нин.
Мусульманство – мусульма́ нство, -ва; -ский – мусульма́ нський, -а, -е.
Мутить – каламу́ тити, баламу́ тити, -му́ чу, -му́ тиш; -ться – каламу́ титися, баламу́ титися.
Мутнеть – каламу́ тніти, -ні́ю.
Мутноватый – каламутнува́ тий, по́ мутний, -а, -е.
Мутность – скаламу́ ченість, -ности.
Мутный – каламу́ тний, мутни́ й, -а́ , -е́ .
Муть – гу́ ща, -щі, каламу́ тина, -ни.
Муфта – му́ фта, -ти.
Муха – му́ ха, -хи; (шпанская) ма́ йка, -ки.
Мухоловка – 1) (прибор) мухоло́ вка, -ки; 2) (растение) рижі́й, -жію́.
Мухоловный – мухоло́ вний.
Мухомор (гриб) – мухомо́ р, -ру, море́ мух, -ха.
Мучение (действие) – кара́ ння, катува́ ння, мордува́ ння, -ння; (мука) му́ ка, -ки.
Мученик – му́ ченик, -ка́ ; -ница – му́ чениця, -ці.
Мученический – му́ ченицький, му́ ченський, -а, -е.
Мученичество – му́ чеництво, -ва.
Мучитель – мучи́ тель, -ля; -льница – мучи́ телька, -ки.
Мучительность – бо́ лісність, -ности.
Мучительный – бо́ лісний, -а, -е.
Мучительский – катівськи́ й, -а́ , -е́ .
Мучительство, см. Мучение.
Мучить – му́ чити, -чу, -чиш, катува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, мордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ться –
му́ читися, катува́ тися, мордува́ тися.
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Мучица – бороше́ нце, -ця.
Мучник – бороше́ нник, -ка.
Мучнистый – борошнува́ тий.
Мучной – бороше́ нний, борошня́ ний, -а, -е.
Мушка – 1) му́ шка, -ки; 2) (на лице) ця́ тка, -ки.
Мушкет (оружие) – мушке́ т, -та.
Мушкетер – мушке́ тник, -ка.
Муштра – му́ штра, -ри.
Муштровать – муштрува́ ти, -ру́ ю,
Мховина – моча́ р, -ру́ .
Мховый – мо́ ховий, -а, -е.
Мчать – мча́ ти (мчу, мчиш), гна́ ти (жену́ , жене́ ш); -ться – мча́ тися, гна́ тися.
Мшистый – моха́ стий, -а, -е.
Мщение – по́ мста, -ти.
Мы, мест. – ми (род. нас).
Мыза – да́ ча, -чі.
Мызгать – 1) тиня́ тися; 2) (об одежде) замусо́ лювати.
Мыкалка, мыканица (для чесания льна) – щі́тка, -ки, гребі́нка, -ки.
Мыкать (лен) – чеса́ ти, -шу́ , -шеш, ми́ кати, -каю; -кать горе – бідува́ ти, біду́ бідува́ ти.
Мыкаться – 1) (бегать взад и вперед) шмигля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, гаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш; 2)
(плохо жить) бідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, тиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Мыление – милі́ння, нами́ лювання, -ння.
Мылить – мили́ ти, -лю́, -лиш; -ться – мили́ тися.
Мылистый – милки́ й, -а́ , -е́ .
Мыло – ми́ ло, -ла.
Мыловар – миля́ р, -ра́ ; -ный – миля́ рський, -а, -е.
Мыловарение – маля́ рство, -ва.
Мыловарня – миля́ рня, милова́ рня, -ні.
Мыльница – ми́ льниця, -ці, ми́ льничка, -ки.
Мыльный – ми́ льний, -а, -е.
Мыс – 1) (геогр.) ріг (род. ро́ гу); 2) (в платье) ви́ ріжок, -жка.
Мысленный – га́ даний, ми́ слений, уя́ вний, -а, -е; -нно – у га́ дці, уя́ вно.
Мыслимость – можли́ вість, -вости.
Мыслимый – можли́ вий, -а, -е.
Мыслитель – мисли́ тель, -ля.
Мыслительный – мислетво́ рний.
Мыслить – ми́ слити, -лю, -лиш, ду́ мати, -маю, -маєш.
Мысль – ду́ мка, га́ дка, -ки, мисль, -лі.
Мытарство – 1) (плутовство) шахра́ йство, -ва; 2) (мука) му́ ка, -и.
Мыть – 1) ми́ ти (ми́ ю, ми́ єш); 2) (стирать белье) пра́ ти (перу́ , пере́ ш).
Мытье – 1) миття́ , -ття́ ; 2) (стирка) прання́ , -ння́ .
Мычание – му́ кання, -ння; (сильное) реві́ння, -ння.
Мычать – му́ кати, -каю, -каєш; (сильно) ревти́ (реву́ , реве́ ш).
Мычка – ми́ чка, -ки.
Мышастый – 1) (цвет лошади) миша́ (с)тий, -а, -е; 2) (обильный мышами) миша́ тий, -а, -е.
Мышеловка – па́ стка, -ки.
Мышенок – мишеня́ , -ня́ ти, мишеня́ тко, -ка.
Мышечный – м’я́ зовий, -а, -е.
Мышиный – ми́ ша́ чий, -а, -е.
Мышка – 1) ми́ шка, -ки; 2) (анатом.) паха́ , -хи́ , пахва́ , -ви́ .
Мышление – ми́ слення, ду́ мання.
Мышца, см. Мускул.
Мышь – 1) ми́ ша, -ші; 2) (летучая) кажа́ н, -на́ , ли́ лик, -ка; (собират.) мишва́ , -ви́ .
Мышьяк – арсе́ н, -ну, миша́ к, -ку́ .
Мышьяковый – арсено́ вий, мишако́ вий, -а, -е.
Мыщелок, анат. – 1) (на руке) щи́ колотка, -ки; 2) (на ноге) кі́сточка.
Мягкий – м’яки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – м’я́ ко.
Мягковатый – м’якува́ тий, по́ м’який, -а, -е.
Мягкокожий – м’якошку́ рий, -а, -е́ .
Мягкосердечный – м’якосе́ рдий, -а, -е; -но – м’якосе́ рдо.
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Мягкость – м’я́ кість, -кости.
Мягкотел – м’яку́ н, -на́ .
Мягкотелый – м’якоті́лий, -а, -е.
Мягкошерстный – м’якоше́ рстий.
Мягче – м’я́ кше.
Мягчительный – розм’якша́ льний, -а, -е.
Мягчить – м’якши́ ти, -шу́ , -ши́ ш; -ться – м’якши́ тися.
Мякина – поло́ ва, -ви.
Мякишь – 1) (мягкая часть тела) м’яку́ ш, -шу́ ; 2) (о хлебе) м’яку́ шка, -ки.
Мяклый – м’я́ клий, -а, -е.
Мякнуть – м’я́ кнути, -ну, -неш, м’я́ кшати, -шаю, -шаєш.
Мяконький – м’яке́ нький, -а, -е; -ко – м’яке́ нько.
Мякоть – м’яки́ ш, -шу, м’яку́ шка, -ки.
Мялица, мяльня – те́ рлиця, -ці.
Мямлить – 1) (еле жевать) хаме́ ли́ ти, -лю́, -ли́ ш; 2) (медлительно, неясно говорить,
читать) ми́ мрити, -рю, -риш, хама́ ркати, -каю, -каєш.
Мямля – м’я́ ло, -ла, мару́ да, -ди́ .
Мясистость – м’яси́ стість, -тости.
Мясистый – м’яси́ стий, -а, -е.
Мясник – різни́ к, -ка́ ; -ничиха – різни́ чка, -ки.
Мясницкий – різни́ цький, -а, -е.
Мясное – м’яси́ во, -ва.
Мясной – м’ясни́ й, -а́ , -е́ .
Мясоед – м’ясни́ ці, -ни́ ць.
Мясопуст – пу́ щення; -ный – пуща́ льний, -а, -е.
Мясорубка – м’ясосі́чка, мясору́ бка, -ки.
Мясцо – м’ясце́ , -ця́ .
Мята – м’я́ та, -ти; (кудрявая) кучеря́ ва; (английская) холо́ дна.
Мятеж – бунт, -ту, повста́ ння.
Мятежник – бунта́ р, -ря́ , бунтівни́ к, -ка́ , повста́ нець, -нця.
Мятежничество – бунта́ рство, бунтівни́ цтво, -ва.
Мятежничать – бунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, повстава́ ти, -таю́, -таєш.
Мятежнический – бунта́ рський, повста́ нський, -а, -е.
Мятежный – бунтівли́ вий, -а, -е,
Мятель, см. Метель.
Мятлика, бот. – мітли́ ця, -ці.
Мятный – м’я́ тний, -а, -е.
Мять – м’я́ ти (мну, мнеш); -ться – м’я́ тися.
Мяуканье – ня́ вкання, нявча́ ння, -ння.
Мяукать, мяукнуть – ня́ вкати, -каю, -каєш, нявча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, ня́ вкнути, -ну, -неш.
Мяч – м’яч, -ча́ , опу́ ка, -ки.
Мячик – м’я́ чик, -ка.
На, пред. – 1) (с винительным падежом на вопрос: куда?на кого? на что? на сколько? как?)
на; (часто вместо: для, на) про. [Не про вас пи́ сано. Про случа́ й]; 2) (с винительным
падежом для указания времени на вопрос „когда“ часто предлог опускается). На другой
день – дру́ гого дня; 3) (с предложным падежом на вопрос: где? на ком? на чем?) на; 4) (с
предложным падежом для указания времени на вопрос „когда“ часто передается без
предлога). На прошлой неделе – мину́ лого ти́ жня. На этих днях – ци́ ми дня́ ми; 5) до. Он
мастер на все руки – він до всьо́ го зда́ тний.
На, межд. – на!
Наахаться – нао́ хатися, -хаюся.
Набавка – наба́ вка, на́ кидка, -ки.
Набавлять, набавить – набавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, наба́ вити, -влю, -виш, прикида́ ти, -да́ ю,
-да́ єш, прики́ нути, -ну, -неш.
Набавочный – наба́ вочний, додатко́ вий, -а, -е.
Набалдашник – голо́ вка, -ки.
Набалзамировать – набальзамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Набалтывать, наболтать – 1) набо́ втувати, -тую, -туєш, набо́ втати, -таю, -таєш,
наколо́ чувати, -чую, -чуєш, наколоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; 2 (говорить вздор) набазі́кувати,
-кую, -куєш, набазі́кати, -каю, -каєш.
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Набарабанить – набараба́ нити, -ню, -ниш, наторохті́ти, -хчу, -хти́ ш, набубоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Набарахтаться – навовту́ зитися, -ту́ жуся, -ту́ зишся, набо́ рсатися, -саюся; -саєшся.
Набарышничать – набаришува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Набат – ґвалт, -ту; -ный – ґвалто́ вний, -а, -е.
Набег – наско́ к, -ку, на́ пад, -ду.
Набегать, набежать – набіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, наска́ кувати, -кую, -куєш, набі́гти, -біжу́ ,
-біжи́ ш, наско́ чити, -чу, -чиш.
Набегать (что) – добі́гатися (до чо́ го).
Набегаться – набі́гатися, -гаюся, -гаєшся.
Набегом – наско́ ком.
Набедокурить – нашурубу́ рити, -бу́ рю, -бу́ риш, набро́ їти, -бро́ ю, -бро́ їш.
Набедренник – набе́дреник, -ка.
Набедствоваться – набідува́ тися, -ду́ юся, -ду́ єшся, нагорюва́ тися, -рю́юся, -рю́єшся.
Набездельничать (напакостить) – нашко́ дити, -джу; -диш.
Набекрень, нар. – набаки́ р.
Набеливать, набелить – набі́лювати, -люю, -люєш, набіли́ ти, -лю́, -лиш.
Набело – на́ чисто.
Набережный – набере́ жний, побере́ жний, прибере́ жний, -а, -е.
Набеседоваться – набала́ катися, -каюся, -каєшся, нагомоні́тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Набеситься, набесноваться – накази́ тися, -кажу́ ся, -ка́ зишся.
Набивальщик – набива́ льник, -ка.
Набивать, набить – набива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, наби́ ти, -б’ю́, -б’єш; -ться – набива́ тися, -ва́ юся,
-ва́ єшся, наби́ тися, -б’ю́ся, -б’є́шся.
Набивка – набива́ ння.
Набивной – 1) наби́ ваний; 2) (о материи) вибійча́ ний, -а, -е.
Набирание – набира́ ння, -ння.
Набирать, набрать – 1) (вообще) набира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, набра́ ти (наберу́ , набере́ ш); 2) (в
типографии) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш, набира́ ти, набра́ ти.
Набитый (сеном, соломой) – наби́ тий, на́ пханий, -а, -е.
Наблевать – наблюва́ ти, -люю́, -лює́ш, нарига́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Наблюдатель – спостере́ жник, -ка, спостерігач, -ча́ .
Наблюдательность – спостере́ жливість, -вости, спостере́ жність, -ности.
Наблюдательный – 1) спостере́ жливий; 2) (пункт) спостере́ жний, назирни́ й, наглядни́ й,
-а́ , -е́ .
Наблюдать. – 1) спостеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (присматривать) нагляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш
(кого́ , що).
Наблюдение – 1) спостере́ ження; 2) (присмотр) нагляда́ ння, -ння.
Набожность – побо́ жність.
Набожный – побо́ жний, -а, -е; -но – побо́ жно.
Набойка – 1) (для придерживания гаек) ключ, -ча́ ; 2) (у бочаров) наби́ вач, -ча; 3) (холст)
ви́ бійка, -ки, виби́ ванка, -ки.
Набойник – 1) (род теста) товка́ ч, -ча́ ; 2) (для заряживания ружья) шо́ мпол, -ла.
Набойчатый – вибійча́ ний, виби́ ваний, -а, -е.
Набойщик – набі́йник; -щица – набі́йннця, -ці.
Наболелый – наболі́лий, натру́ джений, -а, -е.
Наболеть – наболі́ти, -лі́ю, -лі́єш; -ться – наболі́тися.
Набор – 1) (в армию) набира́ ння, -ння, набі́р, -бо́ ру, вербува́ ння, -ння; 2) (в типографии)
скла́ да́ ння, набира́ ння, -ння; 3) см. Набирание.
Наборка – 1) склада́ ння, набира́ ння, -ння; 2) по́ купка, -ки.
Набормотать – нами́ мрити, -мрю, -мриш, набубоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Наборная (в типографии) – склада́ льня, -ні.
Наборный (типогр.) – скпада́ льний, -а, -е.
Наборщик (типогр.) – склада́ ч.
Набражничаться – налига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, насмокта́ тися, -кчу́ ся, -кчешся.
Набранить – нала́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш; -ться – нала́ ятися.
Набрасывать, набросить – 1) накида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, наки́ дати, -даю, -даєш, наки́ нути, -ну,
-неш; 2) (план действия) накре́ слювати, -люю, -люєш, накре́ слити, -слю, -слиш.
Набрасываться, наброситься – накида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, наки́ нутися, -нуся, нешся
(на ко́ го), допада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, допа́ стися, -паду́ ся, -де́ шся (до чо́ го).
Набредить – наверзти́ , -зу́ , -зе́ ш, наплести́ , -лету́ , -лете́ ш.
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Набродиться – 1) наброди́ тися, -джу́ ся, -дишся; 2 (по воде) набрьо́ хатися, -хаюся, -хаєшся.
Набродяжничаться – наволочи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Набросок – на́ рис, -су.
Набрызгать – накра́ пати, -паю, -паєш, набри́ зкати, -каю.
Набрюзжать – набурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, набуркоті́ти, -кочу́ .
Набрюшник – начере́ вник, -ка.
Набуравливать, набуравить – насве́ рдлювати, -люю, -люєш, насвердли́ ти, -лю́, -лиш.
Набухать – набуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, набу́ хнути, набряка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, набря́ кнути, -ну,
-неш; (о зернах) бубня́ віти, набубня́ віти, -вію, -вієш.
Набухлость – набря́ клість, набу́ хлість, набубня́ вілість.
Набухлый – набу́ хлий, набря́ клий, набубняві́лий, -а, -е.
Набухший – набу́ хлий.
Набучить – назоли́ ти, -лю́, -лиш.
Набушевать – набушува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш, набу́ рхати, -хаю.
Набуянить – набуя́ ти (набуя́ ю, набуя́ єш).
Наваживать, навозить – наво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, наве́ зти́ , -везу́ , -везе́ ш.
Навал – 1) (всякий хлам) мо́ тлох, -ху; 2) (куча снега, сора) кучугу́ ра, -ри.
Наваливать, навалить – нава́ лювати, -люю, навали́ ти, -лю́, -лиш.
Навалка – нава́ лювання, -ння.
Навалять (набросать) – наки́ дати, -даю.
Навар – нава́ р, -ру.
Наваривать, наварить – нава́ рювати, -рюю, -рюєш, навари́ ти, -рю́, -риш; (о мн.)
понава́ рювати, -рюю, -рюєш.
Наварка – 1) (варение) нава́ рювання, -ння; 2) (навар) прива́ рка, -ки, нава́ рка, -ки.
Навастривать, навострить – наго́ стрювати, -рюю, -рюєш, нагостри́ ти, -рю́, -риш; (о
много́м) понаго́ стрювати.
Наващивать, навощить – наво́ щувати, -щу́ ю, -щуєш, навощи́ ти, -щу́ , -щиш.
Навевание – навіва́ ння, -ння.
Навевать, навеять – навіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, наві́яти, -ві́ю, -вієш.
Наведение – на́ від, -воду.
Наведываться, наведаться – наві́дуватися, -дуюся, -дуєшся, наві́датися, -даюся, -даєшся.
Навеки, нар. – наві́ки.
Навербовать – навербува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Наверно, наверное, наверняка – напе́ вне, запе́ вне.
Наверстка – надолу́ жування; (оконч.) надолу́ ження, -ння.
Наверстывать, наверстать – надолу́ жувати, -жую, -жуєш, надолу́ жити, -жу, -жиш.
Навертка – 1) (повертывание) наві́рчування, накру́ чування, -ння; 2) (инструмент)
шру́ бка, -ки, све́ рдлик, -ка.
Навертывать, навернуть – навірчувати, -чую, -чуєш, наверті́ти, -рчу́ , -рти́ ш.
Наверх, нар. – уго́ ру.
Наверху, нар. – угорі́.
Наверчивать, навертеть – накру́ чувати, -чую, -чуєш, накрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш.
Навес – 1) (сарай без стен) пові́тка, -ки; 2) (над крыльцом) підда́ шок, -шку, підда́ шшя,
-шшя; 3) (балдахин, шатер) наме́ т, -ту; 4) (наклон) на́ хил, -лу.
Навеселе, навеселье – напідпи́ тку, під ча́ ркою.
Навесный – наві́шуваний, (нависший) нави́ слий, -а, -е. [Нави́ сла ске́ ля].
Навет – обмо́ ва, -ви, намо́ ва, -ви, на́ клеп, -пу.
Навечно – наві́ки.
Навешивать, навесить – 1) наві́шувати, -шую, -шуєш, наві́сити, -ві́шу, -ві́сиш; (о многом)
понаві́шувати, 2) (весить) нава́ жувати, -жую, -жуєш, нава́ жити, -жу, -жиш; (о мног.)
понава́ жувати.
Навещать, навестить – відві́дувати, -дую, -дуєш, відві́дати, -даю, -даєш, наві́дувати,
наві́датися.
Навести, см. Наводить.
Навзничь, нар. – на́ взнак, навзнаки́ , горі́лиць.
Навзрыд – рида́ ючи, ридма́ .
Навивальный – навивни́ й, -а́ , -е́ .
Навивать, навить – навива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нави́ ти, -в’ю́, -в’є́ш, накру́ чувати, -чую, -чуєш,
накрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш.
Навигационный – навіґаці́йний.
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Навигация – навіґа́ ція, -ції.
Навинчивать, навинтить – наґви́ нчувати, -чую, -чуєш, наґвинти́ ти, -нчу́ , -нти́ ш,
накру́ чувати, -чую, -чуєш, накрути́ ти.
Навирать, наврать – набрі́хувати, -брі́хую, -хуєш, набреха́ ти (набрешу́ , набре́ шеш); (о
многом) понабрі́хувати.
Нависать, нависнуть – нависа́ ти, -са́ ю, -са́ єш, нави́ снути, -сну, -снеш, звиса́ ти, -са́ ю, -саєш,
зви́ снути, -сну, -снеш.
Нависший – нави́ слий, зви́ слий, -а, -е.
Навитый (намотанный) – нави́ нений, -а, -е.
Навлекать, навлечь – (в перен. знач. несчастье) наклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, накли́ кати,
-кли́ чу, -кли́ чеш (біду́ , ли́ хо).
Наводить, навесть – 1) наво́ дити, -джу, -диш, наве́ сти, -веду́ , -веде́ ш; (о мн.) понаво́ дити; 2)
(врага, грабителей) насила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, насла́ ти (нашлю́, нашле́ ш); 3) (орудие)
наці́лювати, наці́лити.
Наводка – 1) наво́ дження, -ння; 2) насила́ ння; 3) (воен.) наці́л, -лу, наці́лення.
Наводнение – по́ вінь, -вені, -по́ відь, -воді.
Наводнить, наводнять – 1) затопля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, затопи́ ти, -плю́, -пиш, залива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, зали́ ти (заллю́, заллє́ш); 2) (товарами) закида́ ти, заки́ дати.
Наводчик – 1) (грабителей) насила́ ч, -ча́ ; 2) (военн.) націля́ ч.
Навождение – мана́ , -ни́ .
Навоз – гній (род. гно́ ю).
Навозить, см. Наваживать.
́ (гною́, гноїш).
́
Навозить – гноїти
Навозный – гні́йний, гнойови́ й.
Наволакивать, наволочь – наволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, наволокти́ , -лочу́ , -ло́ чиш.
Наволока, наволочка – поши́ вка, -ки.
Навонять – насмерді́ти, -джу́ , -ди́ ш.
Навораживать, наворожить – наворо́ жувати, -жую, -жуєш, наворожи́ ти, -жу, -жиш.
Наворачивать, наворотить – наверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, наверну́ ти, -ну́ , -неш.
Наворовать – накра́ сти, -кра́ ду, -кра́ деш.
Наворсить – наворсува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Наворчать – набурча́ ти, -чу, -чи́ ш.
Навострить – 1) см. Навастривать; 2) (уши) насторо́ чити, -чу, -чиш.
Навредить – нашко́ дити, -джу, -диш.
На время – на час.
Навряд – навря́ д.
Навсегда – назавжди́ .
Навскачь – навско́ ки, навско́ чки.
Навстречу – назу́ стріч.
Навыворот, нар. – назворо́ т, нави́ воро(і)т.
Навык – нави́ чка, зви́ чка, -ки.
Навыкать, навыкнуть – звика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, зви́ кнути, -ну, -неш.
Навыклый – зви́ клий, -а, -е.
Навылет – нави́ літ.
Навытяжку – наввипи́ нки.
Навьючивать, навьючить – нав’ю́чувати, -чую, -чуєш, нав’ю́чити, -чу, -чиш.
Навязка – нав’я́ зування, -ння.
Навязчивость – насти́ рливість, приче́ пливість, -вости.
Навязчивый – насти́ рливий, набри́ дливий, приче́ пливий.
Навязывать, навязать – нав’я́ зувати, -зую, -зуєш, нав’яза́ ти (нав’я́ жу, нав’я́ жеш).
Нагаживать, нагадить – напаску́ джувати, -джую, -джуєш, напаску́ дити, -джу, -диш.
Нагайка – нага́ йка, -ки, нага́ й, -гая́ , канчу́ к.
Нагар – нага́ р, -ру.
Нагарцоваться – нагарцюва́ тися, -цю́юся, -цю́єшся.
Нагиб – наги́ н, -ну.
Нагибание – нагина́ ння, -ння.
Нагибать, нагнуть – нагина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, нагну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – нагина́ тися,
нагну́ тися.
Нагишем – гольце́ м, голяка́ .
Наглазеться – надиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
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Наглазный – нао́ чний, -а, -е.
Наглец – наха́ бник, -ка, зухва́ лець, -льця.
Наглость – наха́ бність, -ности, зухва́ льство, -ва.
Наглотаться – наковта́ тися, наглита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Наглумиться – наглуми́ тися, -млю́ся, -ми́ шся, наглузува́ тися, накепкува́ тися, -ку́ юся,
-ку́ єшся (з ко́ го).
Наглухо – щі́льно.
Наглый – наха́ бний, зухва́ лий, -а, -е; -ло – наха́ бно, зухва́ ло.
Наглядеть – нагл(е́ )я́ діти, -джу, -диш, нагля́ нути, -ну, -неш.
Наглядеться – надиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Наглядка – нагляда́ ння, назира́ ння.
Наглядность – нао́ чність, -ности.
Наглядный – нао́ чний, -а, -е; -но – нао́ чно.
Нагнетательный, техн. – нагніта́ льний, нагнітни́ й, -а́ , -е́ .
Нагнетать, нагнесть – нагніта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, нагніти́ ти, -нічу́ , -ніти́ ш, натиска́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, нати́ снути, -ну.
Нагнивать, нагнить – нагнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нагни́ ти, -нию́.
Нагноение – нагнива́ ння, -ння.
Наговаривание – нагово́ рювання, -ння.
Наговаривать, наговорить – 1) (что-нибудь, кому-нибудь) набала́ кувати, -кую, -куєш,
набала́ кати, -каю, -каєш, нагово́ рювати, -рюю, -рюєш, наговори́ ти, -рю́, -риш; 2) (на кого-н.)
нагово́ рювати, наговори́ ти, намовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, намо́ вити, -влю, -виш.
Наговор – на́ клеп, -пу, обмо́ ва, -ви; -ный – обмо́ вний, -а, -е.
Наговориться – набала́ катися, наговори́ тися.
Наговорщик – накле́ пник, обмо́ вник, -ка; -щица – накле́пниця, обмо́ вниця, -ці.
Нагой – 1) (неодетый) го́ лий, -а, -е; 2) (иносказат.) чи́ стий, -а, -е.
Наголо – 1) наголо́ ; 2) (до тла) до оста́ нку, геть чи́ сто, до пня, до ре́ шти.
Наголодаться – наголодува́ тися, -ду́ юся, -ду́ єшся, наголода́ тися, -да́ юся, -да́ єшся.
Нагоняй – на́ гінка, -ки.
Нагонять, нагнать – 1) доганя́ ти, догна́ ти, наздоганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, наздогна́ ти, -дожену́ ,
-дожене́ ш; 2 (обручи) натяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, натягну́ ти, -ну́ , -неш.
Нагораживать, нагородить – нагоро́ джувати, -джую, -джуєш, нагороди́ ти, -джу́ , -диш.
Нагорать, нагореть – нагоря́ ти, -ря́ ю, нагорі́ти, -рю́, -ри́ ш.
Нагореваться – нагорюва́ тися, -рю́юся, -рю́єшся.
Нагорелый – нагорі́лий, -а, -е.
Нагорный – нагі́рний, горови́ й.
Нагорье – нагі́р’я, -р’я, горови́ на.
Нагоститься – нагостюва́ тися, -тю́юся, -тю́єшся.
Нагота – голи́ зна, -ни, го́ лість, -лости.
Наготове – напогото́ ві.
Наготовлять, наготовить – наготовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, нагото́ вити, -влю, -виш,
нала́ годжувати, -джую, -джуєш, нала́ годоти, -джу, -диш.
Награбить – награбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Награвировать – ви́ ритувати, -тую, -туєш.
Награда – нагоро́ да, -ди.
Награждать, наградить – нагоро́ джувати, -джую, -джуєш, нагороди́ ти, -джу́ , -диш.
Награждение (действие) – нагоро́ дження, -ння.
Награфить (разграфить) – налініюва́ ти, -нію́ю, -нію́єш.
Нагребать, нагрести – нагріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, нагребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Нагрев – о́ грів, -ву.
Нагревальный – нагрива́ льний.
Нагревание – нагріва́ ння, -ння, о́ грів, -ву.
Нагревать, нагреть – нагріва́ ти, -ва́ ю, нагрі́ти, -грі́ю, -грі́єш; -ся – нагріва́ тися, нагрі́тися.
Нагрезить – намрі́яти, -рі́ю, -рі́єш, нама́ рити, -рю, -риш; -ться – намрі́ятися, нама́ ритися.
Нагреметь – нагримі́ти, -млю́, -ми́ ш, нагу́ ркати, -каю, -каєш.
Нагрешить – нагріши́ ти, -шу́ .
Нагромождать, нагромоздить – нагрома́ джувати, -джую, -джуєш, нагрома́ дити,
накопи́ чувати, -чую, -чуєш, накопи́ чити.
Нагромождение – нагрома́ дження, накопи́ чення, -ння.
Нагрубить – нагрубія́ нити, -ню, -ниш.
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Нагрудник – нагру́ дник, -ка.
Нагрудный – нагру́ дний.
Нагружать, нагрузить – наванта́ жувати, -жую, -жуєш, наванта́ жити, -жу, -жиш.
Нагруженный – наванта́ жений, -а, -е.
Нагрузка – наванта́ ження, -ння.
Нагрузчик – ванта́ жник, -ка, ладівни́ к, -ка́ .
Нагруститься – насумува́ тися, -му́ юся, -му́ єшся, нажури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Нагрызать, нагрызть – нагриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, нагри́ зти, -зу́ , -зе́ ш; (о многом)
понагриза́ ти.
Нагрязнить – набрудни́ ти, -дню́, -дни́ ш.
Нагрянуть – наско́ чити, -чу, -чиш, набі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш.
Над, пред. – над, пона́ д.
Надавливание – нада́ влювання, натиска́ ння, -ння.
Надавливать, надавить – нада́ влювати, -люю, -люєш, надави́ ти, -влю, -виш, натиска́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, нати́ снути, -ну, -неш.
Надарить – надарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, понадаро́ вувати, -вую.
Надбавка – наба́ вка, -ка, на́ кидка, -ки.
Надбавлять, набавить – набавля́ ти, -ля́ ю, наба́ вити, -влю, -виш, накида́ ти, наки́ нути.
Надбавочный – додатко́ вий, -а, -е.
Надбивать, надбить – надбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, надби́ ти, -діб’ю́, -ді́б’єш.
Надбровный – надбрівни́ й, -а́ , -е́ .
Надвигание – насува́ ння, -ння.
Надвигать, надвинуть – насува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, насу́ нути, -ну, -неш.
Надводный – надво́ дний, -а, -е.
Надвое – надво́ є.
Надворный – надві́рній, -я, -є.
Надворье – надві́р’я, -р’я.
Надвязывать, надвязать (сети) – надпліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, надплести́ , -лету́ , -лете́ ш.
Надгнивать, надгнить – надгнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, надгни́ ти, -ни́ ю, -ни́ єш; (о мног.)
понадгнива́ ти.
Надгнивший – надгни́ лий, -а, -е.
Надгробный – 1) (памятник) надгро́ бний, надмоги́ льний, -а, -е; 2) (о песне) похоро́ нний.
Надгрызать, надгрызть – надгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, надгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш; (о мн.)
понадгриза́ ти.
Надевание – надяга́ ння, -ння.
Надевать, надеть – 1) надяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, надягти́ , -гну́ , -гне́ ш; 2) (на ноги) взува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, взу́ ти (взу́ ю, взу́ єш).
Надежда – 1) наді́я, -і́ї; 2) (ожидание) сподіва́ ння, -ння, споді́ванка.
Надежно – 1) (уверенно) наді́йно; 2) (крепко) мі́цно, трива́ ло.
Надежный – 1) наді́йний; 2) (крепкий) міцни́ й, -а́ , -е́ .
Надел, наделение – наді́л, -лу.
Наделать – нароби́ ти, -блю́, -биш; (плохого) нако́ їти, -ко́ ю, -ко́ їш.
Наделять, наделить – наділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, наділи́ ти, -лю́.
Надергивать, надергать – насми́ кувати, -кую, -куєш, насми́ кати, -каю, -каєш.
Надеяться – наді́ятися, -ді́юся, -ді́єшся, сподіва́ тися, -ва́ юся.
Надзвездный – надзо́ ряний, -а, -е.
Надзирание – догляда́ ння, -ння.
Надзиратель – дозо́ рець, -рця, догляда́ ч, -ча́ ; -ница – дозо́ рниця, -ці, догляда́ чка, -ки.
Надзирательский – догля́ дницький, -а, -е.
Надзирательство – догля́ дництво, -ва.
Надзирать – догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, назира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Надзор – до́ гляд, -ду, на́ гляд, -ду.
Надкалывать, надколоть – надко́ лювати, -люю, -люєш, надколо́ ти, -лю́, -леш.
Надкашивать, надкосить – надко́ шувати́ , -шую, -шуєш, надкоси́ ти, -кошу́ , -ко́ сиш.
Надкол – розко́ лина, -ни; (росщеп) ро́ зкіл, -колу.
Надколенник, анат. – надколі́нок, -нка.
Надкостница, анат. – окі́стя́ , -тя.
Надкусывать, надкусить – надку́ шувати, -шую, -шуєш, надкуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш.
Надламывать, надломить – надла́ мувати, -мую, надлама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, надло́ млювати,
-люю, -люєш, надломи́ ти, -млю́, -миш.
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Надлежать – нале́ жати, -жу, -жиш.
Надлежащий – нале́ жний, -а, -е.
Надлобье, анат. – надчі́лля, -лля, надлі́б’я, -б’я.
Надлом – надлі́м, -ло́ му, ви́ лім.
Надменность – пи́ ха, -хи́ , чванли́ вість, -вости; (горделивость) гонорови́ тість, -тости.
Надменный – чванли́ вий, пиха́ тий, -а, -е; (горделивый) гонорови́ тий, -а, -е.
Надмогильный – надмоги́ льний, -а, -е.
Надо – тре́ ба.
Надоблачный – надхма́ рний, -а, -е.
Надобность – потре́ ба, -би.
Надобный – потрі́бний, -а, -е.
Надодранный, надорванный – наді́рваний, надде́ ртий, -а, -е.
Надоедание – набрида́ ння, -ння.
Надоедать, надоесть – набрида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, набри́ днути, -ну, -неш.
Надоедливость – набри́ дливість, насти́ рливість, -вости.
Надоедливый – набри́ дливий, насти́ рливий, -а, -е.
Надокучать, надокучить – надокуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, надоку́ чити, -чу, -чиш.
Надолго – надо́ вго.
Надорваться (от тяжести) – підірва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся.
Надоумить – напу́ тити, -пучу, -путиш.
Надпивать, надпить – надпива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, надпи́ ти (надіп’ю́, наді́п’єш); (о мног.)
понадпива́ ти.
Надпиливать, надпилить – надпи́ лювати, -люю, -люєш, надпиля́ ти, -ля́ ю, -пя́ єш.
Надписание – надписа́ ння, -ння.
Надписатель – надпи́ сник, -ка, надпи́ сач, -ча,
Надписывать, надписать – надпи́ сувати, -сую, -суєш, надписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш.
Надпись – на́ дпис (род. на́ дпису, муж. род.).
Надрез – надрі́з, зу.
Надрезывать, надрезать – надрі́зувати, -зую, -зуєш, надрі́зати, -рі́жу, -рі́жеш.
Надрубать, надрубить – надру́ бувати, -бую, -буєш, надруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Надрубка – надруба́ ння, -ння.
Надрыв – 1) надри́ в, -ву; 2) (здоровья) надса́ да, -ди.
Надрывать, надорвать – 1) надрива́ ти, -ва́ ю, надірва́ ти, -ву́ , -веш; 2) (здоровье)
надса́ джувати, -джую, -джуєш, надсади́ ти, -джу́ , -диш.
Надрывной – 1) наді́рваний; 2) (крик) надса́ дний.
Надсекаться – надтина́ тися.
Надсмотр – до́ гляд, -ду.
Надсмотрщик – догляда́ ч, -ча́ ; -шица – догляда́ чка, -ки.
Надставлять, надставить – дото́ чувати, -чую, -чуєш, доточи́ ти, -чу́ , -чиш.
Надстраивать, надстроить – надбудо́ вувати, -вую, -вуєш, надбудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Надстройка – надбудо́ ва, -ви.
Надстрочный – надрядко́ вий.
Надсыпать, надсыпать – досипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, доси́ пати, -плю, -плеш.
Надсыпка – досипа́ ння, -ння, до́ сип, -пу.
Надтесывать, надтесать – надті́сувати, -сую, -суєш, надтеса́ ти, -тешу́ , -те́ шеш.
Надтрескиваться, надтреснуться – надтрі́скуватися, -куюся, надтрі́снутися, -нуся,
-нешся.
Надувало – обду́ рювач, -ча, ошука́ нець, -нця.
Надувательство – обду́ рювання, -ння, ошука́ нство, -ва.
Надувать, надуть – 1) надима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, надува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, наду́ ти (надму́ ,
надме́ ш); 2) (обманывать) обду́ рювати, -рюю, -рюєш, обдури́ ти, -рю́, -риш.
Надумываться, надуматься – наду́ муватися, -муюся, -муєшся, наду́ матися, -маюся.
Надурачиться – надурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, напустува́ тися, -ту́ юся.
Надутость – чванли́ вість, -вости.
Надуться (рассердиться) – наду́ тися (надму́ ся, надме́ шся), насу́ питися, -плюся, -пишся.
Надутый – 1) наду́ тий; 2) (горделивый) пиха́ тий, чванли́ вий.
́
́ над’їси́ ).
Над’едать, над’есть – над’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, над’їсти
(над’їм,
Надымить – надими́ ти, -млю́, -ми́ ш, накури́ ти, -рю́, -риш.
Надышать – нади́ хати, -ди́ шу, ди́ шеш; -ться – нади́ хатися.
́
́
Наедаться, наесться – наїда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, наїстися,
-їмся,
-їси́ шся.
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Наедине – наоди́ нці, на самоті́, сам-на́ -сам.
́
Наежить – наїжити,
-жу, -жиш.
Наезд – на́ їзд, -ду.
́
Наездиться – наїздитися,
-джуся, -дишся.
́
Наездка (лошади) – виїжджування,
-ння, ви́ їзд, -ду.
Наездник (всадник) – їзде́ ць, -дця, ве́ ршник, -ка; -ница – вершни́ ця.
Наезднический – їзде́ цький, -а, -е.
Наездничество – їзде́ цтво, -ва.
́
́
́
Наезжать, наехать – наїзди́ ти, -жджу́ , -зди́ ш, наїхати
(наїду,
наїдеш).
́
Наезжий – наїжджий, -а, -е.
Наем, наемка – найма́ ння, -ння, на́ йми, -мів.
Наемник – на́ ймит, -та; -ница – на́ ймичка, -ки.
Наемнический – на́ ймитський.
Наемничество – на́ йми, -мів.
Наемный – на́ йманий, -а, -е.
Наемщик – найма́ ч, -ча́ ; -щица – найма́ чка, -ки.
Нажатие – натиска́ ння, на́ тиск, -ску.
Нажива – кори́ сть, -сти, зиск, -ку.
Наживать, нажить – нажива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нажи́ ти, -живу́ , -живе́ ш; -ться – нажива́ тися,
нажи́ тися.
Наживка – зиск, -ку, кори́ сть, -сти.
Наживной – нажитни́ й, -а́ , -е́ .
Нажим – на́ тиск, при́ тиск, -ку.
Нажимать, нажать – нати́ скувати, -кую, -куєш.
Нажин – ужи́ нок, -ку, ужи́ н, -ну.
Нажинать, нажать – нажина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, нажа́ ти, -жну́ , -не́ ш.
Нажинистый – ужи́ нкуватий, ужи́ нистий, -а, -е.
Нажираться, нажраться – нажира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, наже́ ртися, -жеру́ ся, -жере́ шся.
Нажитой – нажи́ тий, при́ дбаний, набу́ тий, -а, -е.
Нажиток – набу́ ток, -тку, надба́ нок, -нку.
Нажиточный – наживни́ й, прибутко́ вий, кори́ сний, -а, -е.
Нажужжать – 1) надзижча́ ти, -чу, -чи́ ш, набрені́ти, -ню́, -ни́ ш; 2) (уши) нату́ ркати, -каю,
-каєш (в ву́ ха кому́ ).
Назад, нар. – наза́ д.
Назади, нар. – зза́ ду, поза́ ду.
Название – на́ зва, -ви, на́ звище.
Названный – на́ званий, -а, -е.
Назеваться – 1) (от скуки, сна) напозіха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся; 2) (проворонить)
наґа́ витися, -влюся, -вишся.
Наземный – назе́ мний.
Наземь, нар. – додо́ лу, до землі́.
Назидание – нау́ ка, -ки, напу́ чення, -ння.
Назидательный – напу́ тливий, навча́ льний, -а, -е; -но – напу́ тливо, навча́ льно.
Назидать – напу́ чувати, -чую, -чуєш, навча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Назлобствоваться – налютува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Назначать, назначить – признача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, призна́ чити, -чу, -чиш.
Назначение – призна́ чення, -ння.
́
Назойливость – насти́ рливість, нала́ зливість, уїдливість.
́
Назойливый – насти́ рливий, нала́ зливий, уїдливий,
-а, -е.
Назревание – достига́ ння, доспіва́ ння, -ння.
Назревать, назреть – достига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дости́ г(ну)ти, -гну, -гнеш, доспіва́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, доспі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Назубок – зуби́ ло, -ла.
Назубривать, назубрить – назу́ блювати, -блюю, -блю́єш, назуби́ ти, -блю́, -биш.
Называть, назвать – 1) назива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, назва́ ти, -ву́ , -ве́ ш; 2) (приглашать)
наклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, наклика́ ти, -ли́ чу, -ли́ чеш.
Называться, назваться – 1) назива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, назва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся,
іменува́ тися, найменува́ тися, -ну́ юся, -ну́ єшся; 2) (навязываться) набива́ тися, -ва́ юся,
-ва́ єшся, наби́ тися, -б’ю́ся, -б’єшся.
́
Наивность – наївність,
-ности.
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́
́
Наивный – наївний,
-а, -е; -но – наївно.
Наиграться – награ́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Наигрывать, наиграть – награва́ ти, -ва́ ю, награ́ ти, -ра́ ю, -єш.
Наизворот – нави́ ворі[о]т.
Наиздеваться – назнуща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, наглуми́ тися, -млю́ся, -ми́ шся (з ко́ го).
Наизнанку – нави́ ворі[о]т.
Наизуст – напа́ м’ять.
Наименование – найменува́ ння, -ння, ім’я́ (род. і́мени), іме́ння.
Наименовать – найменува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; -ться – наймену́ ватися.
Наискось – навскі́с, навскоси́ , навкі́с, навкоси́ .
Наитие – надхне́ ння, -ння.
Наиболее – найбі́льше, над усе́ .
Наибольший – найбі́льший, -а, -е.
Найвеличайший – найвеличе́ зніший, -а, -е.
Найденыш – на́ йда, -ди, зна́ йда, -ди.
Наилучше – найлі́пше, найкра́ ще.
Наилучший – найкра́ щий, найлі́пший, -а, -е.
Наименьший – найме́ нший, щонайме́ нший, -а, -е.
Найскорее – найшви́ дше, найскорі́ше, найху́ тче.
Найскорейший – найскорі́ший, найшви́ дший, найху́ тчий.
Найти, см. Находить.
Накадить – накади́ ти, -джу́ , -диш.
Наказ – нака́ з, -зу.
Наказание – ка́ ра, -ри, покара́ ння, -ння.
Наказуемость – ка́ рність, -ности.
Наказуемый – ка́ раний, -а, -е.
Наказывать, наказать – кара́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, покара́ ти, -ра́ ю.
Накал, см. Накалка.
Накаленный – розпе́ чений. розжа́ рений, -а, -е.
Накаливание – розпіка́ ння, розжа́ рювання, -ння.
Накаливать, накалить – розпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпекти́ , -печу́ , -пече́ ш, розжа́ рювати,
-рюю, розжа́ рити, -рю, -риш.
Накалка – розпіка́ ння, -ння.
Накалывать, наколоть – 1) нако́ лювати, -люю, -люєш, наколо́ ти, -лю́, -леш; 2)
(пришпилить) нашпи́ лювати, -люю, -люєш, нашпили́ ти, -лю́, -лиш.
Накалякать – набазі́кати, -каю, -каєш.
Накануне – напередо́ дні.
Накапливать, накопить – 1) ску́ пчувати, ску́ пчити; 2) (деньги) заоща́ джувати, заоща́ дити.
Накапризничаться – накапризува́ тися, -ризу́ юся, -ризу́ єшся, навередува́ тися, -ду́ юся.
Накапывать, накапать – нака́ пувати, -пую, -пуєш, нака́ пати, -паю, -паєш, накра́ пувати,
-пую, -пуєш, накра́ пати, -паю.
Накапывать, накопать – нако́ пувати, -пую, -пу́ єш, накопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; (о мн.)
понако́ пувати.
Накаркать – накра́ кати, -каю, -каєш.
Накармливать, накормить – нагодо́ вувати, -вую, -вуєш, нагодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
́
Накататься – наїздитися,
-жджуся, -здишся.
Накатывать, накатать – нако́ чувати, -чую, -чуєш, накоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш.
Накачивать, накачать – 1) (воду) нака́ чувати, -чую, -чуєш, накача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш
помпува́ ти, напомпува́ ти; 2) (на качели) гойда́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Накашивать, накосить – нако́ шувати, -шую, -шуєш, накоси́ ти, -кошу́ , -ко́ сиш.
Накашляться – нака́ шлятися, -ляюся, -ляєшся.
Наквашивать, наквасить – наква́ шувати, -шую, -шуєш, наква́ сити, -ква́ шу, -ква́ сиш.
Накидка – 1) (процесс) накида́ ння, -ння; 2) (одежда) наки́ дка, -ки; 3) (на стоимость
товаров) наці́нка, -ки. В накидку – нао́ пашки, уна́ кидку.
Накидной – накидни́ й, -а́ , -е́ .
Накидывать, накидать, накинуть – 1) накида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, наки́ дати, наки́ нути, -ну,
-неш; 2) см. Набрасываться.
Накипать, накипеть – накипа́ ти, -па́ ю, накипі́ти, -плю́, -пи́ ш.
Накипевший – накипі́лий, -а, -е.
Накипь – 1) шум, -му, шумови́ на, ни; 2) (осадок на посуде) на́ кип.
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Накипятить – накип’яти́ ти, -п’ячу́ , -ти́ ш, нагрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Накисать, накиснуть – накиса́ ти, -са́ ю, наки́ снути, -ну, -неш.
Накладка – наклада́ ння, -ння.
Накладная – накладна́ , -но́ ї, факту́ ра, -ри.
Накладной – 1) (о деньгах) додатко́ вий, -а, -е; 2) (прилепленный) накладни́ й, -а́ , -е́ .
Накладный – утра́ тний, -а, -е.
Накладчик – наклада́ льник, -ка.
Накладывание – наклада́ ння.
Накладывать, накласть – наклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, накла́ сти, ладу́ , -ладе́ ш.
Наклеветывать, наклеветать – набрі́хувати, -брі́хую, -хуєш, набреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш,
накле́пувати, пую, -пуєш, наклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Наклевывать, наклевать – надзьо́ бувати, -бую, -буєш, надзьо́ бати, -баю, -баєш; -ся – 1)
надзьо́ буватися, надзьо́ батися; 2) накльо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, наклюва́ тися, -люю́ся,
-лює́шся.
Наклеивать, наклеить – накле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, накле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш.
Наклейка – 1) (процесс) накле́ ювання, налі́плювання, -ння; 2) (этикетка) на́ клейка,
на́ ліпка, -ки.
Наклейной – наклейни́ й, наліпни́ й, -а́ , -е́ .
Наклейщик – накле́йник, -ка, налі́пник, -ка; -щица – накле́йниця, налі́пниця, -ці.
Наклеп (наговор) – на́ клеп, -пу, обмо́ ва, -ви.
Наклепывать, наклепать – 1) (делать заклепывание) наклі́пувати, -пую, -пуєш,
наклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (наговаривать) накле́ пувати, -пую, -пуєш, наклепа́ ти, -па́ ю,
-па́ єш, набрі́хувати, -брі́хую, -хуєш, набреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш.
Наклобучивать, наклобучить – насо́ вувати, -со́ вую, -вуєш, насува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
насу́ нути, -су́ ну, -неш.
Наклобучка – 1) насува́ ння, -ння; 2) (строгий выговор) нага́ на, дога́ на, -ни.
Наклон – похи́ лість, -лости, спа́ дистість, -тости.
Наклонение – 1) нахиля́ ння, нахи́ лення, -ння; 2) (в грамматике) спо́ сіб, -собу.
Наклоненный – нахи́ лений, похи́ лений, -а, -е.
Наклонность – 1) похи́ лість, -лости, спа́ дистість, -тости; 2) см. Склонность.
Наклонный – 1) похи́ лий, спа́ дистий, -а, -е; 2) см. Склонный; -но – похи́ ло, спа́ дисто.
Наклонять, наклонить – нахиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, нахили́ ти, -лю́, -лиш, нагина́ ти, -на́ ю,
-наєш, нагну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Наклюкаться – (о пьяном) нализа́ тися.
Наковальня – кова́ дло, -ла; (маленькая для кос) ба́ бка, -ки.
Наковывать, наковать – 1) нако́ вувати, -вую, -вуєш, накува́ ти, -кую́, -кує́ш; (в мельнице
камень) насіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, насікти́ , -січу́ , -січе́ ш.
Наковыривать, наковырять – наколу́ пувати, -пую, -пуєш, наколупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш,
надо́ вбувати, -бую, -буєш, надовба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Накожный – нашку́ (і́)рний, -а, -е.
Наколачивать, наколотить – набива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, наби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш; (о мног.)
понабива́ ти; (о деньгах) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти (зіб’ю́, зі́б’єш).
Наколенник – наколі́нник, -ка.
Наколотить, см. Наколачивать.
Наколошматить – налупцюва́ ти.
Накомкать – набга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, напха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Наконец – наре́ шті, наоста́ нку, напослі́дку.
Наконечник – наконе́ чник, -ка.
Накопировать – накопіюва́ ти, -пію́ю, -пію́єш.
Накопление – нагрома́ дження, ску́ пчення, -ння.
Накоплять, накопить – 1) ску́ пчувати, -чую, -чуєш, ску́ пчити, -чу, -чиш; 2) (деньги)
зоща́ джувати, заоща́ дити.
Накормленный – нагодо́ ваний.
Накорчевать – накорчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Накрадывать, накрасть – накрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, накра́ сти, -ра́ ду, -ра́ деш; (о многом)
понакрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Накраивать, накроить – накра́ (о́ )ювати, -ра́ (о́ )юю, -ра́ (о́ )юєш, накра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш,
накро́ їти, -ро́ ю, -ро́ їш.
Накрапать и накрапывать – накра́ пати, -па́ ю, -па́ єш.
Накраснеться – начервоні́тися, -ні́юся, -ні́єшся.
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Накрахмаливать, накрахмалить – накрохма́ лювати, -люю, -люєш, накрохма́ лити, -лю,
-лиш.
Накрашивать, накрасить – нафарбо́ вувати, -вую, -вуєш, нафарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш,
накра́ шувати, -шую, -шуєш, накраси́ ти, -рашу́ , -ра́ сиш.
Накренивать, накренить – нахиля́ ти, нахили́ ти, нахиля́ ти, похили́ ти, -ся – нахиля́ тися,
нахили́ тися, похиля́ тися, -лю́ся, -лишся, похили́ тися.
Накрепко – 1) ду́ же, мі́цно; 2) суво́ ро.
Накрест – на́ вхрест, на́ хрест.
Накричать – 1) накрича́ ти, нагомоні́ти, -ню́, -ни́ ш; 2) (наругать) накрича́ ти, -чу́ , -чи́ ш,
нагри́ мати, -маю, -маєш.
Накромсать – начикри́ жити, -жу, -жиш, накриши́ ти, -шу́ , -шиш.
Накрошить – накриши́ ти, -шу́ .
Накружиться – 1) накрути́ тися, -ручу́ ся, -ру́ тишся, наверті́тися, -рчу́ ся, -ртишся; 2) (в
воздухе) накружля́ ти(ся), -ля́ ю(ся).
Накручивать, накрутить – накру́ чувати, -чую, -чуєш, накрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш.
Накручиниться – нажури́ тися, -рю́ся, -ришся, насумува́ тися.
Накрывать, накрыть – накрива́ ти, -ва́ ю, накри́ ти, -ри́ ю.
Накрытие – накриття́ , -ття́ .
Накрышка – по́ кришка, на́ кривака, -ки.
Накудесить – 1) начарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 2) см. Накуралесить.
Накупать, накупить – накупо́ вувати, -по́ вую, -по́ вуєш, накупля́ ти, -ля́ ю, ля́ єш, накупи́ ти,
-плю, -пиш; (о многом) понакупо́ вувати, -вую, -вуєш.
Накуралесить – нашурубу́ рити, -рю, -риш.
Накуривать, накурить – наку́ рювати, -рюю, -рюєш, накури́ ти, -рю́, -риш.
́
́
Накушаться – наїстися,
-їмся,
-їси́ ся.
Налавливать, наловить – нало́ влювати, -люю, -люєш, налови́ ти, -влю́, -виш.
Налагать, наложить – наклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, накла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш. -жить
запрещение – накла́ сти заборо́ ну.
Налаживать, наладить – нала́ годжувати, -джую, -джуєш, нала́ годити, -джу, -диш.
Налакомиться – наласува́ тися.
Наламывать, наломать – нала́ мувати, -мую, -муєш, налама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Налаяться (о собаке) – нага́ вкатися, -каюся, -каєшся, набреха́ тися, -решу́ ся, -ре́ шешся.
Налево, нар. – ліво́ руч.
Налегать, налечь – наляга́ ти, -га́ ю, налягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш.
Налегке, нар. – 1) ле́ гко, нашвидку́ , 2) (без поклажи) порожне́ м.
Належаться – нале́ жатися, -жуся, -жишся.
Налезать, налезть – нала́ зити, -ла́ жу, -зиш, наліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, налі́зти, -зу, -зеш; (о
многом) понала́ зити.
Налепка – на́ ліпка, -ки.
Налепной – наліпни́ й, -а́ , -е́ .
Налет – 1) (грабителей) на́ скок, -ку, на́ пад, -ду; 2) (на железе) іржа́ , -жі́; 3) (налет на воде)
осу́ га, -ги; 4) (на губах) сма́ га́ , -ги́ .
Налетать, налететь – наліта́ ти, -та́ ю, налеті́ти, -лечу́ , -лети́ ш.
Налету, нар. – нальоту́ .
Наливальщик – налива́ ч, -ча́ .
Наливать, налить – 1) (о напитках) налива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нали́ ти, -ллю́, -ллє́ш; 2) (о еде в
жидк. виде) насипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, наси́ пати, -плю, -плеш.
Наливка – 1) (процесс) налива́ ння, -ння; 2) (напиток) нали́ вка, -ки.
Наливной – наливни́ й, -а́ , -е́ .
Наливочный – нали́ вковий, -а, -е.
Налим, зоол. – миньо́ к, -нька́ , минь, -ня.
Налипать, налипнуть – налипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, нали́ пнути, -пну, -неш.
Налипший – нали́ плий, -а, -е.
Наличие – ная́ вність, -ности.
Наличник – ли́ штва, -ви.
Наличность – 1) ная́ вність, -ности; 2) (о деньгах) готі́вка, -ки, готови́ зна, -ни, готови́ к, -ка́ ,
гото́ ві гро́ ші; 3) (о людях) прису́ тність..
Наличный – 1) ная́ вний, -а, -е; 2) (присутствующий) прису́ тній, -я, -є; наличные деньги –
готі́вка, готови́ к.
Налобный – начі́льний, нало́ бний, -а, -е.
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Налог – пода́ ток, -тку.
Налоговый – податко́ вий.
Налогоплательщик – пла́ тник пода́ тку.
Налогоспособность – оплатоспромо́ жність, -ности.
Наложение – наклада́ ння, -ння.
Наложенный (платеж) – післяпла́ та, накладна́ платня́ .
Наложница – підло́ жниця, -ці, коха́ нка, при́ спанка, -ки.
Наложнический – підло́ жницький, -а, -е.
Наложничество – підло́ жництво.
Налокаться – нахлеп[б]та́ тися, -п[б]чу́ ся, -п[б]чешся.
Налопаться – нало́ патися, -паюся, -єшся, наже́ ртися, -жеру́ ся, -жере́ шся.
Налюбезничаться – налиця́ тися, -ця́ юся.
Налюбоваться – намилува́ тися.
Наляпать – наля́ пати, -паю, -паєш, нама́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш.
Намагничивать, намагнитить – маґнетува́ ти, намаґнетува́ ти.
Намазывать, намазать – нама́ зувати, -зую, -зуєш, нама́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш, нама́ щувати,
щую, -щуєш, намасти́ ти, -мащу́ , -стиш, нашмаро́ вувати, -вую, -ву́ єш, нашмарува́ ти, -ру́ ю,
-ру́ єш.
Намарывать, намарать – 1) (напачкать) каля́ ти, накаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) (намазать)
нама́ зувати, -зую, -зуєш, нама́ зати, -ма́ жу, -жеш; 3) (письмо) нашкря́ бати, -баю, -баєш,
надря́ пати, -паю, -паєш.
Намасливать, намаслить – нама́ слювати, -люю, -люєш, нама́ слити, -лю, -лиш.
Наматывать, намотать – намо́ тувати, -тую, -туєш, намота́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Намачивание – намо́ чування, -ння.
Намачивать, намочить – 1) намо́ чувати, -чую, -чуєш, намочи́ ти, -чу́ , -чиш; 2) (яблоки)
наква́ шувати, -шую, -шуєш, наква́ сити, -ва́ шу, -сиш.
Намащивать, намостить – 1) намо́ щувати, -щую, -щуєш, намости́ ти, -мощу́ , -мо́ стиш; 2)
(досками) насте́ лювати, -люю, -люєш, настели́ ти, -лю́, -лиш; 3) (камнем) брукува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш, ви́ брукувати, -кую, -куєш.
Намедни, нар. – неда́ вно.
Намек – на́ тя́ к, -ку.
Намекание – натяка́ ння, -ння.
Намекать, намекнуть – натяка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, натякну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Наменивать, наменять – намі́нювати, -нюю, -нюєш, наміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Намереваться – наміря́ тися, заміря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, ма́ ти на́ мір.
Намерение – на́ мір, за́ мір, -ру.
Намеренно – навми́ сне, зуми́ сне.
Намеренный – уми́ сний, навми́ сний, -а, -е.
Намерзать, намерзнуть – намерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, наме́ рзти, наме́ рзнути, -зну, -знеш.
Намеривать, намерить – намі́рювати, -рюю, -рюєш, наміря́ ти, -ряю, -ряєш.
Наместник – намі́сник, -ка,
Наместнический – намі́сницький, -а, -е.
Наместничество – намі́сництво.
Наметка – 1) (процесс) мі́чення, наміча́ ння, -ння; 2) (знак, признак) помі́тка, за́ значка, -ки,
знак, -ку́ , прикме́ та, -ти.
Наметывать, наметать – накида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, наки́ дати.
Намечать, наметить – 1) наміча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, намі́тити, -мі́чу, -мі́тиш, назнача́ ти, -ча́ ю,
-ча́ єш, назначи́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (приметить) назори́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Намечтаться – намрі́яти, -рі́юся, -рі́єшся, нама́ ритися, -рюся, -ришся.
Намешивать, намесить – намі́шувати, -шую, -туєш, наміси́ ти, -мішу́ , -мі́сиш.
Намешивать, намешать – намі́шувати, -шую, -шуєш, наміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш.
Наминать, намять – намина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, нам’я́ ти (намну́ , намне́ ш).
Намозоливать, намозолить – наму́ лювати, -люю, -люєш, наму́ ляти, -ляю, -ляєш.
Намойный – нами́ ваний, -а, -е, намивни́ й, -а́ , -е́ .
Намокать, намокнуть – намока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, намо́ кнути, -кну, -кнеш.
Намоклый – намо́ клий, -а, -е.
Намолачивать, намолотить – умоло́ чувати, -чую, -чуєш, намоло́ чувати, -чую, -чуєш,
намолоти́ ти, умолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Намолот – умоло́ т, -ту, ви́ молот, -ту.
Намолоть – 1) намоло́ ти, -мелю́, -ме́леш; 2) (вздор, чепуху) наверзти́ , -зу́ , -зе́ ш.
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Намолчаться – намовча́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся.
Намордник – 1) намо́ рдник, -ка; 2) (у лошадей) обро́ ть, -ті, обро́ тька.
Наморозь – (узоры на оконном стекле) лиси́ ці, -си́ ць.
Намотанный – намо́ таний, нави́ нений, -а, -е.
Намотка – намо́ тування, навива́ ння.
Намошенничать – нашахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Намудрить – намудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Намурлыкаться – намуркота́ тися, -кочу́ ся, -ко́ чешся.
Намусливать, намуслить – насли́ нювати, -нюю, -нюєш, насли́ нити, -ню, -ниш,
наяло́ жувати, -жую, -жуєш, наяло́ зити, -ло́ жу, -ло́ зиш.
Намутить – накаламу́ тити, -му́ чу, -му́ тиш, наколоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Намучиться – наму́ читися, -чуся, -чишся.
Намывать, намыть – 1) (белье) напира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, напра́ ти (наперу́ , напере́ ш); 2)
(песка, ила) намива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нами́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш.
Намыкаться – натиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Намыливаться, намылиться – нами́ люватися, -лююся, -люєшся, намили́ тися, -лю́ся,
ли́ шся.
Намякать, намякнуть – нам’яка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, нам’я́ кнути, -кну, -кнеш.
Намямлить – нами́ мрити, -мрю, -мриш.
Нанашивать, наносить, нанести – 1) нано́ шувати, -шую, -шуєш, нано́ сити, -но́ шу, -но́ сиш,
наноси́ ти, -ношу́ , -но́ сиш, нанести́ , -несу́ , -несе́ ш; -сти оскорбление кому – обра́ зити,
покри́ вдити кого́ .
Нанежиться – нані́житися, -жуся, -жишся, напе́ стуватися.
Нанесение – нано́ шення, нане́ сення, -ння.
Нанести, см. Нанашивать.
Нанизывать, нанизать – нани́ зувати, -зую, -зуєш, наниза́ ти, -нижу́ , -ни́ жеш; -ться –
нани́ зуватися, наниза́ тися.
Нанизь – ни́ зка, -ки.
Нанимание – найма́ ння, -ння.
Наниматель – найма́ ч, -ча́ ; -ница – найма́ чка, -ки.
Нанимать, нанять – найма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, найня́ ти (найму́ , найме́ ш); -ся – найма́ тися,
найня́ тися.
Нанка – кита́ йка, -ки; -ковый – кита́ йковий, -а, -е.
Нанос – 1) (действие) нане́ сення, -ння; 2) (ила, песку речного) напли́ нок, -нку, наму́ л, -лу; 3
) (снега) заме́ т, -ту.
Наносить, см. Нанашивать.
Наносной – наносни́ й.
Нанюхаться – наню́хатися, -хаюся, -хаєшся.
Наняньчиться – 1) наня́ нчитися; 2) напа́ нькатися, -каюся.
Нанятый – 1) наняти́ й, -а́ , -е́ ; 2) (на срок) строкови́ й, -а́ , -е́ .
Наобещать – наобіця́ ти, -ця́ ю, -ця́ єш.
Наоборот – навпаки́ .
Наобум, нар. – навмання́ .
Наопашку – нао́ пашки, нао́ паш, нао́ пашку.
Наотмашь, наотмашку, нар. – нао́ дмаш, наві́дліг.
Наотрез – навідрі́з.
Наохаться – нао́ хкатися, -каюся, -каєшся.
Наохотиться – наполюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся.
Нападать, напа́ сть – напада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, напа́ сти (нападу́ , нападе́ ш).
Нападение – на́ пад, -ду, напада́ ння, -ння.
Нападчивый – напа́ сливий, -а, -е; -во – напа́ сливо.
Нападчик – напа́ сник, -ка; -чица – напа́ сниця, -ці.
́
Напаивать, напоить – напо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, напоїти,
-пою́, -по́ їш.
Напакостить – 1) (делать урон) нака́ постити, -пощу, -постиш, нашко́ дити, -джу, -диш; 2)
(нагадить) напаску́ дити, -джу, -диш.
Напалзывать, наползти – нала́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, налі́зти, -лі́зу, -лі́зеш; (о мног.)
понала́ зити.
Напасать, напасти – 1) (о домашних животных) напаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, напа́ сти, -пасу́ ,
-пасе́ ш; 2) (продуктами) запаса́ ти, назапаса́ ти, -са́ ю.
Напасть – на́ па́ сть, -ти, пеня́ , -ні́.
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Напахивать, напахать – нао́ рювати, -рюю, -рюєш, наора́ ти, -рю́, -реш; (о мног.)
понао́ рювати.
Напачкать (нагадить) – накаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Напев – спів, -ву, ви́ спів, -ву.
Напевание – наспі́вування, -ння.
Напевать, напеть – наспі́вувати, -вую, -вуєш, наспіва́ ти.
Напевный – (на)спі́вний, -а, -е. виспівни́ й, -а́ , -е́ .
Напекать, напечь – напіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, напекти́ , -печу́ , -пече́ ш; (о мног.) понапіка́ ти.
Наперебой, нар. – навпере́ бивки, навпере́ йми, наза́ хват.
Наперевес – наперева́ ги.
Наперед, нар. – напере́ д.
Напереди – спе́ реду, попе́ реду.
Наперекор – наперекі́р.
Наперерез – навпере́ йми.
Наперерыв – навпере́ рви.
Наперсток – напе́ рсток, -тка.
Наперсточный – наперстко́ вий, -а, -е́ .
Наперчить – наперчи́ ти.
Напечатание – ви́ друкування.
Напечатать – надрукува́ ти, ви́ друкувати, -кую, -куєш.
Напиваться, напиться – напива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, напи́ тися, -п’ю́ся, -п’є́шся.
Напильник – терпу́ г, -га́ , напи́ лок, -лка.
Напирать, напереть – 1) напира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, напе́ рти, -пру́ , -пре́ ш; 2) нати́ скувати,
-кую, -куєш, натиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, нати́ снути, -ну, -неш.
Напироваться – набенькетува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Написать – 1) написа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш; 2) (красками) намалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Напиток – напі́й, -по́ ю, питво́ , -ва́ , пиття́ , -ття́ ; (волшебн.) дання́ , -ння́ .
Напитывать, напитать – 1) нагодо́ вувати, -вую, -вуєш, нагодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 2) (водой)
намо́ чувати, -чую, -чуєш, намочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Напихивать, напихать, напихнуть – напиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, напха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Напичкать – напха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, напакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; -ться – напха́ тися,
напаку́ ва́ тися.
Наплакаться – 1) напла́ катися, -ла́ чуся, -ла́ чешся; (насетоваться) нажалкува́ тися,
-ку́ юся, -єшся.
Наплевывать, наплевать – напльо́ вувати, -вую, -вуєш, наплюва́ ти, -люю́, -лює́ш.
Наплескивать, наплескать – наплі́(ю́)скувати, -кую, -куєш, наплеска́ ти, -лещу́ , -ле́ щеш,
нахлю́пувати, -пую, -пуєш, нахлю́пати, -паю, -паєш.
Наплетать, наплести – 1) напліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, наплести́ , -лету́ , -лете́ ш, 2) (наговорить)
торо́ чити, наторо́ чити, -чу, -чиш.
Наплечник – наплі́чник, нарамі́нник, -ка.
Наплодиться (намножиться) – наплоди́ тися, -джу́ ся, -дишся.
Наплутовать – нашахрува́ ти, -рую, -ру́ єш.
Наплыв – напли́ в, -ву.
Наплывать, наплыть – наплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, напливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Наплясаться – натанцюва́ тися, -цю́юся, -цю́єшся.
Наповал (уничтожить) – відра́ зу.
Наподобие, нар. – на взі́р, на зразо́ к, на мані́р, на кшта́ лт.
Наполнение – напо́ внення, -ння.
Наполнять, наполнить – наповня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, напо́ внити, -ню, -ниш; -ться
наповня́ тися, напо́ внитися.
Наполовину, нар. – наполови́ ну.
Напоминание – нага́ дування.
Напоминать, напомнить – нага́ дувати, -дую, нагада́ ти.
Напопрошайничать – настарцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Напор – 1) на́ тиск, -ку, напира́ ння, -ння; 2) (воды) напі́р, -по́ ру.
Напорный – напірни́ й, -а́ , -е́ , нава́ льний, -а, -е.
Направка – 1) направля́ ння, -ння; 2) (о бритве) наго́ стрення, -ння́ .
Направление – на́ прям, -му, на́ прямок, -мку.
Направлять, направить – 1) направля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, напра́ вити, -влю, -виш; 2)
(наводить) наво́ дити, -джу, -диш, навести́ , -веду́ , -де́ ш (напр., гарма́ ту); 3) (бритву)
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наго́ стрювати, -рюю, -рюєш, нагостри́ ти, -рю́, -риш; 3) см. Наставлять.
Направляться, направиться – 1) (брать направление) прямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш,
попрямува́ ти, простува́ ти, -ту́ ю, попростува́ ти, напрямля́ тися, напрями́ тися, -млю́ся,
-ми́ шся; 2) (о поезде) іти́ , піти́ .
Направо – право́ руч.
Напраслина – на́ клеп, -пу, напа́ сть, -ти.
Напрасно – ма́ рно, даре́ мно.
Напрасный – ма́ рний, даре́ мний.
Напрашивать, напросить – напро́ шувати, -шую, -шуєш, напроси́ ти, -рошу́ , -ро́ сиш; -ться –
напро́ шуватися, набива́ тися, наби́ тися.
Например – напри́ клад.
Напрокат, нар. – вна́ єм, вза́ житок.
Напролет, нар. – нави́ літ, на́ скрізь.
Напролом, нар. – пробо́ єм.
Напропалую – до заги́ ну.
Напророчить – напророкува́ ти, -кую, ку́ єш, навіщува́ ти, -щу́ ю.
Напротив – 1) напро́ ти, про́ ти, напро́ тив; 2) (наоборот) навпаки́ .
Напруживать, напружить – напружу́ вати, -жую, -жуєш, напру́ жити, -жу, -жиш.
Напрыгаться – настриба́ тися, -ба́ юся, -ба́ єшся.
Напрягать, напречь – напру́ жувати, -жую, -жуєш, напру́ жити, -жу, -жиш; -ться –
напру́ жуватися, напру́ житися.
Напряжение – напру́ га, -ги, напру́ ження, -ння, нату́ га, -ги.
Напряженный – напру́ жений; -нно – напру́ жено; -нность – напру́ женість, -ности.
Напрямик – навпрямки́ , навпросте́ ць, навпряме́ ць, навпрошки́ .
Напрятать – нахова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Напуганный – наля́ каний, наполо́ ханий, -а, -е.
Напугивать, напугать – наля́ кувати, -кую, -куєш, наляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; -ться
наля́ куватися, наляка́ тися.
Напускать, напустить – напуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, напусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш; (на себя)
удава́ ти з се́ бе; -ться – накида́ тися, наки́ нутися.
Напускной – 1) напу́ щений, -а, -е; 2) (притворный) уда́ ваний, -а, -е.
Напутственный – напу́ чений на доро́ гу (ска́ заний).
Напутствовать – напу́ чувати.
Напутывать, напутать – наплу́ тувати, -тую, -туєш, наплу́ тати, -таю, -таєш; (о мног.)
понаплу́ тувати.
Напухать, напухнуть – напуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, напу́ хнути.
Напухлый – напу́ хлий, -а, -е.
Напучивать, напучить – надима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, наду́ ти, -дму́ , -дме́ ш.
́
Напыжиться – наїжитися,
наду́ тися.
Напыливать, напылить – напоро́ шувати, -шую, напороши́ ти, -шу́ , -шиш, наку́ рювати,
-рюю, -рюєш, накури́ ти, -рю́, -риш.
Напыщенность – пи́ шність, пиха́ тість, чванькува́ тість, -тости.
Напыщенный – 1) пи́ шний, пиха́ тий, чванли́ вий, -а, -е; 2) (о стиле) пишномо́ вний; -но –
пиха́ то, чванли́ во.
Напяливать, напялить – напина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, нап’ясти́ , -пну́ , -пне́ ш; (о мног.)
понапина́ ти; (натягивая) натя́ га́ ти, -га́ ю, -га́ єш, натягти́ , -гну́ , -гнеш; -ться – напина́ тися,
нап’ясти́ ся.
Нарабатывать, наработать – наро́ блювати, -люю, -люєш, нароби́ ти, -блю́, -биш,
напрацьо́ вувати, -вую, -вуєш, напрацюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; -ся – нароби́ тися,
напрацюва́ тися.
Наравне – на́ рівні, врі́вень, врі́вні.
Нарадовать – наті́шити, -шу, -шиш; -ться – навтіша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся.
Нараспашку – наро́ зхрист.
Нарастать, нарости – нароста́ ти, -та́ ю, нарости́ , -ту́ , -те́ ш.
Нарасхват – шви́ дко, ху́ тко.
Нарвать – нарва́ ти, -ву́ , -ве́ ш.
Нарез, нарезка – 1) (действие) нарі́зування, -ння; 2) (насечка) карб, -бу; 3) (пометка)
на́ різка, -ки.
Нарезывать, нарезать – 1) нарі́зувати, -зую, -зуєш, нарі́зати, -жу, -жеш, 2) (только о
хлебе) кра́ яти, накра́ яти, -ра́ ю, -ра́ їш.
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Нарекание – наріка́ ння, доріка́ ння, -ння.
Нарекать, наречь – 1) (именовать) назива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, назва́ ти, -ву́ , -ве́ ш, іменува́ ти,
-ну́ ю, -ну́ єш, найменува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (жаловаться) наріка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Наречение – назива́ ння, найменува́ ння, -ння.
Наречие – 1) (о диалекте) гові́рка, -ка; 2) (граммат.) прислі́вник, -ка.
Нарисовать – 1) нарисува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, 2) (красками) намалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Нарицательный – 1) (имя) зага́ льний, -а, -е, (о ценности бумаг) номіна́ льний, -а, -е.
Наркотический – наркоти́ чний.
Народ – наро́ д, -ду, на́ рід, -роду, люд, -ду.
Народник – народо́ вець, -вця.
Народничество – народо́ вство, наро́ дництво, -ва.
Народность – наро́ дність, -ности.
Народный – наро́ дній, -я, -є.
Народоведение – народозна́ вство, -ва.
Народовластие – народопра́ вство, -ва.
Народонаселение – лю́дність, -ности.
Нарождать, народить – наро́ джувати, -джую, -джуєш, народи́ ти, -джу́ , -диш.
Нарождение – наро́ дження, -ння.
Нарознь – на́ різно, рі́зно.
Нарост – на́ ростень, -сня, на́ ріст, -росту.
Нарочно – навми́ сне, уми́ сне, наро́ шне.
Нарочный – 1) навми́ сний, уми́ сний, -а, -е; 2) (сущ.) послане́ ць, нця́ .
Нарощение – на́ ріст, -росту, на́ росток, -тку.
Нарубливать, нарубать, нарубить – нару́ бувати, -бую, -буєш, наруба́ ти, -ба́ ю, ба́ єш.
Нарубка – 1) (действие) нару́ бування, -ння; (насечка) карб, -бу
Наругание – 1) (поругание) нару́ га, знева́ га, -ги; 2) (кощунство) блюзні́рство, -ва.
Наругать – нала́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш; -ться – нала́ ятися; (над кем) наглуми́ тися, -млю́ся,
-ми́ шся (з ко́ го).
Наружи – зо́ кола.
Наружно – позверхо́ вно, зо́ кола, зо́ внішньо.
Наружность – 1) (вид, фигура) по́ стать, -ті, поста́ ва, -ви; (внешность) зо́ внішність, -ности.
Наружный – 1) (внешний) зве́ рхній, околи́ шній, -я, -є, надві́рний, -а, -е; (поверхностный)
позверхо́ вний, поверхо́ вний, -а, -е.
Наружу – наве́ рх, напо́ верх.
Наручник – нару́ чник, -ка.
Нарушать, нарушить – 1) порушувати, -шую, -шуєш, пору́ шити, -шу, -шиш (що); 2)
(присягу, слово) лама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, злама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Нарушение – 1) (постановления) пору́ шення, -ння; 2) (слова, закона) лама́ ння, -ння.
Нарушитель – пору́ шник, -ка; -ница – пору́ шниця, -ці.
Нары – піл (род. по́ лу).
Нарыв – боля́ чка, -ки, пухи́ р, -ря́ .
Нарывать, нарвать – нарива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, нарва́ ти, -ву́ , -ве́ ш.
Нарывной (пластырь) – витяжни́ й, -а́ , -е́ .
Нарывный – боля́ чковий, пухиро́ вий, -а, -е.
Наряд – 1) (убор) убі́р (род. убо́ ру), убра́ ння-ння; 2) (распоряжение) наря́ д, -ду.
Нарядность – оша́ тність, одя́ гність, -ности.
Нарядный – одягни́ й, одіжни́ й, -а́ , -е́ , оша́ тний; -но – оша́ тно, че́ пурно.
Наряду – по́ руч, ря́ дом, врі́вні.
Нарядчик – наря́ дник, -ка.
Наряжать, нарядить – убира́ ти, -ра́ ю, убра́ ти (уберу́ , убере́ ш), наряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш,
наряди́ ти, -джу́ , -диш.
Насадка – наса́ дження, -ння.
Насаждать, насаживать, насадить – 1) наса́ джувати, -джую, -джуєш, насади́ ти, -джу́ ,
-диш; 2) (порядки) запрова́ джувати, -джую, -джуєш, запрова́ дити, -джу, -диш.
Насаждение – саді́ння, са́ дження, -ння.
Насаливать, насолить – насо́ лювати, -люю, -люєш, насоли́ ти, -лю́, -лиш.
Насаривать, насорить – насмі́чувати, -чую, -чуєш, насміти́ ти, -мічу́ , -мі́тиш.
Насев – за́ сів, -ву.
Насевать, насеять – насіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, насі́яти, -сі́ю, -сі́єш; (о мног.) понасіва́ ти.
Насед (в яйце) – за́ рід (род. за́ роду) за́ родок, -дку.
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Наседать, насесть – насіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, насі́сти, -ся́ ду, -ся́ деш, напосіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
напосі́сти, -ся́ ду, -деш (на ко́ го).
Наседка – кво́ чка, -ки.
Насекальщик – карбува́ ч, -ча́ .
Насекание – карбува́ ння, карбі́вка, -ки.
Насекать, насечь – насіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, насі́кти, -чу́ , -че́ ш.
Насекомое – кома́ ха, -хи, ку́ зька.
Население (народ) – лю́дність, -ности.
Населенность – насе́леність, залю́дненість, -ности.
Населять, населить – залюдня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, залю́днити, -ню, -ниш, оселя́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, осели́ ти, -лю́, -лиш.
Насест (для кур) – сі́дало, -ла.
Насечка – 1) карб, -бу; 2) (действ.) насіка́ ння.
Насилие – наси́ льство, -ва,
Насиловать – 1) си́ лувати, -лую, -луєш, приму́ шувати, -шую, -шуєш; 2) (лишать
невинности) ґвалтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Насилу – наси́ лу.
Насильно – силомі́ць, си́ лою.
Насильный – си́ луваний, -а, -е.
Насильственный – поневі́льний, ґвалто́ вний, -а, -е.
Наскабливать, наскоблить – наскріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; наскребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Наскакивать, наскочить – наска́ кувати, наско́ чити.
Насквернословить – налихосло́ вити, -влю, -виш.
Насквозь – на́ скрізь, нави́ літ.
Наскитаться – натиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Наскок – на́ ско[і]к, -ку.
Насколько – оскі́льки.
Наскоро – нашвидку́ , по́ хапцем, по́ хапки.
Наскребать, наскресть – наскріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, нашкря́ бати, -баю, наскребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Наскучить – наску́ чити, -чу, -чиш, набри́ днути, -ну, -неш.
Наслаждаться, насладиться – втіша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, вті́шитися, -шуся, -шишся.
Наслаждение – насоло́ да, -ди, вті́ха, -хи; ро́ зкіш, -коші́.
Наслаивание – нашаро́ вування, напластува́ ння, -ння.
Наслаивать, наслоить – нашаро́ вувати, -вую, -вуєш, нашарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Наследие – спа́ док, -дку, спа́ дщина, -ни.
Наследить – 1) (сделать след) натопта́ ти, -пчу́ , -пчеш; 2) (отыскать след) натра́ пити,
-плю, -пиш.
Наследник – спадкоє́мець, -мця; -ница – спадкоє́миця, -ці;
Наследование – наслі́дування, спадкува́ ння, -ння.
Наследовать – наслі́дувати, -дую; -дуєш, спадкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Наследователь – спадкода́ вець, -вця.
Наследственность – спадко́ вість.
Наследственный – спадко́ вий.
Наследство – спа́ дщина, -ви, спа́ док, -дку.
Наслоение – напластува́ ння, нашарува́ ння, наверствува́ ння.
Наслужить – послужи́ ти, -жу́ .
Наслушаться, наслышаться – наслу́ хатися, -хаюся, -хаєшся, начу́ тися, -чу́ юся, -чу́ єшся.
Наслышка – чу́ тка, -ки, погові́р (р. погово́ ру).
Насматривать, насмотреть – нагляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, нагля́ [е́ ]діти, -джу, -диш, нагля́ нути,
-гля́ ну, -неш.
Насмерть – до сме́ рти.
Насмех – на глум, на по́ сміх, на сміх.
Насмехаться (над кем) – насміха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, глузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, кепкува́ ти,
-ку́ ю, -ку́ єш (з ко́ го).
Насмешить – насміши́ ти, -смішу́ , -сміши́ ш.
Насмешка – насміха́ ння, глузува́ ння, -ння, по́ сміх, -ху, глум, -му.
Насмешливость – глузли́ вість, глумли́ вість, -вости.
Насмешливый – глузли́ вий, глумли́ вий, насмі́шкуватий, -а, -е; -во – глузли́ во, глумли́ во,
насмі́шкувато.
Насмеяться – 1) (похохотать) нарегота́ тися, -гочу́ ся, -го́ чешся; 2) (издеваться)
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наглуми́ тися, -млю́ся, -ми́ шся (з ко́ го).
Насморк – не́ жит, -ту (м. р.) и не́ жить, -ті́ (ж. р.).
Насобирать – назбира́ ти, -ра́ ю.
Насоветовать – нара́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш, нара́ дити, -джу, -диш.
Насовывать, насовать, насунуть – насо́ вувати, -вую, -ву́ єш, насу́ нути, -ну, -неш.
Насолить, см. Насаливать.
Насос – по́ мпа, -пи, смок, -ку; -ный – по́ мповий, смо́ ковий.
Насочинять – накомпонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Наспеть – наспі́ти, приспі́ти, -пі́ю, -пі́єш, насти́ гнути, -ну.
Насплетничать – наплеска́ ти, -лещу́ , -ле́ щеш, набреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш.
Наспориться – наспереча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, назма́ гатися, -га́ юся, -га́ єшся.
Наставительный – напу́ тливий, -а, -е.
Наставление – (поучение) нау́ ка, -ки, напу́ чення, -ння; (наказ) нака́ з, -зу.
Наставлять, насталить – 1) наставля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, наста́ вити, -влю; -виш; (о мн.)
понаставля́ ти; 2) (поучать) напу́ чувати, -чую, -чуєш, напути́ ти, -пучу́ , -пути́ ш.
Наставник – навчи́ тель, -ля, напу́ тник, -ка; -ница – навчи́ телька, -ки, напу́ тниця, -ці.
Наставнический – напу́ тницький, -а; -е.
Наставной – прито́ чений, дото́ чений, -а, -е.
Настаивание – насто́ ювання, домага́ ння, -ння.
Настаивать, настоять – 1) насто́ юватя, -то́ юю, -то́ юєш, настоя́ ти, -то́ ю, -то́ їш (що на чо́ му);
2) (на чем) наполяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, наполягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш, наляга́ ти, налягти́ (на чо́ му
).
Насталивать, насталить – наста́ лювати, -люю, -люєш, настали́ ти, -лю́, -лиш.
Настежь – на́ встяж, на́ встіж.
Настенный – насті́нний, -а, -е.
Настигать, настичь – наздоганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, наздогна́ ти, -дожену́ , -дожене́ ш (кого́ , що
).
Настилать, настлать – настеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, настели́ ти, -лю́, -лиш.
Настилка – 1) (действие) настеля́ ння; 2) (в сапоге) у́ стілка, -ки; 3) (пол) помі́ст (род.
помо́ сту).
Настилочный – помосто́ вий.
Настильный – назе́ мний.
Настирать (белье) – напра́ ти (наперу́ , напере́ ш).
Настойка – насто́ йка, ки; (на перце) перці́вка, -ки, перчакі́вка, -ки; (на березовых почках и
т. д.) бере́ зівка, -ки.
Настойчиво – невідсту́ пно, насти́ рливо, притьмо́ м.
Настойчивый – насти́ рливий, впе́ ртий, -а, -е.
Настольный – насті́льний, -а, -е.
Настораживать, насторожить – 1) (уши) нащуря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, нащу́ рити, -рю, -риш,
нащу́ лювати, -люю, -люєш, нащу́ лити, -лю, -лиш (ву́ ха).
Настороже – на сторо́ жі.
Настороженность – насторо́ женысть, -ности.
Настояние – напосіда́ ння, -ння.
Настоятель (монастыря) – ігу́ мен, -на, настоя́ тель, -ля; -ница – ігу́ меня, -ні, гуме́ нія, -нії,
настоя́ телька, -ки,
Настоятельность – пи́ льність, -ности.
Настоятельный – пи́ льний, -а, -е; -но – пи́ льно, притьмо́ м.
Настоящий – 1) (о времени) тепе́ рішній, -нього; 2) (действительный) спра́ вжній, -е,
правди́ вий.
Настраивать, настроить – 1) набудо́ вувати, -вую, -вуєш, набудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; (о мн.)
понабудо́ вувати; 2) (кого против кого) настре́ [у́ ]нчувати, -чую, -чуєш, настре́ [у́ ]нчити, -чу,
-чиш (кого́ проти ко́ го); 3) (музык. инструмент) настро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, настро́ їти,
-ро́ ю, -ро́ їш.
Настращать, настрашить – наля́ кувати, -кую, -куєш, наляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
настра́ шувати, -шую, настраши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Настрелять – настріля́ ти, -ля́ ю.
Настрого – суво́ ро, го́ стро.
Настроение – на́ стрій, -рою.
Настройка (в муз.) – ладнува́ ння, -ння.
Настройщик – настро́ ювач, -ча; -щица – настро́ ювачка, -ки.
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Настрочить – настрочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Настряпать – наготува́ ти, -ту́ ю, -тує́ш, напо́ рати, -раю, -раєш.
Наступательный – наступни́ й, нападни́ й, -а́ , -е́ .
Наступать, наступить – 1) наступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, наступи́ ти, -плю, -пиш; (о времени)
вастава́ ти, -таю́, -тає́ш, наста́ ти, -та́ ну, -та́ неш.
Наступление – на́ ступ, -пу, наступа́ ння, -ння.
Насуетиться – наметуши́ тися, -шу́ юся, -ши́ шся.
Насухо – насу́ хо.
Насучивать, насучить – насу́ кувати, -кую, -куєш, насука́ ти.
Насушка – насу́ шування, -ння.
Насущный – щоде́нний, -а, -е.
Насчитывать, насчитать – нарахо́ вувати, -вую, -вуєш, нарахува́ ти, -раху́ ю, налі́чувати,
-чую, -чуєш, налічи́ ти, -чу́ , -чиш.
Насылать, наслать – насила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, насла́ ти (нашлю́, нашле́ ш).
Насылка – насила́ ння, -ння.
Насыпать, насыпать – насипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, наси́ пати, -плю.
Насыпка – на́ сипка, -ки, насипа́ ння, -ння.
Насыпной – насипни́ й, наси́ паний, -а, -е.
Насыпь – на́ сип, -пу (м. р.).
Насыщать, насытить – 1) (накормить) нагодо́ вувати, -вую, -вуєш, нагодува́ ти, -ду́ ю,
-ду́ єш; 2) (удовлетворить) задовольня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, задовольни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 3) (в
́
химии) насича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, наси́ тити, -си́ чу, -си́ тиш; -ться – 1) наїда́ тися, наїстися
́
(наїмся, наїси́ ся); 2) задовольня́ тися, задовольни́ тися; 3) насича́ тися, наси́ титися.
Насыщение – 1) нагодува́ ння, -ння; 2) задово́ льнення, -ння; 3) наси́ чення, -ння.
Насыщенность – 1) наси́ ченість, -ности; 2) нагодо́ ваність; 3) задово́ льненість.
Насыщенный – 1) наси́ чений; 2) нагодо́ ваний; 3) задово́ льнений.
Наталкивать, натолкнуть – нашто́ вхувати, -вхую, -вхуєш, наштовхну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться –
1) нашто́ вхуватися, наштовхну́ тися; 2) (на кого попасть) натрапля́ ти, натра́ пити, -плю,
-пиш, нахо́ плюватися, -плююся, нахопи́ тися, -плю́ся, -пишся (на ко́ го, на що).
Натапливать, натопить – 1) (печку) напа́ лювати, -люю, -люєш, напали́ ти, -лю́, -лиш; 2)
(жиры) нато́ плювати, -люю, -люєш, натопи́ ти, -плю́, -пиш.
Натачивать; наточить – наго́ стрювати, -рюю, нагостри́ ти, -рю́, -риш; (на токарн. станке)
нато́ чувати, -чую, -чуєш, наточи́ ти, -чу́ , -чиш.
Натворить (наделать) – нароби́ ти, -блю́, -биш, нако́ їти, -ко́ ю.
Натерпеться – нате́ рпітися, -плю́ся, -пишся.
Натертый (нажатый) – наму́ ляний, -а, -е.
Натирать – 1) (пол, лицо́) натира́ ти, -ра́ ю, ра́ єш, нате́ рти (натру́ , натре́ ш); 2) (мозоль)
наму́ лювати, -люю, -люєш, наму́ лити, -лю́, -лиш.
Натиск – 1) (о давлении́ ) на́ тиск, -ку, на́ гніт, -ту; 2) (о толпе) на́ товп, -пу.
Натискивать, натискать, натиснуть – натиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, нати́ снути, -ну, -неш.
Наткать – натка́ ти, -тчу, -тче́ ш.
Натолкать – нашту́ рхати, -хаю, -хаєш, нашто́ вхати, -хаю, -хаєш, натовкти́ , -вчу́ , -вче́ ш.
Натолковаться – набала́ катися.
Натомить – натоми́ ти, -млю, -миш, намори́ ти, -рю́, -риш; -ться – натоми́ тися, намори́ тися.
Натощак – натще́ , натще́ серце, натощака́ .
Натравливание – нацько́ вування, -ння.
Натравливать, натравить – нацько́ вувати, -вую, -вуєш, нацькува́ ти, -кую́, -куєш.
Натрескаться – натрі́скатися, -каюся, -каєшся, нало́ патися, -паюся, -єшся.
Натрий, хим. – на́ трій, -ію.
Натрудиться – напрацюва́ тися, -цю́юся, -цю́єшся, нароби́ тися, -блю́ся, -бишся.
Натуга – нату́ га, -ги.
Натужиться, понатужиться – напру́ жуватися, -жуюся, напру́ житися, -жуся, -жишся.
Натура – 1) нату́ ра, -ри, приро́ да, -ди; 2) (характер) вда́ ча.
Натурализация – натураліза́ ція, -ії, уприро́ днення, -ння.
Натурализировать – натуралізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, уприро́ днювати, -нюю, -нюєш,
уприро́ днити, -ню, -ниш.
Натурализированный – натуралізо́ ваний, -а, -е.
Натуралист – приро́ дник, -ка, натуралі́ст, -та.
Натурально, нар. – приро́ дно, натура́ льно.
Натуральный – приро́ дний, натура́ льний, -а, -е.
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Натурщик – нату́ рник, -ка; -щица – нату́ рниця, -ці.
Натыка́ ть, наты́кать – натика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, нати́ кати, -каю.
Натыкнуть – настроми́ ти, -млю́, -миш; -ться – (на кого) натра́ пити, нахопи́ тися, -плю́ся,
-пишся (на ко́ го).
Натягивать, натянуть – натяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, натягти́ , -гну́ , -неш, напина́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
напну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Натяжение – натяга́ ння, -ння.
Натяжка – натяга́ ння, напина́ ння, -ння.
Натянутый – натя́ гнений, напну́ тий, -а, -е.
Наугад, нар. – навмання́ , навга́ д.
Наугольник – 1) нарі́жник, -ка; 2) (прибор) косине́ ць, -нця.
Наугольный – нарі́жний, -а, -е, кутови́ й.
Наудить – наву́ дити, -джу, -диш.
Наука – нау́ ка, -ки.
Наускивание – нацько́ вування, -ння.
Науськивать, науськать – нацько́ вувати, -вую, -вуєш, нацькува́ ти, -кую́, -кує́ш.
Наутек, нар. – навтікача́ , навті́ки.
Научать, научить – навча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, навчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш (чого́ ); -ся – навча́ тися,
навчи́ тися (чого́ ).
Научность – науко́ вість, -вости.
Научный – науко́ вий, -а, -е.
Наушник – наву́ шник, -ка.
Наущать – 1) намовля́ ти, підмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) см. Подстрекать.
Наущение – намо́ ва, -ви, напра́ ва.
Нафаршировать – начини́ ти, -ню́, -ниш
Нафталин – нафталі́н, -ну.
Нахал – наха́ бник, -ка; -лка – наха́ бниця, -ці.
Нахальничать – наха́ бно пово́ дитися, -джуся, -дишся.
Нахальный – наха́ бний, -а, -е; -но – наха́ бно.
Нахальство – наха́ бність.
Нахваливать, нахвалить – вихваля́ ти, -ляю́, -ля́ єш, ви́ хвалити, -лю, -лиш.
Нахвастать – нахвали́ тися, -лю́ся, -лишся.
Нахватать – 1) нахапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (награбить) нага́ рбати.
Нахлебаться – 1) насьо́ рбатися, -ба́ юся, -ба́ єшся; 2) (напиться) налига́ тися, -га́ юся,
-га́ єшся.
Нахлебник – похлі́бець, -бця; -ница – похлі́бниця, -ці.
Нах[к]лобучить – насу́ нути.
Нахлобучка – дога́ на, прочуха́ нка, -ки, прочуха́ н, -на.
Нахлынуть – (массой) насу́ нути, -ну, -неш; 2) (о волне) нари́ нути.
Нахмуренный – нахму́ рений, насу́ плений, -а, -е.
Нахныкаться – напхи́ катися, -каюся, -каєшся.
Находить, найти – 1) нахо́ дити, -хо́ джу, -хо́ диш, найти́ (найду́ , найде́ ш), 2) (встретить)
нади́ бувати, -бую, -буєш, зди́ бати, -баю, -баєш.
Находиться, найтися – знахо́ дитися, -хо́ джуся, -хо́ дишся, знайти́ ся, -йду́ ся, -йдешся;
(пребывать) перебува́ ти.
Находка – на́ хідка, -ки.
Находчивость – спри́ тність, -ности.
Находчивый – спри́ тний, -а, -е.
Находчик – знахі́дник, -ка; -чица – знахі́дниця, -ці.
Нахождение – 1) зна́ ходження, -ння; 2) (пребывание) перебува́ ння, пробува́ ння, -ння.
Нахозяйничать – нагосподарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Нахохотаться – нарегота́ тися, -гочу́ ся, -го́ чешся.
Нахулить – нага́ нити, -ню, -ниш.
Нацарапать – нашкря́ бати, -баю.
Нацеживать, нацедить – наці́джувати, -джую, -джуєш, націди́ ти, -джу́ , -диш.
Нацеливание – націля́ ння, -ння.
Нацеливать, нацелить – націля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, наці́лити, -лю, -лиш; -ться – націля́ тися,
наці́литися.
Нацеловаться – націлува́ тися, -лу́ юся, -лу́ єшся.
Нацеплять, нацепить – начі́плювати, -люю, люєш, начепи́ ти, -плю́, -пиш; (о мног.)
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поначі́плювати.
Национальность – націона́ льність, -ности.
Национальный – націона́ льний, -а, -е.
Нация – на́ ція, -ії.
Начадить – начади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Начало – поча́ ток, зача́ ток, -тку.
Начальник – нача́ льник, -ка; -ница – нача́ льниця, -ці.
Начальный – початко́ вий, -а, -е.
Начальственный – старши́ нський, -а, -е.
Начальство – старши́ на, -ни, нача́ льство, -ва, у́ ряд, -ду.
Начальствовать – старшинува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Начальствующий (состав) – нача́ льницький (склад).
Начатие – почина́ ння, -ння.
Начеканивать, начеканить – накарбо́ вувати, -вую, -вує, накарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Начертание – на́ рис, -су.
Начертательный – нарисо́ вий,описо́ вий, -а, -е.
Начерчивать, начертить – нарисо́ вувати, -вую, -вуєш, нарисува́ ти, -су́ ю, -су́ єш,
накре́ слювати, -люю, -люєш, накре́ слити, -лю, -лиш.
Начесывать, начесать – 1) начі́сувати, -сую, -суєш, начеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш; 2) (от зуба)
начу́ хувати, -чу́ хую, -чу́ хуєш, начу́ хати, -хаю, -хаєш.
Начет – нарахува́ ння.
Начетчик – начи́ ець, -нця.
Начинание – почи́ н, -ну, почина́ ння, -ння.
Начинатель – почина́ льник, -ка, почина́ ч, -ча́ ; -ница – почина́ льниця, -ці, почина́ чка, -ки.
Начинательный – начина́ льний, почина́ льний, -а, -е.
Начинать, начать – почина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, поча́ ти (почну́ , почне́ ш), зачина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, зача́ ти (зачну́ , зачне́ ш).
Начинивать, начинить – начиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, начини́ ти, -ню, -ниш.
Начинка – на́ чинка, -ки.
Начисто – 1) (набело) начи́ сто; 2) (совсем) цілко́ м, зо́ всім.
Начитанность – начи́ таність, -ности; -нный – начи́ таний.
Начитаться – начита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Начитывать, начесть – нарахо́ вувати, -вую, -вуєш, нарахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, налі́чувати,
-чую, -єш, налічи́ ти, -чу́ , -чиш.
Наш, мест. – наш, -а, -е.
Нашатырный – амоня́ ковий, сальм’яко́ вий.
Нашатырь – амоня́ к, -ку, сальм’я́ к, -ку.
Нашейник – наши́ йник, -ка.
Нашептывать, нашептать – наші́птувати, -тую, -туєш, нашепта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Нашествие – на́ хід, -ходу, на́ ступ, -пу.
Нашивка – 1) (действие) нашива́ ння, -ння; 2) (то, что нашито) на́ шивка, -ки, лямі́вка,
-ки.
Нашивной – наши́ ваний, -а, -е.
Нашильник – наши́ льник.
Нашколивать, нашкодить – намуштро́ вувати, -вую, -вуєш, намуштрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Нашлепать – наля́ пати, -паю, -паєш, нашльо́ пати, -паю, -єш.
Нашпиливать, нашпилить – пришпи́ лювати, -люю, -люєш, пришпили́ ти, -лю́, -лиш,
прико́ лювати, -люю, -люєш, приколо́ ти, -лю́, -леш.
Нашуметь – нагаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, нагомоні́ти, -ню́, -ни́ ш.
Нащипывать, нащипать – 1) нащи́ пувати, -пую, -пуєш, нащипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (перья,
волосы) наскуба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, наску́ бти, -бу́ , -бе́ ш; 3) (зелень) нарива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
нарва́ ти, -ву́ , -ве́ ш.
Нащупывать, нащупать – нала́ пувати, -пую, -пуєш, нала́ пати, -паю, -паєш, нама́ цувати,
-цую, -цуєш, нама́ цати, -цаю.
Наэлектризовать – наелектризува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Наябедничать – набреха́ ти (набрешу́ , -бре́ шеш), наклепа́ ти, -па́ ю, -єш и -плю́, -плеш (на
ко́ го).
Наяву, нар. – уві́ч.
Не – не.
Неаккуратный – 1) (неисправный) нерете́ льний, неакура́ тний, -а, -е; 2) (неопрятный)
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нечепурни́ й, -а́ , -е́ ; -но – 1) нерете́ льно, неакура́ тно; 2) нече́ пурно.
Небезвыгодный, -но – небезкори́ сний; -но – небезкори́ сно.
Небезопасный – небезпе́ чний, -а, -е; -но – небезпе́ чно.
Небезызвестный – небезві́сний, небезвідо́ мий, -а, -е.
Небелённый – небі́лений.
Небесный – небе́ сний, -а, -е.
Неблагодарность – невдя́ чність, -ности.
Неблагодарный – 1) невдя́ чний, -а, -е; 2) (сущ.) невдя́ чник, -ка, (женск. род) невдя́ чниця,
-ці.
Неблагозвучный – недоброзву́ чний, -а, -е; -но – недоброзву́ чно.
Неблагонадежный – неблагонаді́йний, -а, -е; -но – неблагонаді́йно.
Неблагопристойный – непристо́ йний; -но – непристо́ йно.
Неблагоприятный – 1) несприя́ тливий, -а, -е; 2) (о погоде) непого́ жий, -а, -е.
Неблагоразумие – нерозсу́ дність, нерозва́ жність, -ности.
Неблагородный – неблаго́ родний, нешляхе́ тний, -а, -е.
Небный – піднебе́ нний, -а, -е
Небо, анат. – підне́ біння, -ння.
Небо – не́ бо, -ба.
Небольшой – невели́ кий, -а, -е.
Небосклон – небосхи́ л, -лу, крайне́ бо, -ба.
Небоскреб – небося́ г, -гу, хмароче́ с, -су, хмародря́ п, -пу.
Небоязливый – небоязки́ й, -а́ , -е́ .
Небрежно – недба́ ло, недба́ йливо.
Небрежность – недба́ льство, -ва, недба́ йливість, -вости.
Небрежный – недба́ лий, недба́ йливий, -а, -е.
Небритый – него́ лений, -ого.
Небывалый – 1) (неслыханный) нечу́ ваний, -а, -е; 2) (не бывший) небува́ лий, -а, -е.
Небылица – небили́ ця, -ці, небува́ льщина, -ни, ви́ гадка, -ки.
Небытие, небытность – небуття́ .
Неважный – неважли́ вий, -а, -е.
Неварение – (о желудке) нетра́ вність, -ности.
Невдалеке – недале́ ко, недале́ чко.
Невдогадку, нар. – невдога́ д.
Невдомек, нар. – невтямки́ , невдога́ д.
Неведение – неві́дання, -ння.
Неведомый – невідо́ мий, незна́ ний, -а, -е.
Невежа, невежда – 1) (невежливый) нече́ мний, -ого, невві́чливий, неґре́ чний, -ого;
(презр.) муги́ р, -ря́ ; 2) не́ук, -ка, неві́глас, -са.
Невежественный – 1) неосві́чений, -а, -е; 2) см. Невежа 1).
Невежество – не́уцтво, неві́гластво, -ва.
Невежливый – невві́чливий, незвича́ йний, неґре́ чний, нече́ мний, -а, -е; -во – невві́чливо,
нече́ мно, неґре́ чно.
Неверие – неві́рство, -ва.
Неверный – 1) неві́рний, неправди́ вий; 2) (сомнительный) непе́ вний; 2) (изменчивый)
неві́рний, зрадли́ вий, -а, -е.
Невероятный – неймові́рний.
Неверующий – неві́ра, -ри.
Невесомый – неваго́ мий, -а, -е.
Невеста – 1) (засватанная) молода́ , -до́ ї, нарече́ на, -ної; 2) (совершенолетняя девица)
відда́ ниця, -ці.
Невестка – неві́стка, -ки; (жена мужнина брата) я́ трі́вка, -ки.
Невесть – не зна́ ти.
Невещественный – 1) нематерія́ льний; 2) (доказ.) нерече́ вий, -а, -е.
Невзгода – невда́ ча, -чі.
Невзлюбить – незлюби́ ти, -блю́, -биш.
Невзнача, нар. – ненаро́ ком.
Невзнос – невне́ сення, -ння.
Невзрачный – непоказни́ й, -а́ , -е́ .
Невзыскательность – невиба́ гливість, -вости.
Невидаль – дивови́ жа, -жі.
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Невиданный – небува́ лий, -а, -е.
Невидный – непоказни́ й, -а́ , -е́ .
Невидящий – невидю́щий, незря́ чий, -а, -е.
Невинно – безневи́ нно.
Невинный – безви́ нний, неви́ нний, -а, -е; невинная девушка – прави́ чка, -ки; -нно –
безви́ нно, неви́ нно.
Невиновность, неповинность – 1) безневи́ нність, неви́ нність, -вости; 2) (девичья)
паня́ нство, -ва.
Невкусный – несмачни́ й, -а́ , -е́; -но – несма́ чно.
Невменяемый – неосу́ дний, -а, -е.
Невместительный – 1) (о посуде) немістки́ й; 2) (о комнате) непросто́ рний, -а, -е.
Невмешательство – невтруча́ ння, -ння.
Невнимание – неува́ га, -ги.
Невнимательный – неува́ жний, -а, -е; -но – неува́ жно.
Невнятный – невира́ зний, нерозбі́рний, -а, -е; -но – невира́ зно, нерозбі́рно.
Невод – не́ від, -вода.
Невозбранный – незаборо́ нений, -а, -е; -нно – незаборо́ нено.
Невозвратный – безповоро́ тний, -а, -е; -но – безповоро́ тно.
Невозделанный – необро́ блений, -а, -е.
Невоздержание, невоздержанность – незде́ ржливість, нестри́ маність, -ности.
Невоздержанный – 1) незде́ ржливий, нестри́ маний, -а, -е; 2) (неумеренный) непомі́рний,
-а, -е; -нно – 1) незде́ ржливо, нестри́ мано; 2) непомі́рно.
Невозможно – неможли́ во, неспромо́ жно.
Невозможность – неможли́ вість, -вости, неспромо́ га, -ги, неспромо́ жність, -ности.
Невозмужалый – незмужні́лий, -а, -е.
Невозмутимый – спокі́йний, -а, -е; -мо – спокі́йно.
Неволить – си́ лувати, -лую, -луєш, приму́ шувати, -шую, -шуєш, зму́ шувати, -шую, -шуєш.
Невольник – неві́льник, -ка; -ница – неві́льниця, -ці.
Невольнический – неві́льничий, неві́льницький, -а, -е.
Невольничество – неві́льництво, -ва.
Невольный – неві́льний, мимові́льний, -а, -е; -но – неві́льно, мимово́ лі, мимохі́ть.
Неволя – 1) (рабство) нево́ ля, -лі; 2) (насилие) при́ мус, -су, си́ лування, -ння.
Невообразимый – неуя́ вний, -а, -е; -мо – неуя́ вно.
Невооруженный – неозбро́ єний, -а, -е; -нно – неозбро́ єно.
Невоспитанный – неви́ хований, -а, -е; -нно – неви́ ховано.
Невоспламеняемый – незапа́ льни́ й, -а́ , -е́ .
Невостребованный (груз) – непотре́ буваний (ванта́ ж).
Невпопад – невлу́ чно, недоладу́ , недоре́ чы, невгара́ зд.
Невразумительный – незрозумі́лий, неврозу́ мливий, -а, -е; -но – незрозумі́ло,
неврозу́ мливо.
Неврастения – неврастені́я, -і́ї.
Невредимый – непошко́ джений, ці́лий, -а, -е.
Невредный – нешкідли́ вий, -а; -е; -но – нешкідли́ во.
Неврологический – неврологі́чний.
Неврология, анат. – невроло́ гія, -ії.
Невтерпеж – приспі́чило, корти́ ть.
Невыгодность – некори́ сність, -ности; -но – некори́ сно.
Невыносимый – несте́ рпний, нестерпу́ чий, -а, -е; -мо – несте́ рпно, нестерпу́ че.
Невыразимый – невимо́ вний, -а, -е; -мо – невимо́ вно.
Невыразительность – невира́ зність, нея́ сність, -ности; -но – невира́ зно, нея́ сно.
Нега – мло́ сть, -ти.
Негашенный (об извести) – нерозпу́ щений.
Негде, нар. – ні́где.
Негибкий – негнучки́ й, -а́ , -е́ .
Негладкий – нері́вний, -а, -е; -ко – нері́вно.
Негласный – негла́ сний, неприлю́дний, -а, -е; -но – негла́ сно, неприлю́дно.
Негодник – негі́дник, нікче́ мник, -ка; -ница – негі́дниця, нікче́ мниця, -ці.
Негодность – негі́дність, нікче́ мність, -ности.
Негодный – негі́дний, негодя́ щий.
Негодование – обу́ рення, -ння.
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Негодяй – пога́ нець, -нця, паску́ дник, -ка; -ка – пога́ нка, -ки, паску́ дниця, -ці.
Негостеприимность – негости́ нність, -ности.
Негостеприимный – негости́ нний, -а, -е; -но – негости́ нно.
Неготовый – негото́ вий, -а, -е; -во – негото́ во.
Негр – негр, му́ рин.
Негритянка – негритя́ нка, му́ ринка.
Негритянский – негритя́ нський, му́ ринський.
Неграмотность – неписьме́ ннність, -ности.
Неграмотный – неписьме́ нний, -а, -е; -но – неписьме́ нно.
Недавний – неда́ вній, -я, -є; -но – неда́ вно.
Недалекий – 1) недале́ кий, бли́ зьки́ й, -а, -е; 2) (умом) недоу́ мкуватий, -а, -е.
Недалеко – недале́ко, неподалеку́ .
Недальний – недале́кий, -а, -е.
Недальновидность – короткозо́ рість, -рости.
Недальновидный – короткозо́ рий, -а, -е.
Недаром – 1) неда́ рма́ , незаду́ рно; 2) (ненапрасно) нема́ рно, неда́ ром, недаре́ мне.
Недвижимость – нерухо́ мість, -мости.
Недвижимый – нерухо́ мий (нерухо́ ме майно́ ).
Недвижный – неру́ шний, -а, -е.
Недействительный – неді́йсний, -а, -е; -но – неді́йсно.
Неделимое, ариф. – неді́леник, -ка, неподі́льник, -ка.
Неделимый – неподі́льний, -а, -е.
Неделя – ти́ ждень, -жня, неді́ля.
Недеятельный – недія́ льний, -а, -е.
Недобор – 1) недобі́р, -бо́ ру; 2) (недоимка) недо́ плат, -ту, недо́ платка, -ки.
Недоброжелатель – недоброзичли́ вець, -вця; -ница – недоброзичли́ виця, -ці.
Недоброжелательный – недоброзичли́ вий; -но – недоброзичли́ во.
Недобросовестный – несумлі́нний, -а, -е; -но – несумлі́нно.
Недоверие – недові́р’я, -р’я, недові́ра, -ри.
Недоверчивый – недові́рливий, неймові́рний, -а, -е; -во – недові́рливо, неймові́рно.
Недовес – недова́ жка, -ки.
Недовольство – незадово́ лення, невдово́ лення, -ння.
Недогадливый – недога́ дливий, -во – недага́ дливо.
Недоглядеть – недодиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Недодача – недода́ ння, -ння.
Недоделка – недокі́нчення, -ння.
́
́ недоїси́ ).
Недоедать, недоесть – недоїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, недоїсти
(недоїм,
Недоедки – 1) недо́ їдки (род. недо́ їдків); 2) (соломы, сена) пере́ їди (род. пере́ їдів).
Недозрелый – нести́ глий, неспі́лий, -а, -е.
Недоимка – недо́ плат, -ту.
Недоимщик – недопла́ тник, -ка; -щица – недопла́ тниця, -ці.
Недоконченный – недокі́нчений.
Недолгий – недо́ вгий, -а, -е; -го – недо́ вго.
Недолговечный – недовгові́чний, -а, -е.
Недолет – недолі́т, -льо́ ту.
Недолюбливать – недолюбля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, недолю́блювати, -люю, -люєш.
Недомер – недомі́р, -ру.
Недомогание – недугува́ ння, незду́ жання, -ння.
Недомогать – незду́ жати, -жаю, -жаєш, слабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Недомол – недоме́л, -лу.
Недомолвка – недомо́ вка, -ки, недо́ сказ, -зу.
Недомыслие – недо́ мисел, -слу.
Недонос – недо́ нос, -су.
Недоносок – 1) недоно́ сок, -ска; 2) (о яйце) ви́ ливок, -вка.
Недоплата – недо́ плат, -ту.
Недоплачивать, недоплатить – недопла́ чувати, -чую, -чуєш, недоплати́ ти, -лачу́ , -ла́ тиш.
Недополучить – недобра́ ти (недобе́ ру, недобере́ ш).
Недопустимость – недопуще́ ність, -ности.
Недопустимый – недопуще́ нний, -а, -е.
Недоразумение – непорозумі́ння, -ння.
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Недорогой – недороги́ й, -а́ , -е́ ; -го – недо́ рого.
Недород – недорі́д, -ро́ ду.
Недоросль – недо́ літок, -тка.
Недосев – недосі́в, -ву.
Недослышать – недочу́ ти, -чу́ ю.
Недослышка – недочува́ ння, -ння
Недосмотр – недо́ гляд, -ду.
Недосмотреть – недоба́ чити, -чу.
Недосол – недосі́л, -со́ лу.
Недоставать, безлич. гл. – бракува́ ти; не достает – браку́ є.
Недостатки – неста́ тки, -ків, зли́ дні, -нів.
Недостаток – 1) недоста́ ча, -чі; 2) (дефект) хи́ ба, -би, ва́ да, -ди.
Недостаточно – не до́ сить, ма́ ло.
Недостаточный – недоста́ тній.
Недостача – недоста́ ча, -чі.
Недостижимый – недося́ жний, -мо – недося́ жно.
Недостоверность – непе́ вність, -ности.
Недостоверный – непе́ вний, -а, -е; -но – непе́ вно.
Недостойность – негі́дність, -ности.
Недостойный – негі́дний, нева́ ртий; -но – негі́дно, нева́ рто.
Недоступный – непристу́ пний, недосту́ пний, -а, -е; -но – непристу́ пно, недосту́ пно.
Недосужно, нар. – ні́коли.
Недосчитываться, недосчитаться – недолі́чуватися, -чуюся, недолічи́ тися, -чу́ ся,
-чишся.
Недосыпа́ ть, недосы́пать – недосипа́ ти, па́ ю, -па́ єш, недоси́ пати, -плю, -плеш.
Недосыпа́ ть, недоспа́ ть – недосипля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, недоспа́ ти, -плю́, -пиш.
Недосягаемость – недося́ жність, -ности.
Недосягаемый – недося́ жний, -а, -е; -мо – недося́ жно.
Недотрога (о человеке) – недото́ рка, -ки.
Недоуздок – недо́ уздок, -дка.
Недоумевать – 1) нерозумі́ти, -мі́ю, -мі́єш; 2) (колебаться) вагатися, -га́ юся, -га́ єшся.
Недоумение – 1) нерозумі́ння, -ння; 2) вага́ ння, -ння, непе́ вність, -ности.
Недоученный – недовче́ ний, -а, -е.
Недоучка – недо́ ук, -ка.
Недохватка – недоста́ ча, -чі.
Недочет – 1) недо́ лік, -ку; 2) (в работе) хи́ ба, -би, ва́ да, -ди.
Недро – на́ дро, -ра.
Недруг – во́ рог, -га.
Недружелюбие – непри́ язнь, -зни
Недружелюбный – непри́ язний, -а, -е; -но – непри́ язно.
Недружно – недру́ жно, непри́ язно.
Недуг – неду́ га, -ги, хво́ рість, -рости.
Недурен – непога́ ний, -а, -е.
Неестественный – неприро́ дний; -нно – неприро́ дно.
Нежданный – несподі́ваний, -а, -е; -но – несподі́вано.
Нежелание – не́ хіть (род. не́ хоті́), небажа́ ння, -ння.
Неженатый – нежона́ тий, -ого.
Неженка – песту́ н, -на́ ; (женск. род) песту́ ха, -хи.
Нежилой (дом) – пу́ стка, -ки.
Нежить – пе́ сти́ ти (пе́ щу́ , пе́ сти́ ш), пе́ стува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Нежничать – ні́житися, -жуся, -жишся.
Нежный – ні́жний, -а, -е.
Незабвенный – незабу́ тній, -я, -є.
Незаботливый – недба́ йливий, -а, -е; -во – недба́ йливо.
Незабудка, бот. – люби́ -мене́ , незабу́ дь-мене́ .
Незавидно – незави́ дно, неза́ здрісно.
Незавидный – аби́ який.
Независимость – незале́ жність.
Независимый – незале́ жний, -а, -е; -мо – незале́ жно.
Независтливый – неза́ здрісний, неза́ здрий, -а, -е.
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Незадолго до – незадо́ вго перед, до.
Незадорный – незади́ рливий.
Незажиточный – незамо́ жний.
Незаконнорожденный – неправонаро́ джений, -а, -е.
Незаконный – незако́ нний, непра́ вний, -а, -е; -но – незако́ нно, непра́ вно.
Незамедлитильно – нега́ йно.
Незаменимый – незамі́нний, -а, -е.
Незаметный – непомі́тний, -а, -е; -но – непомі́тно.
Незанятой – незаняти́ й, ві́льний, -а, -е.
Незапамятный – споконві́чний.
Незапятнанный – незаплямо́ ваний, -а, -е.
Незаразительный – незара́ зливий, -а, -е.
Незаслуженный – незаслу́ жений, -а, -е.
Незатейливый – невига́ дливий, -а, -е.
Незаурядный – не аби́ який, незвича́ йний, -а, -е.
Незаходящий – незахі́дний, -а, -е.
Незваный, прил. – некли́ каний; -а, -е.
Нездоровиться – незду́ жатися.
Нездоровый – 1) (больной) слаби́ й, неду́ жий, -а, -е; 2) (вредный) нездоро́ вий, шкідли́ вий.
Нездоровье – сла́ бість, -бости, не́міч, -мочі́.
Неземной – неземни́ й, -а́ , -е́ .
Незлобие – незлости́ вість, -вости.
Незлобный – незлі́сний, незлости́ вий, -а, -е.
Незнакомец – незнайо́ мець, -мця; -мка – незнайо́ мка, -ки.
Незнакомый – незнайо́ мий, -а, -е.
Незнание – незнання́ , -ння́ .
Незначительный – незначни́ й, -а́ , -е́; -но – незна́ чно.
Незыблемость – непору́ шність, непохи́ тність, -ности.
Незыблемый – непору́ шний, непохи́ тний, -а, -е; -мо – непору́ шно, непохи́ тно.
Неизбежность – немину́ чість, -чости.
Неизбежный – немину́ чий, -а, -е; -но – немину́ чо.
Неизведанный – неза́ знаний, неді́знаний, -а, -е.
Неизвестность – невідо́ мість, -мости.
Неизвестный – невідо́ мий, -а, -е; -но – невідо́ мо.
Неизвинительный – невиба́ чний, -а, -е.
Неизгладимый – невитра́ вний, невиво́ дний, -а, -е, незабу́ тній.
Неизлечимый – невиго́ йний, -а, -е; -мо – невиго́ йно.
Неизменный, -няемый – незмі́нний, -а, -е; -нно – незмі́нно.
Неизменяемость – незмі́нність, -ности.
Неизмеримый – невимірни́ й, незмірни́ й, -а́ , -е́ ; -мо – незмі́рно.
Неиз’яснимый – невиясне́ нний, невимо́ вний, -а, -е.
Неизящный – немайсте́ рний, -а, -е.
Неимение – бра́ к, -ку, недоста́ ча, -чі.
Неимущий – немаю́чий, незамо́ жний, -а, -е.
Неискренний – нещи́ рий, -а, -е; -нно – нещи́ ро.
Неискренность – нещи́ рість, -рости.
Неискусный – 1) немайсте́ рний, -а, -е; 2) (неопытный) недосві́дчений, -а, -е.
Неисполнение – невикона́ ння, -ння.
Неисполнимый – нездійсне́ нний.
Неиспользованный – неви́ користаний.
Неиспорченность – незіпсо́ ваність, -ности.
Неиспорченный – незіпсо́ ваний, -а, -е.
Неисправимый – непопра́ вний.
Неисправимость – непопра́ вність, -ности.
Неисправность – неспра́ вність, -ности.
Неисправный – неспра́ вний, -а, -е; -но – неспра́ вно.
Неиспытанный – 1) неви́ пробуваний, -а, -е; 2) (неизведанный) неза́ знаний, -а, -е.
Неиссякаемый – невиче́ рпний, невиво́ дний, -а, -е.
Неистовство – шале́ ність, скаже́ність, -ности, лютува́ ння.
Неистовствовать – шалені́ти, -ні́ю, -ні́єш, скажені́ти, -ні́ю, -нієш, лютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
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Неистовый – шале́ ний, скаже́ний; -во – шале́ но, скаже́ но.
Неистощимый – невиче́ рпний.
Неисходимый – несходи́ мий, -а, -е.
Неисцелимый – незціле́нний, -а, -е.
Неисчерпаемость – невиче́ рпність, -ности.
Неисчерпаемый – невиче́ рпний, неви́ черпаний, -а, -е.
Неисчислимый – незліче́ нний, -а, -е; -мо – незліче́ нно.
Нейтрализация – невтраліза́ ція.
Нейтрализировать – невтралізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Нейтралитет – нейтраліте́ т, -ту.
Нейтральный – невтра́ льний, -а, -е; -но – невтра́ льно.
Неказистый – непоказни́ й, -а́ , -е́ .
Некий, мест. – яки́ йсь, яка́ сь, яке́ сь.
Неклассный – некласови́ й, -а́ , -е́ .
Некогда, нар. – коли́ сь.
Некомпетентный – некомпете́ нтни́ й, -а, -е.
Некорректный – некоре́ктний, нече́ мний, -а, -е.
Некоторый – яки́ йсь, яка́ сь, яке́ сь, де́ який, -а, -е.
Некрасивый – нега́ рний, -а, -е.
Некрепкий – неміцни́ й, -а́ , -е́ ; -ко – немі́цно.
Некрещенный – нехри́ щений, -а, -е.
Некстати – недоре́ чі, недоладу́ .
Некто, мест. – хтось (р. кого́ сь).
Некуда – ні́куди.
Нелегкая (сила) – мара́ , -ри́ , чорт, -та, нечи́ стий, -того.
Нелепица – нісені́тниця, -ці, ка́ знащо́ .
Нелепость – недола́ дність, -ности.
Нелепый – безглу́ здий, недола́ дний, недоре́ ч(н)ий, -а, -е.
Неловкий – 1) (неудобный) незру́ чний, -а, -е; 2) (неизящный) незгра́ бний, -а, -е; -но – 1)
незру́ чно; 2) незгра́ бно.
Нельзя – не мо́ жна.
Нелюбимый – нелю́бий, -а, -е.
Нелюдим, нелюдимый – відлю́дний, -а, -е; -мо – відлю́дно.
Немаловажный – немалозна́ чний, -а, -е.
Немалый – чима́ ли́ й, -а́ , -е́ ; -ло – чима́ ло.
Немедленно – нега́ йно.
Немедленный – нега́ йний, -а, -е.
Неметь – німі́ти (німі́ю, німі́єш).
Немилосердный – немилосе́ рдний, -а, -е.
Немилость – неми́ лість, -лости, нела́ ска, -ки.
Немилый – неми́ лий, -а, -е.
Неминуемый – немину́ чий, -а, -е; -мо – немину́ че.
Немка – німке́ ня, -ні.
Немногие – небага́ то, де́ хто.
Немного – тро́ хи, небага́ то.
Немо – ні́мо.
Немогущий (неспособный) – неспромо́ жний, -а, -е.
Немой – німи́ й, -а́ , -е́ .
Немота – німо́ та, -ти.
Немочь – незду́ жати, -жаю, -жаєш.
Немощь – 1) (нездоровье) не́ міч, -мочі, сла́ бість, -бости; 2) (бессилие) неси́ ла, -ли.
Немощный – не́ мічний, неду́ жий, -а, -е.
Немстительный – немсти́ вий, -а, -е.
Немудреный – нему́ дрий, -а, -е; -но – нему́ дро.
Немыслимо – неможли́ во.
Ненавидеть – нена́ видіти, -джу, -диш.
Ненавистник – нена́ висник, -ка, нена́ видник, -ка; -ница – нена́ висниця, нена́ видниця, -ці.
Ненавистный – нена́ висний, нена́ видний, -а, -е; -но – нена́ висно, нена́ видно.
Ненависть – нена́ висть, -висти; (вражда) злість (род. зло́ сти).
Ненаглядный – лю́бий, коха́ ний, дороги́ й, -а́ , -е́ .
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Ненадежный – ненаді́йний, -а, -е; -но – ненаді́йно.
Ненадлежащий – ненале́ жний, -а, -е; -ще – ненале́ жно.
Ненадобный – непотрі́бний, неприда́ тний, -а, -е.
Ненадолго – ненадо́ вго.
Ненаказанный – непока́ раний, -а, -е.
Ненаказуемый – безка́ рний, -а, -е.
Ненамеренно – без на́ міру, без за́ міру, ненавми́ сно.
Ненапрасный – недаре́ мний, -а, -е; -но – недаре́ мно.
Ненарочно – ненавми́ сне.
Ненарушимый – непору́ шний, -а, -е; -мо – непору́ шно.
Ненастный – непого́ жий, сльо́ тний, -а, -е.
Ненастье – него́ да, -ди, непого́ да, -ди, сльота́ , -ти́ .
Ненасытность – ненаси́ тливість, ненаже́ рливість, -вости.
Неначатый – непоча́ тий, -а, -е.
Ненормальный – ненорма́ льний.
Ненужный – непотрі́бний, -а, -е.
Необдуманный – необмірко́ ваний, незва́ жений, -а, -е; -нно – необмірко́ вано, незва́ жено.
Необеспеченность – незабезпече́ ність, -ности.
Необеспеченный – незабезпе́ чений, -а, -е.
Необитаемый – незалю́днений, ненасе́ лений, -а, -е.
Необозримый – неозо́ рний, -а, -е; -мо – неозо́ рно.
Необоримый – неперемо́ жний, -а, -е.
Необоснованность – необґрунто́ ваність, -ности.
Необразованность – неосві́ченість, -ности.
Необразованный – неосві́чений, -а, -е.
Необходимо – тре́ ба.
Необходимый – потрі́бний, -а, -е.
Необходительность – невві́чливість, -вости.
Необходительный – невві́чливий, -а, -е.
Необ’яснимый – нез’ясо́ ваний, а, -е.
Необ’ятный – неося́ жний, -а, -е.
Необыкновенный, необычайный, необычный – незвича́ йний, -а, -е; -но – незвича́ йно.
Необязательный – необов’язко́ вий, -а, -е; -но – необоз’язко́ во.
Неогороженный – необгоро́ джений, -а, -е.
Неограниченность – необме́ женість, -ности; -но – необме́ жено.
Неодинаковый – неодна́ ковий, -а, -е; -во – неодна́ ково.
Неоднократно, нар. – не раз, кількаразо́ во.
Неоднородный – неодноста́ йний, неодноці́льний, -а, -е.
Неодобрение – непохвала́ , -ли́ .
Неодобрительно – непохва́ льно.
Неодолимый – неперемо́ жний, -а, -е; -мо – неперемо́ жно.
Неодушевленный – неживи́ й, -а́ , -е́ .
Неожиданно – несподі́вано, знена́ цька.
Неожиданность – несподі́ваність, -ности; -но – несподі́вано.
Неокончательный – неостато́ чний, -а, -е.
Неоконченный – нескі́нчений, -а, -е.
Неологизм – неологі́зм, -му.
Неопасно – безпе́ чно.
Неопасный – безпе́ чний.
Неоперившийся – безпе́ рий, -а, -е.
Неоплатный – невипла́ тний, -а, -е.
Неоправданный – неви́ правданий, -а, -е.
Неопределенный – неви́ значений, неозна́ чений, -а, -е.
Неопровержимый – незапере́ чний, -а, -е.
Неопрятность – неоха́ йність, нече́ пурність, -ности.
Неопытность – недосві́дченість, -ности.
Неопытный – недосві́дчений.
Неорганический – неоргані́чний.
Неоседлый – неосі́лий, -а, -е.
Неоскопленный – неви́ холощений, неви́ валашений, -а, -е.
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Неослабный – пи́ льний, -а, -е; -но – пи́ льно.
Неосмотрительность – необа́ чність, -ности.
Неосмысленный – неусвідо́ млений, -а, -е.
Неосновательность – безпідста́ вність, -ности.
Неосознанный – неусвідо́ млений.
Неоспоримый – незапере́ чний.
Неосторожно – необере́ жно.
Неосторожный – необере́ жний.
Неосудимый – неосу́ дний, -а, -е.
Неосушимый – невисушни́ й, -а́ , -е́ .
Неосуществимый – нездійсне́нний, -а, -е.
Неосязаемый – недоти́ каний, -а, -е.
Неответственный – невідповіда́ льний, -а, -е.
Неотвратимый – немину́ чий, невідворо́ тний, -а, -е; -мо – немину́ че.
Неотвязный – невідв’я́ зний, -а, -е.
Неотесанный – необте́ саний.
Неоткровенный – нещи́ рий, невідве́ ртий, -а, -е; -нно – нещи́ ро, невідве́ рто.
Неоткуда, нар. – нізві́дки.
Неотложность – невідкла́ дність, -ности.
Неотложный – невідкла́ дний, -а, -е; -но – невідкла́ дно.
Неотлучность – невідлу́ чність, -ности.
Неотлучный – невідлу́ чний, -а, -е; -но – невідлу́ чно.
Неотменяемый – нескасо́ вний.
Неотрадный – нера́ дісний, -а, -е.
Неотступный – невідсту́ пний, -а, -е; -но – невідсту́ пно.
Неотчуждаемый – невідчу́ жуваний, -а, -е.
Неот’емлемый – невідби́ рний.
Неофициальный – неофіці́йний, -а, -е; -но – неофіці́йно.
Неохота – неохо́ та, -ти, не́ хіть (род. не́ хоті).
Неохотно – неохо́ че.
Неоцененный – неоці́нний, -а, -е.
Неочередной – нечергови́ й, -а́ , -е́ .
Неощутительный – нечутли́ вий.
Непарный – непари́ стий, -а, -е.
Непартийный – непарті́йний.
Непереводимый – неперекладни́ й, -а́ , -е́ .
Непереходящий – неперехідни́ й, -а́ , -е́ .
Неплатеж – непла́ та, -ти.
Неплательщик – непла́ тник, -ка; -щица – непла́ тниця, -ці.
Неплодие – 1) неплі́дність, -ности; (о земле) неродю́чість, -чости.
Неплодный – (бесплодный) неплі́дний, -а, -е; (о земле) неродю́чий, -а, -е.
Неплодородный – 1) неплодю́чий, -а, -е; 2) (о земле) неродю́чий.
Неплотный – нещі́льний, -а, -е; -но – нещі́льно.
Неплохой – непога́ ний, -а, -е.
Непобедимый – неперемо́ жний.
Неповинный – невинува́ тий, -а, -е.
Неповиновение – неслухня́ ність, -ности, непослуше́нство, -ва.
Неповоротливый – неповоротки́ й, -а́ , -е́ .
Непогода (ненастье) – него́ да.
Непогрешимый – 1) непогрі́шний, безгрі́шний, -а, -е; 2) (безошибочный) непоми́ льний.
Неподалеку, нар. – недале́ко.
Неподатливый – непідда́ тливий.
Неподведомственный – непідле́ глий, -а, -е.
Неподвижность – непору́ шність, -ности.
Неподвижный – непору́ шний, -а, -е; -но – непору́ шно.
Неподдельный – непідро́ блений, -а, -е; -но – непідро́ блено.
Неподкупный – непідку́ пний.
Неподражаемый – 1) ненаслі́дуваний; 2) (несравнимый) незрівня́ ний, -а, -е.
Неподходящий – непідхо́ жий.
Неподчинение – непідле́ глість, -лости, непідвла́ дність, -ности.
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Неподчиненность – непідляга́ ння, непідле́ глість, -лости.
Неподчиненный – непідле́ глий, непівла́ дний, -а, -е.
Непозволительный – недозволе́ ний, -а, -е; -но – недозволе́ но.
Непокойный – неспокі́йний, -а, -е.
Непоколебимость – непохи́ тність, -ности.
Непоколебимый – непохи́ тний, непохи́ льний, -а, -е.
Непокорность – непокі́рливість, -вости.
Непокорный – непокі́рний, непокі́рливий, -а, -е; -но – непокі́рно.
Неполнота – неповнота́ , -ти́ , непо́ вність, -ности,
Неполный – непо́ вний, -а, -е.
Непомерный – непомі́рний, -а, -е; -но – непомі́рно.
Непонимание, непонятливость – нерозумі́ння, -ння.
Непонятливый – нетямки́ й, нетяму́ щий, -а, -е.
Непонятность – незрозумі́лість, -лости.
Непонятный – незрозумі́лий, -а, -е; -но – незрозумі́ло.
Непоправимый – непопра́ вний, -а, -е; -мо – непопра́ вно.
Непорочный – незаплямо́ ваний, -а, -е.
Непорядок – непоря́ док, -дку, не́лад, -ду.
Непорядочный – непоря́ дний, -а, -е.
Непоседа – непосидю́чий, -чого, непосидя́ чка, -ки.
Непоседливый – непосидю́чий, -а, -е.
Непосильный – надси́ льний.
Непоследовательность – непослідо́ вність, -ности; -но – нопослідо́ вно.
Непослушный – неслухня́ ний, -а, -е.
Непосредственность – безпосере́ дність, -ности.
Непосредственный – безпосере́ дній, -я, -є; -но – безпосере́ дньо.
Непостижимый – незбагне́ нний, -а, -е.
Непостоянный – неста́ лий, непості́йний, -а, -е.
Непостоянство – неста́ лість, -лости, непості́йність, -ности.
Непохвальный – непохва́ льний.
Непочатость – непоча́ тість, -тости.
Непочтение – непова́ га, -ги.
Непочтительный – непочти́ вий, непова́ жливий, -а, -е; -но – непочти́ во, непова́ жливо.
Неправда – непра́ вда, -ди.
Неправдивый – неправди́ вий, -а, -е.
Неправдоподобный – неправдоподі́бний, неймові́рний, -а, -е; -но – неправдоподі́бно,
неймові́рно.
Неправильный – непра́ вильний, -а, -е; -но – непра́ вильно.
Неправосудие – безпра́ в’я, -в’я, кривосу́ д, -ду.
Непревзойденный – непереви́ щений, непереве́ ршений.
Непредвиденный – непередба́ чений, незавба́ чений.
Непредставление – непода́ ння.
Непредусмотренно – непередба́ чено.
Непредусмотренный – непередба́ чений, незавба́ чений, -а, -е.
Непредусмотрительный – непередба́ чливий, непередба́ чний.
Непреклонный – незло́ мний, -а, -е; -нно – незло́ мно.
Непреложный – незмі́нний, -а, -е; -но – незмі́нно.
Непременно – невідмі́нно, ко́ нче, доко́ нче.
Непременный – невідмі́нний, -а, -е; -нно – неодмі́нно.
Непреоборимый – непохи́ тний.
Непреодолимый – неперемо́ жний, -а, -е.
Непререкаемый – безсупере́ чний, -а, -е.
Непрерывность – безперервність, неперери́ вність.
Непрерывный – безпере́ рвний, безпереста́ нний, -а, -е; -но – безпере́ рвно, безпереста́ нно,
безпере́ стань.
Неприветливый – неприві́тний, -а, -е; -во – неприві́тно.
Непривлекательный – неприва́ бливий, неприна́ дний, -а, -е.
Непривыкший – незви́ клий, -а, -е.
Непривычка – незви́ чка, -ки.
Непривычный – незви́ чний, -а, -е; -но – незви́ чно.
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Непригодность – неприда́ тність.
Непригодный – неприда́ тний, негодя́ щий, -а, -е.
Непригоже – него́ же, не годи́ ться.
Непригожий – него́ жий, -а, -е.
Неприемлемый – неприня́ тни́ й, -а́ , -е́ ; -мо – неприня́ тно.
Неприкосновенность – недото́ рканість, неза́ йманість, -ности.
Неприкосновенный – 1) недото́ рканий, неза́ йманий, -а, -е; 2) (непричастный)
неприче́ тний (до чо́ го).
Неприличие – незвича́ йність, -ности.
Неприличный – незвича́ йний, -а, -є; -но – незвича́ йно.
Неприменимый – непристосо́ вний, -а, -е; -мо – непристосо́ вно.
Неприметный – непомі́тний.
Непримиримость – непримире́ нність, -ности.
Непримиримый – непримире́ нний, -а, -е; -мо – непримире́ нно.
Непринадлежащий – ненале́ жний.
Непринужденность – неви́ мушеність, непримусо́ вість.
Непринужденный – неви́ мушений, непримусо́ вий, -а, -е; -но – неви́ мушено, ві́льно.
Непринятие – неприйня́ ття, -ття.
Непристойный – непристо́ йний, -а, -е; -но – непристо́ йно.
Неприступный – непристу́ пний, недосту́ пний, -а, -е.
Неприсутственный (день) – неурядо́ вий (день).
Непритворный – щи́ рий, -а, -е; -но – щи́ ро.
Непритязательный – 1) (о человеке) невиба́ гливий; 2) (непридирчивый) неприче́ пливий.
Неприхотливый – невередли́ вий, невиба́ гливий, -а, -е; -во – невередли́ во, невиба́ гливо.
Непричастный – неприче́ тний.
Неприязненный – непри́ язний, -а, -е; -нно – непри́ язно.
Неприязнь (враждебность) – непри́ язнь, -ні.
Неприятель – во́ рог, -га.
Неприятельский – воро́ жий, -а, -е.
Неприятность – неприє́мність, -ности.
Неприятный – 1) неприє́мний; 2) (досадный) при́ крий, -а, -е; -но – 1) неприє́мно; 2)
(досадно) при́ кро.
Непробудный – нерозбу́ дний, ме́ ртвий, -а, -е.
Непроглядный – безпросві́тний, -а, -е.
Непродолжительный – недовгоча́ сний, -а, -е; в непродолжительном времени –
незаба́ ром; -но – недовгоча́ сно.
Непроездный – непроїз(д)ни́ й, -а́ , -е́ .
Непрозрачный – непрозо́ рий, -а, -е; -но – непрозо́ ро.
Непроизводительность – непродукці́йність, -ности.
Непроизводительный – непродукці́йний, -а, -е; -но – непродукці́йно.
Непроизвольный – неві́льний, мимові́льний, -а, -е; -но – мимові́льно.
Непроницаемость – непрони́ кливість, -вости.
Непроницаемый – непрони́ кливий, -а, -е.
Непросвещенный – неосві́чений.
Непростимый – непроще́ нний.
Непростительный – невиба́ чний, непроба́ чний, -а, -е.
Непроходимый – непрохідни́ й.
Непрочность – немі́цність, нетрива́ лість, -лости.
Непрочный – неміцни́ й, нетрива́ лий, -а, -е; -но – немі́цно, нетрива́ ло.
Непугливый – нелякли́ вий, -а, -е.
Непьющий – непиту́ щий, -а, -е.
Нерабочий – 1) неробі́тний, -а, -е; 2) (свободный) гуля́ щий, -а, -е.
Неравенство – нері́вність, -ности.
Неравносторонний – нерівнобі́чний, -а, -е.
Неравный – нері́вний, неодна́ ковий, -а, -е.
Нерадение – недба́ льство, -ва, недба́ лість, -лости.
Нерадеть – недба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш (про ко́ го, про що).
Нерадивец – недба́ лець, -льця; -ца – недба́ йлиця, -ці.
Нерадивый – недба́ лий, недба́ йливий, -а, -е.
Неразбериха – розгардія́ ш, -шу.
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Неразборчивый – 1) (нечеткий) нерозбі́рний, невира́ зний, -а, -е; -2) (неприхотливый)
невередли́ вий, непримхли́ вий, -а, -е.
Неразвитой – нерозви́ нений.
Неразгаданный – нерозга́ даний.
Неразговорчивый – неговірки́ й, небалаку́ чий, -а, -е.
Нераздельный – неподі́льний, нерозді́льний, -а, -е.
Неразрешимый – нерозв’я́ зний.
Неразумие – неро́ зум, не́ тям, -му.
Неразумный – нерозу́ мний, -а, -е; -но – нерозу́ мно.
Нераскаянный – непока́ яний, запе́клий, -а, -е.
Нерасположение – неприхи́ льність, -ности.
Нерасположенный – неприхи́ льний, -а, -е.
Нераспорядительный – нерозпоря́ дливий, -а, -е.
Нерастворимый – нерозпуска́ льний, -а, -е.
Нерасторопный – немото́ рний, нежва́ вий, неметки́ й, -а́ , -е́ .
Нерасчетливый – 1) неоща́ дний, -а, -е; 2) (в деле) нерозва́ жливий, -а, -е.
Нерв – нерв, -ву.
Нервный – нерво́ вий, -а, -е; -но – нерво́ во.
Нередко, нар. – часте́ нько.
Нерешимость – вага́ ння, -ння.
Нерешимый – нерозв’я́ зний, -а, -е.
Нерешительность – нерішу́ чість, -чости, вага́ ння, -ння.
Нерешительный – нерішу́ чий.
Неробкий – небоязки́ й, -а́ , -е́, нелякли́ вий, -а, -е.
Неровный – нері́вний, -а, -е; -но – нері́вно.
Неровня – нері́вня, -ні.
Нерукотворенный – нерукотво́ рний, -а, -е.
Нерушимый – непору́ шний, -а, -е; -но – непору́ шно.
Неряха – неоха́ йник, -ка, нечепу́ ра, -ри.
Неряшливый – неоха́ йний, нечепурни́ й, -а́ , -е́ .
Несбыточность – незбу́ тність, химе́ рність, -ности.
Несбыточный – незбу́ тний, неможли́ вий, химе́ рний, -а, -е.
Несварение (желудка) – нестра́ вність, -ности.
Несведущий – нетяму́ щий, -а, -е.
Несвоевременно – невча́ сно, безчасу́ .
Несвоевременный – невча́ сний, -а, -е.
Несвойственный – невласти́ вий, -а, -е; -но – невласти́ во.
Несвязный – недола́ дній, -я, -є.
Несговорчивый – впе́ ртий, незгові́рний, -а, -е.
Несгораемый – неспали́ мий, -а, -е.
Несдержанный – нестри́ маний, -а, -е.
Несение – несі́ння, -ння.
Несжимаемый – нестиска́ льний.
Несказанный – несказа́ нний.
Нескладный – недола́ дній, -я, -є.
Несклоняемый, грам. – невідмі́нний, -а, -е.
Несколько – кі́лька, де́кілька.
Нескончаемый – нескінче́ нний, -а, -е.
Нескорый – нешвидки́ й, -а́ , -е́ .
Нескромный – нескро́ мний, -а, -е.
Нескрываемый – неприхо́ ваний.
Неслыханный – нечу́ ваний, -а, -е; -нно – нечу́ вано.
Неслышный – нечутни́ й, -а́ , -е́ ; -но – нечу́ тно.
Несмелый – несмі́ливий, несмі́лий, -а, -е; -ло – несмі́ливо.
Несменяемость – незмі́нність.
Несменяемый – незмі́нний, -а, -е.
Несметный – незліче́ нний, -а, -е.
Несмолкаемый – невпи́ нний, незати́ хливий.
Несмыслящий – нетяму́ щий.
Несносный – нестерпу́ чий, -а, -е.
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Несоблюдение – недоде́ ржання.
Несовершеннолетний – неповнолі́тній, -я, -є.
Несовершенный вид, грам. – недоко́ наний вид.
Несовместимый – несполу́ чний, -а, -е; -мо – несполу́ чно.
Несогласие – незго́ да, незла́ года, -ди.
Несогласный – 1) (в мнениях) незго́ дний, -а, -е; 2) (в пении, музыке) різноголо́ сий, -а, -е.
Несознательный – несвідо́ мий, -а, -е; -но – несвідо́ мо.
Несоизмеримый – незмі́рний, -а, -е; -мо – незмі́рно.
Несокрушимый – незло́ мний, -а, -е; -мо – незло́ мно.
Несомненный – безсумні́вний, безпере́ чний, -а, -е; -нно – безсумні́вно, безпере́ чно.
Несообразительность – незмірко́ ваність, -ности.
Несообразительный – неізмірко́ ваний, -а, -е.
Несообразный – незгі́дний (з чим), неподі́бний, -а, -е (чому); -но – незгі́дно, неподібно.
Несообщительность – неподі́льчивість.
Несообщительный – неподі́льчивий.
Несоответственный – невідпові́дний, -а, -е.
Несоответствие – невідпові́дність.
Несоразмерный – непомі́рний, -а, -е.
Несостоятельность – неспромо́ жність, -ности, неспромо́ га.
Несостоятельный – неспромо́ жний, -а, -е.
Несострадательный – нежа́ лісливий, -а, -е.
Неспелый – неспі́лий, нести́ глий, -а, -е.
Неспеша, нар. – по́ вагом, пома́ лу, покво́ лом.
Неспособный – незда́ тний (до чо́ го, на що), незуга́ рний, -а, -е (до чо́ го).
Несравненный – незрівня́ ний, -а, -е; -но – незрівня́ но.
Нестерпимый – нестерпу́ чий, -а, -е; -мо – нестерпу́ че.
Нести – 1) нести́ (несу́ , несе́ ш); 2) (служебные обязанности) відбува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Нестоющий – нева́ ртий, -а, -е.
Нестроевой – 1) немуштрови́ й, 2) (о лесе) небудіве́ льний.
Нестройный – 1) (о рядах войск и т. п.) неструнки́ й, -а́ , -е́; (о звуках) незгі́дний, -а, -е;
(безпорядочный) безла́ дний, -а, -е.
Несуразица – дурни́ ця, -ці.
Несуразный – безглу́ здий.
Несущественный – неісто́ тний.
Несходство – несхо́ жість, -жости, неподі́бність, -ности.
Несхожий – несхо́ жий, неподі́бний, -а, -е.
Несчастный – 1) неща́ сний, безща́ сний, -а, -е; 2) (случай) нещасли́ вий.
Несчастье – неща́ стя, безща́ стя, -тя.
Несчетный – незліче́ нний, незрахо́ ваний, -а, -е.
Нес’едобный – неїстівни́ й, -а́ , -е́ .
Нет – нема́ , нема́ є.
Нетерпеливый – нетерпля́ чий, -а, -е; -во – нетерпля́ че.
Нетерпимый – нетерпи́ мий, -а, -е.
Нетленный – нетлі́нний, -а, -е; -нно – нетлі́нно.
Нетождественный – нетото́ жній, -я, -є.
Нетопырь, зоол. – кажа́ н, -на́ , ли́ лик, -ка.
Нетрезвый – нетвере́ зий, -а, -е; -во – нетвере́ зо.
Нетронутый – неза́ йманий, непоча́ тий, -а, -е.
Нетрудовой – нетрудови́ й, нетрудя́ щий, -а, -е.
Неуважение – непова́ га, -ги.
Неуважительный – 1) неува́ жний; 2) (о причинах и т. п.) неважли́ вий, непова́ жний, -а, -е.
Неуверенность – непе́ вність, -ности.
Неувядаемый – 1) (о славе) невмиру́ ющий, -а, -е; 2) (о цветах) неоцві́тний, -а, -е.
Неугасимый – непога́ сний, -а, -е.
Неугодный – невго́ дний, -а, -е; -но – невго́ дно.
Неугомонность – невгомо́ нність, безуга́ вність, -ности.
Неугомонный – невгомо́ нний, безуга́ вний, -а, -е.
Неудача – невда́ ча, -чі.
Неудачник, -ница – невда́ ха, -хи.
Неудачный – невда́ лий, невда́ тний, -а, -е.
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Неудержимый – невтри́ мний, невпи́ нний, -а, -е; -мо – невпи́ нно, нестри́ манно.
Неудивительный – неди́ вний, -а, -е; -но – неди́ вно.
Неудобный – незру́ чний, -а, -е; -но – незру́ чно.
Неудобоваримый – нестра́ вний, -а, -е.
Неудобопонятный – незрозумі́лий, -а, -е.
Неудобопроизносимый – невимо́ вний, -а, -е.
Неудобство – невиго́ да, -ди, незру́ чність, -ности.
Неудовлетворение – незадово́ лення, -ння.
Неудовлетворительный – незадові́льний, -а, -е.
Неудовлетворяющий – що не задовольня́ є.
Неудовольствие – незадово́ лення, -ння.
Неужели, нар. – невже́ , хіба́ .
Неуживчивый – незла́ годний.
Неузнаваемый – невпізна́ нний.
Неукатанный (о дороге) – невторо́ ваний, -а, -е.
Неуклонный – неухи́ льний, -а, -е; -но – неухи́ льно.
Неуклюжий – незгра́ бний, -а, -е.
Неукоснительный – нага́ льний, -а, -е; -но – нага́ льно.
Неукротимый – невгамо́ вний, -а, -е.
Неулаженный – невладно́ ваний.
Неуловимый – 1) невпійма́ нний, -а, -е; 2) (о звуках) нечутни́ й.
Неумелый – невмі́лий, -а, -е.
Неумение – невмі́ння, -ння.
Неумеренность – непомі́рність, -ности.
Неумеренный – непомі́рний, -а, -е; -нно – непомі́рно.
Неуместный – недоре́ чний, -а, -е.
Неумирающий – невмиру́ щий.
Неумойка – невмива́ ка, -ки.
Неумолимый – невблага́ нний, -а, -е; -мо – невблага́ нно.
Неумышленный – ненавми́ сний, -а, -е; -нно – ненавми́ сно.
Неуплата – неви́ плат, -ту.
Неупотребительный – невжи́ ваний, -а, -е.
Неупотребление – невжива́ ння, -ння.
Неупругий – непружи́ стий, -а, -е.
Неурожай – неврожа́ й, -жа́ ю.
Неурожайный – неврожа́ йний, -а, -е.
Неурочный – неви́ значений, незага́ даний, -а, -е.
Неурядица – безла́ ддя, -ддя.
Неуслужливый – непослу́ жливий, -а, -е.
Неустанно – невпи́ нно, безвпи́ нно.
Неустанный – невпи́ нний, -а, -е, безупи́ нний.
Неустойка – недоде́ ржка, -ки, невсто́ йка, -ки, пеня́ , -ні́.
Неустойчивый – неста́ лий, хитки́ й, -а́ , -е́ . Неустойчивость – неста́ лість, -лости, хи́ ткість,
-кости.
Неустрашимый – відва́ жний, хоро́ брий, -а, -е.
Неуступчивый – впе́ ртий, -а, -е.
Неусыпность – невсипу́ чість, -чости.
Неутешный – нерозва́ жний, -а, -е.
Неутомимый – невто́ мний, -а, -е.
Неуч – не́ ук, -ка.
Неученый – невче́ ний, -а, -е.
Неучтивый – нече́ мний, неґре́ чний, -а, -е.
Неуязвимый – невра́ зний, невра́ зливий, -а, -е.
Нефтепровод – нафтопро́ від, -воду, нафтогі́н, -го́ ну.
Нефтепромышленность – нафтопромисло́ вість, -вости.
Нефть – на́ фта, -ти.
Нефтяной – нафто́ вий, -а, -е.
Нехотение – нехоті́ння, -ння.
Нехотя, нар. – не́ хотя.
Нецелесообразный – недоці́льний, -а, -е.
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Неценный – безці́нний, безва́ ртний, -а, -е.
Нечаянность – несподі́ваність, -ности.
Нечаянный – несподі́ваний.
Нечестивый – нечести́ вий, -а, -е; -во – нечести́ во.
Нечестный – нече́ сний, -а, -е; -но – нече́ сно.
Нечет – ли́ шка, -ки.
Нечеткий – нечітки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – нечі́тко.
Нечетный – непари́ стий, -а, -е; -но – непари́ сто.
Нечистота – не́ чисть, -ти, бруд, -ду.
Нечистоплотный – неоха́ йний, нече́ пурни́ й; -но – неоха́ йно, нече́ пурно.
Нечистый – 1) (грязный) нечи́ стий, -а, -е; 2) (неаккуратный) неоха́ йний, нече́ пурни́ й, -а, -е;
3) (на руку) хватки́ й, хапки́ й, -а́ , -е́ .
Нечленораздельный – нерозчлено́ ваний.
Нечто – де́ що; (что-то) щось.
Нечувствительный – 1) нечу́ лий, нечутли́ вий; 2) (незаметный) непомі́тний, -а, -е.
Неявка – нея́ вка, -ки.
Неядовитый – неотру́ тний, неотру́ йний, -а, -е.
Неясный – нея́ сний, невира́ зний, -а, -е.
Ни – ні, не, ані.
Нива – ни́ ва, -ви.
Нивелировать – нівелюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, рівня́ ти, -ня́ ю.
Нивесть – не зна́ ти, хто його́ зна.
Нигде – нігде́ , ніде́ .
Нигилист – нігілі́ст, -та.
Нигилистический – нігілісти́ чний, -а, -е.
Ни гу-гу – нічичи́ рк, ані теле́ нь.
Нижайший – найни́ жчий, -а, -е.
Ниже, нар. – ни́ жче.
Нижеизложенный – нижченаве́ дений, -а, -е.
Нижеозначенный – нижчезазна́ чений, -а, -е.
Нижеподписавшийся – нижчепідпи́ саний, -а, -е.
Нижепоименованный – нижчена́ званий, -а, -е.
Нижеприведенный – нижченаве́ дений, -а, -е.
Нижесказанный – нижческа́ заний, -а, -е.
Нижеследующий – насту́ пний, -а, -е.
Нижеупомянутый – нижчезга́ даний, -а, -е.
Нижний – 1) (внизу лежащий) до́ лішній, -я, -є; 2) (под низом) спі́дній, -я, -є; 3)
(расположенный ниже по течению реки) низови́ й, -а́ , -е́ .
Низ – 1) спід (род. спо́ ду); 2) (долина) низ, -зу.
Низание – низа́ ння, -ння.
Низать – низа́ ти (нижу́ , ни́ жеш).
Низвергать, низвергнуть – скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути.
Низвержение – ски́ нення, -ння.
Низводить, низвести – зво́ дити, -джу, -диш, зве́ сти (зведу́ , зведе́ ш).
Низенько, низёхонько – низе́ нько, низі́сінько.
Низкий – 1) – низьки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (подлый) пога́ ний, ни́ ций, -а, -е.
Низковатый – низькува́ тий, по́ низький, -а, -е.
Низкопоклонник – підлабу́ зник, -ка.
Низкопоклонничать – підлабу́ знюватися, -нююся, -нюєшся.
Низкорослый – низькоро́ слий.
Низлагать, низложить – скида́ ти, -да́ ю, да́ єш, ски́ нути, -ну.
Низложение – ски́ нення, -ння.
Низменность – низина́ , низо́ вина, -ни, низькоді́л, -до́ лу.
Низменный (о местности) – низьки́ й, -а́ , -е́ .
Низовье – низ, -зу, пони́ ззя, -ззя.
Низость – 1) ни́ зькість, -кости; 2) (подлость) підло́ та, -ти.
Низший – ни́ жчий, -а, -е.
Никак, никоим образом – нія́ к, нія́ ким чи́ ном, спо́ собом; (по-видимому) ма́ буть, десь.
́
Никак вы недавно сюда приехали – ма́ буть ви неда́ вно сюди́ приїхали.
Никакой – нія́ кий, жа́ дний.
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Никкелирование – нікелюва́ ння, -ння.
Никкелировать – нікелюва́ ти, -лю́ю.
Никкель – ні́кель, -лю.
Никнуть – ни́ кнути, -ну, -неш, хили́ тися (хилю́ся, хи́ лишся).
Никогда, нар. – ніко́ ли, зро́ ду-ві́ку.
Никотин – нікоти́ н, -ну.
Никто, местоим. – ніхто́ (ніко́ го).
Никуда – 1) (ни в какое место) ніку́ ди; 2) (ни к чему) ніна́ що, ні до чого.
Нимало – ні тро́ хи, ні трі́шки.
Нимфа – ні́мфа, -фи.
Ниоткуда – нізві́дки, нізвідкіля́ .
Нипочем – ба́ йдуже, дарма́ .
Нисколько – ані тро́ хи.
Ниспадать, ниспасть – спада́ ти, -да́ ю, да́ єш, спа́ сти (спаду́ , спаде́ ш).
Ниспадение – спад, -ду.
Ниспровергать – скида́ ти.
Ниспровержение – ски́ нення, -ння.
Нитевидный – ниткува́ тий, -а, -е.
Нитка – 1) нитка, -ки; 2) (для вышивания) за́ полоч, -чі; 3) (для шитья обуви посмолен.)
дра́ тва, -ви.
Ниточник – нитка́ р, -ря́ ; -ница – нитка́ рка, -ки.
Нить – ни́ тка, -ки.
Нитяный – ни́ тяний, -а, -е.
Ниц, ничком, нар. – ниць, ни́ цьма.
Ничто, ничего – ніщо́ , нічо́ го. Ничто его не утешает – ніщо́ його́ не ті́шить. Ничего не
слышно – нічо́ го не чу́ ти.
Ничтожность – нікче́ мність.
Ничтожный – нікче́ мний, -а, -е.
Ничуть – ні тро́ шки.
Ниша – ні́ша, -ші.
Нищать – убо́ жіти, -жію, -жієш, злидні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Нищая, нищенка – жебра́ чка, -ки, старчи́ ха, -хи.
Нищенский – 1) старе́ цький, старча́ чий, -а, -е; 2) (бедный) злиде́ нний, -а, -е; -ски –
злиде́нно.
Нищенство – старцюва́ ння, -ння, жебра́ цтво, -ва.
Нищенствовать – старцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, жебрува́ ти, -ру́ ю.
Нищета – убо́ зтво, зли́ дні, -нів.
Нищий – 1) см. Бедный; 2) (сущ.) ста́ рець, -рця, жебра́ к, -ка́ ; (бедняк) біда́ к, -ка́ , злида́ р,
-ря́ .
Но, союз – але; (да) та.
Новейший – найнові́ший, -а, -е.
Новелла – нове́ ля, -лі.
Новенький – нове́ нький, -а, -е.
Новехонек – нові́сінький, -а, -е.
Новизна, новина – нови́ зна, -ни, нови́ на́ , -ни́ .
Новичек – нова́ к, перва́ к, -ка́ .
Новобранец – новобра́ нець, -нця, не́крут, -та.
Новобрачный, -ная – молоди́ й, -до́ го, молода́ , -дої; -ные – молоді́ (род. молоди́ х).
Нововведение – нови́ на́ , -ни́ .
Новогодний – новорі́чний, -а, -е.
Новоизбранный – новоо́ браний.
Новоизданный – новови́ даний.
Новоизобретенный – новови́ найдений, -а, -е.
Новолуние – молоди́ й мі́сяць, молоди́ к, -ка.
Новомодный – новомо́ дний, -а, -е.
Новообразовавшийся – новоповста́ лий, -а, -е.
Новообразованный – новоутво́ рений, -а, -е.
Новооткрытый – нововідчи́ нений, -а, -е.
Новоприезжий – новоприбу́ лий.
Новорожденный – новонаро́ джений, -а, -е.
289

Російсько-український словник

Новоселье – вхі́дчини, -чин.
Новость – нови́ на́ , -ни́ .
Новый – нови́ й, -а́ , -е́ .
Новь – нови́ на́ , -ни́ .
Нога – нога́ , -ги́ .
Ноготки, бот. – нагідки́ , -до́ к.
Ноготь – ні́готь (род. ні́гтя).
Ногтевой – нігтьови́ й, -а́ , -е́ .
Нож – ніж (род. ножа́ ).
Ножик – но́ жик, -ка; (перочинный) цизо́ рик, -ка.
Ножище - ножа́ ка, -ки.
Ножевка – пи́ лка, -ки, ножі́вка, -ки.
Ножевщик – ножа́ р, -ря́ .
Ножка – ні́жка, -ки.
Ножницы – но́ жиці (р. но́ жиць).
Ножной – ножани́ й, -а́ , -е́ .
Ножны – пі́хви (род. пі́хов).
Ноздреватый – ніздрува́ тий, діркува́ тий, -а, -е.
Ноздря – ніздра́ , -ри́ .
Ноздряной – ніздрови́ й, -а́ , -е́ .
Ноль, нуль – нуль, -ля́ .
Номенклатура – номенклату́ ра, -ри.
Номер – ну́ мер, -ру, число́ , -ла́ .
Номинальный – номіна́ льний, -а, -е; -но – номіна́ льно.
Нонпарель – нонпаре́ль; -ный – нонпаре́льний.
Нора – нора́ , -ри́ .
Норд-ост – норд-ост, північно-схід.
Норма – но́ рма, -ми.
Нормальный – норма́ льний, -а, -е.
Нормирование – нормува́ ння, -ння.
Норов – но́ ров, -ву.
Норовить – 1) (давать подачку) потура́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш (кому́ ); 2) (выжидать удобного
случая) вичі́кувати, -кую, пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 3) (во что целить) ці́лити, -лю, -лиш (в
ко́ го, в що),
Норок, зоол. – ла́ ска, -ки, ла́ сиця,
Нос – 1) ніс (род. но́ са); 2) (судна) про́ ва, -ви.
Носатик – довгоно́ сик, -ка.
Носатый – 1) носа́ тий, -а, -е; 2) (сущ.) носа́ ч, -ча́ .
Носик – но́ сик, -ка.
Носилки – 1) но́ ші (род. но́ шів); 2) (для умерших) ма́ ри, -рів.
Носильный – носи́ льний, -а, -е.
Носильщик – носи́ льник, -ка, носі́й, -ія́ .
Носитель – носи́ ль, -ля.
Носить – носи́ ти (ношу́ , но́ сиш); -ться – носи́ тися.
Носки – шкарпе́ тки, -ток.
Ноский (об одежде) – мі́цни́ й, -а́ , -е́ .
Носовой – носови́ й, -а́ , -е́ .
Носок – 1) (обуви) пере́ д, -ду, передо́ к, -дка́ ; 2) (на ногах) шкарпе́ тка, -ки.
Носорог – однорі́г, -ро́ га, носорі́жець, -жця.
Нота – но́ та, -ти.
Нотариальный – нотарія́ льний, -а, -е.
Нотариус – нота́ р, -ря́ .
Ночевать – ночува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Ночевка, ночлег – ночі́вля, -лі.
Ночлежник – ночліжа́ нин, -на, ночлі́жник, -ка.
Ночник – кагане́ ць, -нця́ .
Ночной – нічни́ й, -а́ , -е́ .
Ночь – ніч (род. но́ чі).
Ночью, нар. – вночі́.
Ноша – но́ ша, -ші.
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Ношение – носі́ння, -ння.
Ноябрь – листопа́ д, -да.
Ноябрьский – листопа́ довий, -а, -е.
Нрав – 1) (характер) вда́ ча, -чі, нату́ ра, -ри, но́ ров, -ву; 2) (обычай, традиция) зви́ ча́ й, -ча́ ю.
Нравиться – подо́ батися, -баюся, -баєшся.
Нравоучение – мора́ ль, -лі.
Нравоучитель – моралі́ст, -та.
Нравоучительный – навча́ льний.
Нравственный – мора́ льний, -а, -е.
Нужда – 1) (необходимость) потре́ ба, -би; 2) (недостаток) нужда́ , -ди́ , неста́ ток, -тку.
Нуждаться – 1) (в ком, в чем) потребува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш (кого́ , чого́ ); 2) (бедствовать)
бідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Нуждающийся – 1) що потребу́ є; 2) (крайне) нужде́нний, -а, -е.
Нужно – тре́ ба.
Нужный – потрі́бний, -а, -е.
Нука, межд. – ану́ ! ну лише́ нь!
Нукать – ну́ кати, -каю, -каєш.
Нуль – нуль, -ля́ .
Нумер – ну́ мер, -ра, число́ , -сла́ .
Нумерация – нумера́ ція, -ії.
Нумеровать – нумерува́ ти, -ру́ ю.
Нумеровка – нумерува́ ння, -ння.
Нумеровщик – нумеро́ вник, -ка.
Нумизматика – нумізма́ тика, -ки.
Нутро (внутренность) – нутро́ .
Ныне, ныньче – тепе́ р, ни́ ні.
Нынешний – тепе́ рішній, -я, -є.
Нырять, нырнуть – порина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, пірну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Ныть (болеть) – ни́ ти (ни́ ю, ни́ єш).
Нытье – ниття́ , -ття́ .
Нюхание – ню́хання, -ння.
Нюхательный – ню́хальний, -а, -е; -ный табак – таба́ ка, -ки.
Нюхать – ню́хати, -хаю, -хаєш.
Нянька, няня – ня́ нька, -ки, ня́ ня, -ні.
Нянькин – ня́ ньчин, -а, -е.
Няньчить – ня́ ньчити, -чу, -чиш, ба́ вити (ба́ влю, ба́ виш); -ться – 1) ня́ ньчитися, ба́ витися; 2
) (возиться) па́ нькатися, -каюся, -каєшся, ця́ цькатися, -каюся, -каєшся (з ким, з чим).
О, об, обо, пред. – 1) (с винительным падежом) об, на, в (удариться о стену – уда́ ритися
об стіну, в стіну. О покрове – на покро́ ву); 2) (с винительн. падежом при глаголах:
говорити, зга́дувати, пита́ти, пам’ята́ти, забува́ти и др.) про, за. (Все вспоминали о
вас – всі зга́ дували про (за) вас); 3) (с предложным падежом в значении времени
употребляется очень редко) об, на, за. (О покров – об покро́ ві и на покро́ ву).
О, межд. – о! ой!
Оазис – оа́ за, -зи; -ный – оа́ зовий, -а, -е.
Оба, обе – оби́ два, оби́ дві, обо́ є (род. падеж для всех родов: обо́ х, обидво́ х).
Обабить – 1) зба́ бити, -блю, -биш; 2) (иронически: оженить) одру жи́ ти, -жу́ , -жиш; -ться –
1) зба́ бі́ти; 2) одружи́ тися, ожени́ тися.
Обагрение – закрива́ влення, -ння.
Обагрять, обагрить – 1) червони́ ти, почервони́ ти, -ню́, -ниш; 2) (кровью) крива́ вити,
скрива́ вити; -ться – 1) червони́ тися; 2) крива́ витися.
Обалделый – здурі́лий, сторопі́лий, очмані́лий.
Обалдеть – одурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, стеря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, сторопі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Обанкрутеть – збанкрутува́ ти.
Обанкрутиться – збанкрутува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, збанкру́ титися, -ру́ чуся, -ру́ тишся.
Обанкручивать, обанкрутить – збанкру́ чувати, -чую, -чуєш, збанкру́ тити, -ру́ чу, -ру́ тиш.
Обаяние – зачаро́ вання, -ння.
Обаятельный – чарівни́ й, -а́ , -е́ ; чарівли́ вий; -но – чарі́вно, чарівли́ во.
Оббивать, оббить – оббива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обби́ ти (обіб’ю́, обіб’є́ш); -ться – оббива́ тися,
обби́ тися.
Обвал – обва́ лення, -ння; (место) прова́ лля, -лля.
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Обваливание – обва́ лювання.
Обваливать, обвалить – обва́ лювати, -люю, -люєш, обвали́ ти, -лю́, -лиш; (о многом)
пообва́ лювати; -ться – обва́ люватися; (о горе) обсу́ нутися, -нуся.
Обваливать, обвалять что в чем – обка́ чу́ вати, обкача́ ти, вика́ чувати, -чую, -чуєш,
ви́ качати, -чаю, -чаєш; -ться – вика́ чуватися, ви́ качатися.
Обваривать, обварить – о(б)па́ рювати, о(б)па́ рити, обва́ рювати, -рюю, -рюєш, обвари́ ти,
-рю́, -ри́ ш; -ся – о(б)па́ рюватися, о(б)па́ ритися, обва́ рюватися, обвари́ тися.
Обварка – о(б)па́ рення, обва́ рення, -ння.
Обварной, -ный – о(б)па́ рений, обва́ рений.
Обващивать, обвощить – воскува́ ти, навоскува́ ти, навощи́ ти, -щу́ , -щиш.
Обведение – обве́ дення, загоро́ дження, -ння.
Обвенчивать, обвенчать – вінча́ ти, звінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; -ся – вінча́ тися, звінча́ тися.
Обвертка – обго́ ртка, -ки.
Обвертывать, обвернуть – обгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обгорну́ ти, -ну́ , -неш.
Обвес – обва́ жування, -ння.
Обветшалый – застарілий, -а, -е.
Обветшать – заста́ рітися, -ріюся, -рієшся.
Обвешивать, обвесить – обва́ жувати, -жую, -жуєш, обва́ жити, -жу, -жиш.
Обвешивать, обвешать – обві́шувати, -шую, -шуєш, обві́шати, -шаю, -шаєш, обчі́плювати,
-люю, -люєш, обчепля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться – обві́шуватися, обві́шатися, обчі́плюватися,
обчепля́ тися.
Обвещать, обвестить – оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти (оповіщу́ , оповісти́ ш).
Обвивание – (обворачивание) обвива́ ння, завива́ ння, заві́рчування, -ння.
Обвивать, обвить (обертывать, обернуть) – обвива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обви́ нути, -ну, -неш,
заві́рчувати, -чую, -чуєш, заверну́ ти, -ну́ , -неш.
Обвинение – (об)винува́ чення, -ння.
Обвинитель – обви́ нник, -ка, винува́ ч, -ча́ ; -ница – обви́ нниця, -ці, винува́ чка, -ки.
Обвинительный – обви́ нний, винува́ льний, -а, -е.
Обвиняемость – винува́ ченість.
Обвиняемый – винува́ чений, обвинува́ чений, -а, -е.
Обвинять, обвинить – обвинува́ чувати, -чую, -чуєш, обвинува́ тити, винува́ тити, -ва́ чу,
-ва́ тиш (кого́ в чо́ му).
Обвисать, обвиснуть – обвиса́ ти, обви́ снути.
Обвислый – обви́ слий, зви́ слий.
Обвитый (обмотанный) – обви́ тий, -а, -е.
Обвод, обводка – 1) (линией) обве́ дення, обво́ дження; 2) (контур) обві́д, обві́дка, о́ брис,
-су.
Обводить, обвести – 1) обво́ дити, -джу, -диш, обвести́ , -веду́ , -веде́ ш; 2) (очерчивать)
окре́ слювати, -люю, -люєш, окре́ слити, -лю, -лиш; 3) (окружать) ото́ чувати, -чую, оточи́ ти,
-чу́ , -чиш.
Обводный – обвідни́ й, обхідни́ й.
Обвозить, обвезти – обво́ зити, -во́ жу, обве́ зти́ , -зу́ , -зе́ ш.
Обволакивание – обволіка́ ння.
Обволакивать, обволочь – обволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, обволокти́ , -лочу, -ло́ чеш.
Обвораживать, обворожить – чарува́ ти, зачарува́ ти, -ру́ ю.
Обворожение – очарува́ ння, зачару́ вання, -ння.
Обворовывать, обворовать – обкрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обкра́ дувати, -дую, -дуєш, обкра́ сти
и обікра́ сти, -ра́ ду, -ра́ деш (кого́ ).
Обворожитель – чарівни́ к; -ница – чарівни́ ця.
Обворожительный – чарівни́ й, чарівли́ вий, -а, -е; -но – чарі́вно, чарівли́ во.
Обвыкать, обвыкнуть – обвика́ ти, обви́ кнути.
Обвязочный – ув’язувальний.
Обвязывать, обвязать – обв’я́ зувати, -зую, -зуєш, обв’яза́ ти, -в’яжу́ , -в’я́ жеш; -ться –
обв’я́ зуватися, обв’яза́ тися.
Обгаживать, обгадить – обги́ джувати, -джую, -джуєш, обги́ дити, -джу, -диш,
обпаску́ джувати, -джую, -джуєш, обпаску́ дити, -джу, -диш; -ться – обги́ джуватися,
обги́ дитися, обпаску́ джуватися, обпаску́ дитися.
Обгладывать, обглодать – обгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, оргри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Обгонять, обогнать – обганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, обігна́ ти (обжену́ , -жене́ ш), випереджа́ ти,
-джа́ ю, -джа́ єш, ви́ передити, -джу, -диш, переганя́ ти, перегна́ ти, пережену́ , -жене́ ш.
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Обгорать, обгореть – обгоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, обгорі́ти, -рю́, -ри́ ш, обпаля́ тися, -ля́ юся,
-ля́ єшся, обпали́ тися, -лю́ся, -лишся.
Обгорелый – обгорі́лий, обпа́ лений, -а, -е.
Обгрызок – недо́ гри́ зок, -зка.
Обдавать, обдать – облива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обли́ ти, обілля́ ти (обіллю́, обіллє́ш). Обдало
холодом – хо́ лодом пройняло́ . Обдало жаром – в жир ки́ нуло.
Обдаривать, обдарить – обдаро́ вувати, -вую, -вуєш, обдарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Обделанный – обро́ блений, -а, -е.
Обделка – 1) (процесс) обро́ блення, опра́ влення, -ння; 2) (работы) обро́ бка, -ки, опра́ ва,
-ви; 3) (в одежде) о́ бшивка, -ки.
Обделывать, обделать – обробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оброби́ ти, -блю́, -биш; 2) (покрывать
чем-либо) оправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, опра́ вити, -влю, -виш.
Обделять, обделить – обділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, обділи́ ти, -лю́, -лиш.
Обдергивать, обдергать – 1) обсми́ кувати, -кую, -куєш, обсми́ кати, -каю, -каєш; 2) (волосы
) обску́ бувати, -бую, -буєш, обску́ бти, -бу́ , -бе́ ш; 3) (листья, коло́сья) обшмо́ ргувати, -гую,
-гуєш, обшмо́ ргати, -гаю, -гаєш.
Обдирала – зди́ рник, драпі́жник.
Обдирание – 1) обдира́ ння, здира́ ння, -ння; 2) (кожи, коры) луплі́ння, -ння.
Обдирательство – зди́ рство, драпі́жництво, -ва.
Обдирать, ободрать – 1) (кожу, кору) обдира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, обде́ рти, -ру́ , -ре́ ш,
облу́ плювати, -люю, -люєш, облупи́ ти, -плю́, -пиш; 2) (оцарапать) обдря́ пувати, -паю,
-паєш, обдря́ пати; -ться – 1) обдира́ тися, обде́ ртися, облу́ плюватися, облупи́ тися; (об
одежде) обноси́ тися, обша́ рпатися.
Обдувала – шахра́ й, -рая́ .
Обдувание – 1) обдува́ ння; 2) обду́ рювання.
Обдувать, обдуть – 1) обдува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обду́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 2) (обманывать)
обду́ рювати, -рюю, -рюєш, обдури́ ти, -рю́, -риш.
Обдуманность – обду́ маність, обмірко́ ваність, -ности.
Обдуманный – обду́ маний, обмірко́ ваний, -а, -е; -нно – обду́ мано, обмірко́ вано.
Обдумывание – обду́ мування, обмірко́ вування, -ння.
Обдумывать, обдумать – обду́ мувати, -мую, -му́ єш, обду́ мати, -маю, -маєш, обмірко́ вувати,
-вую, -вуєш, обміркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Обегать, обежать – 1) (кругом) оббіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, оббі́гти, -бі́жу, -біжи́ ш; 2) (обогнать)
випереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ви́ передити, -джу, -диш.
Об(б)егать – ви́ бігати, -гаю, -гаєш.
Обед – 1) (еда) обі́д, -ду; 2) (процесс) обі́дання, -ння.
Обедать – обі́дати, -даю, -даєш.
Обеденный – обі́дній, -я, -є; обеденный час – обі́дня пора́ .
Обедневший – збідні́лий, зубо́ жілий, -а, -е.
Обеднение – збідні́ння, зубо́ ження, -ння.
Обеднеть – збідні́ти, -ні́ю, -ні́єш, зубо́ жіти, -жію, -жієш.
Обедня – обі́дня, -ні.
Обезболивание – знечу́ лювання.
Обезболивать – знечу́ лювати, -люю, -люєш.
Обезвреживать, обезвредить – знешко́ джувати, знешко́ дити.
Обезглавление – стина́ ння голови́ , ка́ ра на го́ рло.
Обезглавливать, обезглавить – стина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, стя́ ти, зітну́ ти, -ну́ , -не́ ш го́ лову.
Обезденежеть – ви́ битися з гро́ шей.
Обездоленный – знедо́ лений, безща́ сний, -а, -е.
Обездоливать, обездолить – знедо́ лювати, -люю, -люєш, знедо́ лити, -лю, -лиш,
знещасли́ влювати, -люю, -люєш, знещасли́ вити, -влю, -виш.
Обеззараживать, обеззаразить – знезара́ жувати, -жую, -жуєш, знезара́ зити, -ра́ жу,
-ра́ зиш (кого́ ).
Обезземеливать, обезземелить – збезземе́ лювати, -люю, -люєш, збезземе́ лити, -лю,
-лиш.
Обеззубеть – збеззу́ біти, -бію, -бієш.
Обезличивать, обезличить – знеосо́ блювати, знеосо́ бити.
Обезлюдеть – ви́ людніти, -нію.
Обезлюдить – збезлю́дити, -джу, -диш, ви́ люднити, -ню, -ниш.
Обезнадеживать, обезнадежить – позбавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, позба́ вити, -влю, -виш наді́ї
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(кого́ ).
Обезнадеженный – позба́ влений наді́ї.
Обезображивать, обезобразить – знекра́ шувати, -шую, -шуєш, знекраси́ ти (знекрашу́ ,
звекра́ сиш).
Обезопасить – забезпе́ чити, -чу, -чиш, убезпе́ чити (кого́ ).
Обезоружение – роззбро́ єння, обеззбро́ єння, -ння.
Обезоруживать, обезоружить – обеззбро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, обеззбро́ їти, -ро́ ю, -ро́ їш.
Обезуметь – збожево́ літи, -лію, -лієш, здурі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Обезьяна, зоол. – ма́ лпа, ма́ впа, -пи.
Обезьянничанье – мавпува́ ння.
Обеливать, обелить – оббі́лювати, оббі́лити.
Обелиск – обелі́ск.
Оберегать, оберечь – оберіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, стерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, оберегти́ , -режу́ ,
-реже́ ш (кого́ , що від ко́ го, чо́ го).
Оберточная бумага – обго́ ртний папі́р, бібу́ ла, -ли.
Обертывать, обернуть – 1) (заворачивать) обгорта́ ти, -та́ ю, -та́ эш, обгорну́ ти, -ну́ , -неш; 2)
(перевертывать) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ .
Обескураживать, обескуражить – збенте́ жувати, -жую, -жуєш, збенте́ жити, -жу, -жиш
(кого́ ).
Обеспеченность – забезпе́ ченість, -ности.
Обеспечение – забезпе́ чення, -ння, забезпе́ка, -ки.
Обеспечивание – забезпе́ чування.
Обеспечивать, обеспечить – забезпе́ чувати, -чую, -чуєш, забезпе́ чити, -чу, -чиш (кого́
чим, кому́ що); -ться – забезпе́ чуватися, забезпе́ читися.
Обеспокоивать, обеспокоить – турбува́ ти, потурбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, занепоко́ ювати,
-ко́ юю, -ко́ юєш, занепоко́ їти, -поко́ ю (кого́ ).
Обессилевать, обессилеть – знеси́ люватися, -лююся, -люєшся, знеси́ литися, -люся,
-лишся, висна́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, ви́ снажитися, -жуся; -ся – знеси́ люватися,
знеси́ литися, висна́ жуватися, ви́ снажитися.
Обессиление – знеси́ лення, ви́ снаження, -ння.
Обессиливать, обессилить – знеси́ лювати, -люю, -люєш, знеси́ лити, -лю, -лиш,
висна́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ снажити, -жу.
Обесславленный – знесла́ влений, осла́ влений, -а, -е.
Обесславливать, обесславить – знесла́ влювати, -люю, -люєш, знесла́ вити, -влю, -виш,
осла́ влювати, -люю, люєш, осла́ вити, -влю, -виш.
Обессмертевать, обессмертить – унесмерте́ льнювати, -нюю, -єш, унесмерте́ льнити, -ню,
-ниш.
Обесцвечивать, обесцветить – відба́ рвлювати, -люю, -люєш, відба́ рвити, -влю, -виш,
позбавля́ ти фа́ рби.
Обесценение – знеці́нення, -ння.
Обесценивать, обесценить – знеці́нювати, -нюю, -нюєш, знеці́нити, -ню, -ниш,
збезці́нювати, збезці́нити.
Обесчещивать, обесчестить – безче́ стити, збезче́ стити, -че́ щу, -че́ стиш, ганьбува́ ти,
зганьбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Обет – зарі́к, -ро́ ку, обіця́ нка, -ки, обі́тниця; -ці.
Обетованний – обі́цяний, обіто́ ваний.
Обещание – обі́ця́ нка, -ки, обіця́ ння, -ння.
Обещать, пообещать – обіця́ ти, пообіця́ ти, -ця́ ю, -ця́ єш (кому́ ).
Обжалование – оска́ рження, -ння.
Обжаловать – оска́ ржити, -жу.
Обжаривать, обжарить – 1) обсма́ жувати, обсма́ жити; 2) обпіка́ ти, обпекти́ .
Обживаться, обжиться – обжива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, обжи́ тися, -живу́ ся, -живе́ шся.
Обжиг, обжигание – 1) обпа́ лювання, -ння; 2) (кирпича) випа́ лювання, -ння; 3) (свиньи)
обсма́ лювання, -ння.
Обжигательный – випальни́ й, -а́ , -е́ .
Обжигать, обжечь – 1) обпа́ лювати, -люю, -люєш, обпали́ ти, -лю́, -лиш, обпіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, обпекти́ (обпечу́ , обпече́ ш); 2) (кирпич, известь) випа́ лювати, -люю, -люєш,
ви́ палити, -лю, -лиш; 3) (свинью) обсма́ лювати, -люю, -люєш, обсмали́ ти, -лю́, -лиш; -ться –
1) обпа́ люватися, обпали́ тися, обпіка́ тися, обпекти́ ся; 2) випа́ люватися, ви́ палитися; 3)
обсма́ люватися, обсмали́ тися.
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Обжора – ненаже́ ра, -ри, обже́ ра.
Обжорливый – ненаже́ рливий, обже́ рливий, обжи́ рливий, -а, -е.
Обжорный – обже́ рний, -а, -е.
Обжорство – ненаже́ рливість, обже́ рливість, -вости.
Обзаведение, обзавод – 1) (действие) заво́ дженя, -ння; 2) (домашн. животными)
придба́ ння, -ння; 3) (предметами домашнего обихода) справля́ ння, -ння.
Обзаводить, обзавести – справля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, спра́ вити, -влю, -виш (кому́ що),
устатко́ вувати, -вую, -вуєш, устатку́ вати, -ку́ ю, -ку́ єш (кого́ чим); -ться – справля́ ти,
спра́ вити (що), придба́ ти (що).
Обзор – о́ гляд, пере́ гляд, -ду.
Обзывать, обозвать – узива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, узва́ ти (узву́ , узве́ ш), назива́ ти, назва́ ти.
Обивать, обить – 1) оббива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обби́ ти (обіб’ю́, обіб’є́ш); 2) (тесом) шалюва́ ти,
обшалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш; 3) (обоями) обкле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, обкле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш;
4) (гвоздями) вицвяхо́ вувати, ви́ цвяхувати.
Обивка – 1) (процесс) оббива́ ння; 2) обшалюва́ ння, -ння; 3) обкле́ їння, -ння; 4) (материал)
обби́ вка, -ки.
Обивной – оббивни́ й.
Обивщик, обивальщик – обби́ вач, оббива́ льник.
Обида – обра́ за, -зи, кри́ вда, -ди.
Обидно – обра́ зливо, кри́ вдно.
Обидный – обра́ зливий, ура́ зливий, кри́ вдний, -а, -е.
Обидчивость – обра́ зливість, ура́ зливість, -вости.
Обидчивый – обра́ зливий, ура́ зливий, -а, -е.
Обидчик – кри́ вдник, -ка, напа́ сник, -ка; -чица – кривдниця, напа́ сниця, -ці.
Обижать, обидеть – обража́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, обра́ зити, -жу, -зиш (кого́ ), кри́ вдити,
скри́ вдити, -джу, -диш; -ся – обража́ тися, обра́ зитися.
Обилие – 1) доста́ ток, -тку, доста́ ча, -чі; 2) (о плодах) рясно́ та́ , -ти́ .
Обильный – рясни́ й, бу́ йний.
Обиняк (намек) – на́ тяк, -ку.
Обиняками, нар. – на(з)дога́ д, манівця́ ми.
Обирала, см. Обдирала.
Обирать, обобрать – 1) (кого) оббира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, обібра́ ти (обберу́ , оббере́ ш); 2) (перья
) обскуба́ ти, -ба́ ю, ба́ єш, обску́ бти, -бу́ , -бе́ ш.
Обитаемый – мешка́ льний, -а, -е, залю́днений.
Обиталище – осе́ ля, -лі, житло́ , -ла́ , домі́вка, -ки.
Обитатель – ме́ шканець, -нця; -ница – ме́ шканка, -ки.
Обитать – жи́ ти (живу́ , живе́ ш), пробува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ме́ шкати, -каю, -каєш.
Обитель – 1) см. Обиталище; 2) (монашеская) манасти́ р, -ря́ .
Обительский – манасти́ рський.
Обиход – вжи́ ток, -тку, потре́ ба, -би.
Обиходный – 1) щоде́ нний; 2) потрі́бний, -а, -е.
Обкалывать, обколоть – 1) обко́ лювати, -люю, -люєш, обколо́ ти, -лю́, -лиш; 2) (булавками)
обшпи́ лювати, -люю, -люєш, обшпили́ ти, -лю́, -лиш.
Обкапывать, обкопать – обко́ пувати, -пую, -пуєш, обкопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; -ться –
обко́ пуватися, обкопа́ тися.
Обкармливать, обкормить – обгодо́ вувати, -вую, -вуєш, обгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ться –
обгодо́ вуватися, обгодува́ тися.
Обкарнать – обчикри́ жити.
Обкатывать, обкатать – 1) (об’ехать) об’їжджа́ ти, -жджа́ ю, -жджа́ єш, об’їзди́ ти, -жджу,
-здиш; 2) (округлять, обвалять) обка́ чувати, -чую, -чуєш, обкача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Обкачивать, обкатить – (водой) облива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обли́ ти (обіллю́, обіллє́ш).
Обкашивать, обкосить – обко́ шувати, обкоси́ ти; -ся – обко́ шуватися, обкоси́ тися.
Обкладывать, обложить – 1) обклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обкла́ сти (обкладу́ , обкладе́ ш),
обмо́ щувати, -щую, -щуєш, обмости́ ти (обмощу́ , обмо́ стиш); (камнем) вимо́ щувати, щую,
-щуєш, ви́ мостити (ви́ мощу; ви́ мостиш); 2) (обшивать) обшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обши́ ти
(обши́ ю, обши́ єш); -ться – обклада́ тися, обкла́ стися, обмо́ щуватися, обмости́ тися.
Обклевывать, обклевать – обкльо́ вувати, обклю́вати, обдзьо́ бувати, обдзьо́ бати.
Обклеивать, обклеить – обкле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, обкле́ їти, -ле́ ю, ле́ їш.
Обклейка – 1) обкле́ йка; 2) (действие) обкле́ ювання.
Обковыривать, обковырять – (отбивать замазку) обколу́ пувати, -пую, -пуєш,
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обколупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Обколачивать, обколотить – оббива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обби́ ти (обіб’ю́, обі́б’єш).
Обкрадывание – обкрада́ ння, -ння.
Обкрадывать, обкрасть, обокрасть – обкрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, об(і)кра́ сти, об(і)кра́ ду, об(і
)кра́ деш; (о мног.) пообкрада́ ти.
Обкручивание – обкру́ чування.
Обкуривать, обкурить – обку́ рювати, -рюю, -рюєш, обкури́ ти, -рю́, -риш.
Обкусывать, обкусать – обку́ шувати, -шую, -шуєш, обкуса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Облава – обла́ ва, -ви.
Облагание – 1) обклада́ ння; 2) (налогами) оподаткува́ ння.
Облагать, обложить – 1) обклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обкла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш; 2) (налогами)
оподатко́ вувати, -вую, -вуєш, оподаткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 3) (крепость, город) обляга́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, облягти́ (обля́ жу, обля́ жеш), ото́ чувати, -чую, -чуєш, оточи́ ти, -чу, -чиш.
Облагодетельствование – обдарува́ ння ла́ скою (кого́ ).
Облагодетельствовать – обдарува́ ти, -ру́ ю ла́ скою (кого́ ).
Облагорожение – ушляхе́ тнення.
Облагороживать, облагородить – ушляхе́ тнювати, -нюю, -нюєш, ушляхетня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш. ушляхе́ тнити, -тню, -тниш; -ться – ушляхе́ тнюватися, ушляхе́ тнитися.
Обладание – володі́ння, посіда́ ння, -ння.
Обладатель – воло́ да́ р, -ря́ , посіда́ ч, -ча́ ; -ница – воло́ да́ рка, посіда́ чка, -ки.
Обладать – володі́ти, -ді́ю, -ді́єш (чим), посіда́ ти, -да́ ю (що).
Облаживать, обладить – обла́ джувати, обла́ годити.
Облако – хма́ ра, -ри.
Обламывание – обла́ мування.
Обламывать, обламать, обломить – обла́ мувати, -мую, -муєш, облама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Облапить – 1) (руками, лапами) обхопи́ ти, -плю́, -пиш; 2) (ощупать) обла́ пати, обма́ цати.
Облапошивать, облапошить – обду́ рювати, -рюю, -рюєш, обдури́ ти, -рю́, -риш,
обма́ нювати, -нюю, обмани́ ти, -ню́, -ниш.
Обласкивать, обласкать – милува́ ти, обмилува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, приголу́ блювати, -люю,
-люєш, приголу́ бити, -блю, -биш.
Областной – краєви́ й, -а́ , --е́ .
́
Область – 1) край (род. кра́ ю), країна,
-ни; 2) (переносно) га́ лузь, ца́ рина, ді́лянка, -ки.
Облатка – опла́ тка, -ки.
Облачальный – одяга́ льний.
Облачать, облачить – убира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, убра́ ти (уберу́ , убере́ ш), одяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш,
одягну́ ти, -ну́ , -неш.
Облачение – 1) (действие) убира́ ння, одяга́ ння, -ння; 2) (одежда) церко́ вний убі́р (род.
убо́ ру), о́ дяг, -гу.
Облачко – хма́ рка, -ни, хма́ рочка, -ки.
Облачность – хма́ рність, -ности.
Облачный – 1) (состояние неба) хма́ рний, хму́ рний, -а, -е; 2) (дождь) хмарови́ й, -а́ , -е́ .
Облегать, облечь – обляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, облягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш, ото́ чувати, -чую, -чуєш,
оточи́ ти, -чу́ , -чиш.
Облегчать, облегчить – поле́ гчувати, -чую, -чуєш, поле́ гчити, -чу, -чиш.
Облегчение – поле́ гкість, -кости, поле́ гчення, -ння.
Облегченный – поле́ гчений.
Облегчительный – поле́ кшливий, -а, -е.
Обледенелый – обме́ рзлий, -а, -е.
Обледенение – обме́ рзлість, -лости.
Обледенеть – обме́ рзнути.
Облезать, облезть – обла́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, облі́зти (облі́зу, облі́зеш).
Облезлый – облі́злий, -а, -е.
Облекать, облечь, см. Облачать.
Облениться – зледащі́ти, обледащі́ти, -щі́ю, -щі́єш.
Облеплять, облепить – обліпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, обліпи́ ти, -плю́.
Облетать, облететь – обліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, облеті́ти (облечу́ , облети́ ш).
Обливальщик, обливатель – облива́ льник, облива́ ч, -ча́ .
Обливать, облить – облива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обли́ ти (обіллю́, обіллє́ш); -ся – облива́ тися,
обли́ тися.
Облигация – облі́ґація, -ії.
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Облизывать, облизать – обли́ зувати, -зую, -зуєш, облиза́ ти (оближу́ , обли́ жеш).
Облик – обли́ ччя, -ччя; (переносно) о́ браз, -зу, подо́ ба, -би.
Облинять – полиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Облипать, облипнуть – облипати, -па́ ю, -па́ єш, обли́ пти, обли́ пнути, -ну, -неш (чим),
залипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зали́ пнути, -ну, -неш.
Облиственеть – вкри́ тися ли́ стям.
Облицевать – облицюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Облицовка – обличкува́ ння, -ння.
Обличать, обличить – виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ явити, -влю, -виш, вика́ зувати, -зую, -зуєш,
ви́ казати, -кажу, -кажеш (на ко́ го що).
Обличение – вия́ влення, вика́ зування, -ння.
Обличитель – вия́ вник, дока́ жчик, -ка; -ница – вия́ вниця, дока́ жчиця, -ці.
Обличительный – виявни́ й, доказни́ й, -а́ , -е́ .
Облобызать – поцілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш; -ся – поцілува́ тися.
Обложение – 1) оподаткува́ ння; 2) (осада) обло́ га, -ги; 3) (что чем) обклада́ ння, -ння.
Обложка – 1) обго́ ртка, обкла́ динка, -ки; 2) (кайма) облямі́вка, -ки.
Облокачиваться, облокотиться – обпира́ тися, спира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, обпе́ ртися,
спе́ ртися (зіпру́ ся, зіпре́ шся) (лі́ктями на ко́ го, на що).
Обломок – ула́ мок, -мка, відла́ мок, -мка.
Облупать, облупить – 1) (глину) обколу́ пувати, -пую, -пуєш, обколу́ пати, -па́ ю, -па́ єш; 2)
(кору на дереве) обдира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, обде́ рти (обдеру́ , обдере́ ш), облу́ плювати, -люю,
-люєш, облупи́ ти, -плю́, -пиш.
Облучок – передо́ к, дка́ .
Облыгать, оболгать – оббрі́хувати, оббреха́ ти.
Облыселый – ви́ лисілий, -а, -е.
Облысеть – ви́ лисіти, -сію, -сієш.
Облюбовывать, облюбовать, облюбить – уподо́ бувати, -бую, -буєш, уподо́ бати, -баю,
-баєш.
Обмазка – 1) обма́ зання, обма́ щення, -ння; 2) (дегтем) обшмаро́ вування, -ння.
Обмазывать, обмазать, см. Замазывать, замазать.
Обмакивать, обмакнуть – в(у)мо́ чувати, -чую, -чуєш, в(у)мочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Обмалывать, обмолоть – обме́ лювати, -люю, -люєш, обмоло́ ти (обмелю́, обме́ леш); (зерно)
зме́лювати, -люю, -люєш, змоло́ ти (змелю́, зме́леш).
Обман – 1) (чувств, призрак) ома́ на, обма́ на, -ни, облу́ да, -ди; 2) (надувательство)
ошука́ ння, -ння, шахра́ йство, -ва; 3) (ложь) обма́ на, -ни, о́ бдур, -ру.
Обманный, обманчивый – обма́ нний, облу́ дний, -а, -е; -нно – обма́ нно, облудно.
Обмануться – помили́ тися, -лю́ся, -лишся.
Обманчивость – обма́ нність, облу́ дність.
Обманщик – обма́ нник, -ка; -щица – обма́ нниця, -ці.
Обманывание – обма́ нювання.
Обманывать, обмануть – обма́ нювати, -нюю, -нюєш, обмани́ ти, -ню́, -ниш, обду́ рювати,
рюю, обдури́ ти, -рю́, -риш.
Обмарывать, обмарать – забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Обмасливать, обмаслить – обма́ слювати, обма́ слити.
Обматывание (обвертывание) – обмо́ тування, завива́ ння, -ння.
Обматывать, обмотать – обмо́ тувати, -тую, -туєш, обмота́ ти, -та́ ю, -та́ єш, завива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, зави́ нути, -ну, -неш.
Обмахивать, обмахнуть – обма́ хувати, обмахну́ ти.
Обмачивание – обмо́ чування.
Обмачивать, обмочить – обмо́ чувати, -чую, -чуєш, обмочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Обмащивать, обмостить – обмо́ щувати, -щую, -щуєш, обмости́ ти (обмощу́ , обмо́ стиш).
Обмеление – помілі́ння, помі́льшання, -ння.
Обмелеть – помілі́ти, -лі́ю, -лі́єш, помі́льшати, -шаю, -шаєш.
Обмен – обмі́н, замі́н, -ну, замі́на, -ни.
Обменивать, обменять – обмі́нювати, -нюю, -нюєш, обміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, замі́нювати,
заміня́ ти; -ся – обмі́нюватися, обміня́ тися, замі́нюватися, заміня́ тися.
Обменный – обмі́нний.
Обмер – о́ бмір, ви́ мір, -ру.
Обмерзать, обмерзнуть – обмерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, обме́ рзнути.
Обмеривать, обмерить – обмі́рювати, -рюю, -рюєш, обмі́ряти, -ряю, -ряєш, обмі́рити, -рю,
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-риш, вимі́рювати, ви́ міряти, ви́ мірити.
Обмерший – обме́ рлий, -а, -е.
Обметать, обмести – обміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обмести́ , -мету́ , -мете́ ш; (о мног.) пообміта́ ти.
Обминать, обнять – 1) обмина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, обім’я́ ти, -мну́ , -мне́ ш; 2) (снег, землю)
уто́ птувати, -тую, -туєш, утопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Обмирание (летаргия) – завмира́ ння, обмира́ ння, -ння.
Обмирать, обмереть – обмира́ ти, обме́ рти (обімру́ , -ре́ ш), завмира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
завме́ рти, -мру́ , -мре́ ш.
Обмозговывать, обмозговать – обмізко́ вувати, обмізкува́ ти.
Обмокать, обмо́ кнуть – обмока́ ти, обмо́ кнути.
Обмокну́ ть (во что) – умочи́ ти, -чу, -чиш.
Обмол – обме́ л, -лу, обме́лення.
Обмолачивать, обмолотить – обмоло́ чувати, -чую, -чуєш, обмолоти́ ти, -лочу́ , -тиш.
Обмолвка – по́ милка на сло́ ві.
Обмолвиваться, обмолвиться – прохо́ плюватися, -лююся, -люєшся, прохопи́ тися, -плю́ся,
-пишся, помиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, помили́ тися, -лю́ся, -лишся на сло́ ві.
Обмораживание – обморо́ жування.
Обмораживать, обморозить – обморо́ жувати, -жую, -жуєш, обморо́ зити, -ро́ жу, -ро́ зиш.
Обморок – млість и́ млость (род. мло́ сти), умліва́ ння, -ння; упасть в обморок – умлі́ти,
зомлі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Обморочный – мло́ сний, -а, -е.
Обмотка – 1) (предмет) навива́ ч, -ча́ ; 2) (процесс) навива́ ння, обмо́ тування.
Обмошенничать – обшахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Обмундирование, обмундировка – умундирува́ ння, споря́ дження, -ння.
Обмывание – обмива́ ння, -ння.
Обмывать, обмыть – обмива́ ти, -ва́ ю, обми́ ти, ми́ ю, -ми́ єш, -ся – обмива́ тися, обми́ тися.
Обмывки – 1) (после мытья посуды) зми́ йки (род. зми́ йок); 2) (мыльные) зми́ лки (род.
зми́ лок).
Обмягчать, обмягчить – м’якши́ ти, зм’якши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Обмякать, обмякнуть – м’я́ кшати, -шаю, -шаєш, пом’я́ кшати.
Обнаглеть – знаха́ бніти.
Обнадеживание – подава́ ння наді́ї.
Обнадеживать, обнадежить – запевня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, запе́ внити, -ню, -ниш (кого́ чим),
подава́ ти, пода́ ти наді́ю (кому́ , чим, в чо́ му).
Обнажать, обнажить – 1) ого́ лювати́ , -люю, -люєш, оголи́ ти, -лю́, -лиш; (подымая одежду)
заго́ лювати, -люю, -люєш, заголи́ ти, -лю́, -лиш.
Обнажение – заго́ лення, ого́ лення, -ння.
Обнаженный – ого́ лений, заго́ лений, -а, -е.
Обнародование – оголо́ шення, опові́щення, -ння.
Обнародывать, обнародовать – оголо́ шувати, -шую, -шуєш, оголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш,
оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -ві́стиш.
Обнаружение – 1) ви́ явлення, -ння; 2) викриття́ .
Обнаруживать, обнаружить – виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ явити, -влю, -виш; (тайны врагов)
викрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ крити, -рию, -риєш.
Обнашивать, обносить – 1) (носить кругом) обно́ сити (обно́ шу, обно́ сиш), обнести́ , -су́ ,
-се́ ш; 2) (обувь, одежду) обно́ шувати, -шую, -шуєш, обноси́ ти (обношу́ , обно́ сиш); З)
(оградой, плетнем) обгоро́ джувати, -джую, -джуєш, обгороди́ ти, -джу́ , -диш; -ться – 1)
обно́ ситися, обнести́ ся; 2) обно́ шуватися, обноси́ тися; 3) обгоро́ джуватися, обгороди́ тися.
Обнесение – 1) обне́ сення, -ння; 2) (оградой) обгоро́ дження, -ння; 3) (камен. стеной)
обмурува́ ння.
Обнижать, обнизить – знижа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, зни́ зити (зни́ жу, зни́ зиш).
Обнимание – обніма́ ння, -ння.
Обнимать, обнять – 1) обійма́ ти, обійня́ ти, охо́ плювати, охопи́ ти; 2) (окружать)
ото́ чувати, оточи́ ти; -ся – обійма́ тися, обійня́ тися.
Обнищалый – озлидні́лий, зубо́ жілий. підупа́ лий, -а, -е.
Обнищание – зубо́ жіння, -ння, зубо́ женість, -ности.
Обнищать – зубо́ жити, озлидні́ти.
Обновитель – поно́ вник, -ка; -ница – поно́ вниця, -ці.
Обновка – обно́ ва, -ви.
Обновление – поно́ влення, відно́ влення, -ння.
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Обновлять, обновить – поновля́ ти, понови́ ти, відновля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, віднови́ ти, -влю́,
-виш; -ться – поновля́ тися, понови́ тися, відновля́ тися, віднови́ тися.
Обносок – недо́ носок, -ска.
Обнюхивать, обнюхать – обню́хувати, обню́хати.
Обобщать, обобщить – узага́ льнювати, -нюю, -нюєш, узага́ льнити, -ню, -ниш.
Обобщение – узага́ льнення, -ння.
Обобществлять – усуспі́льнювати.
Обобществление – усуспі́льнення, -ння.
Обогатеть – забагаті́ти.
Обогащать, обогатить – збага́ чувати, -чую, -чуєш, збага́ тити, -га́ чу, -га́ тиш.
Обогащение – збага́ чення, -ння.
Обоготворение – у(о)бо́ жування.
Обоготворять, обоготворить – у(о)бо́ жувати, -жую, -жуєш, у(о)бо́ жити.
Обогревание – огріва́ ння, -ння.
Обогревательный – огріва́ льний.
Обогревать, обогреть – огріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, огрі́ти (огрі́ю, огрі́єш); -ся – огріва́ тися,
огрі́тися.
Обод, ободок – о́ бід (род. о́ боду), обіде́ ць, -дця́ , обідо́ к, -дка́ .
Ободранный – 1) (о коре дерева) облу́ плений, -а, -е; 2) (об одежде) обша́ рпаний,
обі́драний, -а, -е.
Ободрение – підбадьо́ рення, -ння, заохо́ чення, -ння.
Ободритель – підбадьо́ рувач, заохо́ чувач; -ница – підбадьо́ рувачка, заохо́ тниця.
Ободрительный – підбадьо́ рливий, заохо́ тливий, -а, -е; -но – підбадьо́ рливо, заохо́ тливо.
Ободрять, ободрить – підбадьо́ рювати, -рюю, -рюєш, підбадьо́ рити, -рю, -риш,
заохо́ чувати, -чую, -чуєш, заохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш.
Обоесторонний – обопільний, -а, -е.
Обожание – 1) (обожествление) обо́ жування, -ння; 2) (о пламенно́й любви) ре́ вне, палке́
коха́ ння, -ння.
Обожатель – 1) обо́ жувач, -ча; 2) ре́ вний, палки́ й зако́ ханець, -нця; -ница – 1) обо́ жувачка,
-ки; 2) ре́ вна, палка́ зако́ ханка, -ки.
Обожать – 1) обо́ жувати, -жую, -жуєш; 2) ре́ вно, па́ лко коха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Обоженный – 1) обпа́ лений, обпе́ чений; 2) (о волосах, шерсти) обсма́ лений; 3) (кипятком)
обшпа́ рений; 4) (о кирпиче, извести) ви́ палений.
Обоз – 1) ва́ лка, -ки, ху́ ра, -ри; 2) (воен.) обо́ з, -зу.
Обозлить – озли́ ти (кого́ ); -ся – озли́ тися (на ко́ го).
Обознаваться, обознаться – (в ком) помиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, помили́ тися, -лю́ся,
-лишся (на ко́ му).
Обозначать, обозначить – 1) визнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ значити, -чу, -чиш; 2) (сделать
пометку) познача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, позначи́ ти, -чу́ , -чиш.
Обозник – пого́ нець, -нця.
Обозный – обо́ зний, обозо́ вий.
Обозреватель – огля́ дач, -ча; -ница – огля́ дачка, -ки.
Обозрение – огляда́ ння, озира́ ння, -ння.
Обозревать, обозреть – огляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, огля́ нути, -ну, -неш, озира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
озирну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Обои – шпале́ ри (род. шпале́ р).
Обойма – 1) (железная скоба) вірва́ нт, урва́ нт, -ту; 2) (для пуль) обі́йма, -ми.
Обойный – шпале́ рний, -а, -е; (фабрика) шпале́ рня, -ні.
Обойщик – 1) шпале́ рник, -ка; 2) (обивщик) обби́ вач, -ча; -щица – 1) шпале́ рниця, -ці; 2)
обби́ вачка, -ки.
Обок, нар. – о́ бік(ч), по́ бік(ч) кого́ , чого́ .
Оболакивать, оболочь – обволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, обволікти́ , -лочу́ , -ло́ чеш (що чим).
Оболванить – 1) обтеса́ ти; 2) (шутливо) обмакого́ нити; 3) (в перенос. смысле) збури́ ти,
затума́ нити.
Оболгать – оббреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш (кого́ ).
Оболочка – 1) оболо́ нка, -ки, оболо́ ка, -ки; 2) (на теле) шку́ рка, -ки, плі́вка, -ки.
Оболтус – бовт, те́ лепень, -ння.
Обольститель – 1) (обманывающий лестью) обле́ сник, -ка; 2) (прельщающий) споку́ сник,
-ка; 3) (соблазнитель) баламу́ т, -та; 4) (обворожитель) чарівни́ к, -ка́ ; -ница – 1)
обле́ сниця, -ці; 2) споку́ сниця, -ці; 3) баламу́ тка, -ка; 4) чарівни́ ця, -ці.
299

Російсько-український словник

Обольстительный – звабли́ вий, чарівни́ й, -а́ , -е́ ; -но – звабли́ во, чарі́вно.
Обольщать, обольстить – 1) (обманывать лестью) уле́ щувати, -щую, -щуєш, улести́ ти
(улещу́ , улести́ ш); 2) (соблазнять) спокуша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, спокуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш,
зва́ блювати, -блюю, -люєш, зва́ бити, -блю, -биш.
Обольщение – 1) (действие) зва́ блювання, зна́ джування, -ння; (лестью) уле́ щування, -ння;
2) (предмет обольщения) прина́ да, -ди, зва́ ба, -би.
Обомлевать, обомлеть – зомліва́ ти, зомлі́ти, умліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, умлі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Обомлевший, обомлелый (безчувственный) – зомлі́лий, умлі́лий, -а, -е.
Обоняние – 1) (чувство) нюх, -ху; 2) (действие) ню́хання.
Обонятельный – нюхови́ й, -а́ , -е́ .
Обонять – чу́ ти (чу́ ю, чу́ єш) (но́ сом).
Оборачиванне – поверта́ ння, -ння.
Оборачивать, оборотить – 1) (поворачивать) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ ,
-неш; 2) (переворачивать) переверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -ну́ , -неш; -ться – 1)
поверта́ тися, поверну́ тися; 2) переверта́ тися, переверну́ тися; (вокруг че́го-либо)
оберта́ тися, оберну́ тися.
Оборванец, оборвыш – обі́рванець, обі́дранець, голодра́ нець, обша́ рнанець, -нця; -нка –
обі́рванка, обі́дранка, голодра́ нка, обша́ рпанка, -ки.
Оборванный – обі́рваний, обі́драний, обша́ рпаний, -а, -е.
Оборка – 1) (у платья) шля́ рка, -ки; 2) (у рукавов, у ворота) бри́ жі, -жів.
Оборона – оборо́ на, -ни.
Оборонитель – оборо́ нець, -нця, засту́ пник, -ка; -ница – оборо́ нниця, засту́ пниця, -ці.
Оборонительный – оборо́ нний, оборо́ нчий, -а, -е.
Обороноспособность – оборонозда́ тність, -ности.
Оборонять, оборонить – обороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, оборони́ ти, -ню́, -ниш.
Оборот – 1) (денежный) о́ бігу, -гу, оборо́ т, -ту; 2) (головы) поворі́т, -ро́ ту; З) (выражение)
зворі́т, -ро́ ту, ви́ раз, -зу; 4) (изканка ткани) ви́ воріт, -роту.
Оборотень – пере́ вертень, -тня.
Оборотливость – спри́ тність, ме́ ткість, зру́ чність.
Оборотливый – спри́ тний, метки́ й, зру́ чний, -а, -е.
Оборотный – 1) (о стороне) зворо́ тний, -а, -е; 2) (возвратный) поворо́ тний; 3) (обратная
сторона) відворо́ тний, -а, -е.
Оборудо(ы)ванне – 1) (завода, мастерской) устаткува́ ння, опоря́ дження, -ння; 2) (какоголибо дела) обору́ дування, обла́ годжування.
Оборудованный – устатко́ ваний.
Оборудовать – устаткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Обоснование, обосновывание – уґрунтува́ ння, -ння.
Обосновывать, обосновать – обґрунто́ вувати, -вую, -вуєш, обґрунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Обособление – відокре́ млення, -ння.
Обособленность – відокре́ мленість, -ности.
Обособленный – відокре́ млений, -а, -е.
Обособлять, обособить – відокре́ млювати, -люю, -люєш, відокре́ мити, -млю, -миш.
Обострение – заго́ стрення, -ння.
Обостренность – заго́ стреність.
Обострять, обострить – заго́ стрювати, -рюю, -рюєш, загостри́ ти, -рю́, -риш.
Обоюдный – 1) (взаимный) обопі́льний, взає́мний, -а, -е; 2) (двусторонний) двобі́чний, -а,
-е; -но – 1) обопі́льно, взає́мно; 2) двобі́чно, з обо́ х бокі́в.
Обрабатывание – обро́ блювання, -ння.
Обрабатывать, обработать – обробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оброби́ ти, блю́, -биш,
опрацьо́ вувати, -вую, -вуєш, опрацюва́ ти, -цю́ю.
Обрабатывающий – обро́ бний.
Обработка – обро́ бка, -ки, опрацюва́ ння, -ння.
Обравнивать, обравнять – обрі́внювати, -нюю, -нюєш, обрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Обрадованный – зра́ дуваний (чим).
Обрадовать – зра́ дувати, -дую, -дуєш, уті́шити, -шу, -шиш; -ться – зра́ дуватися (кому, чому
и з чого).
Образ – 1) (вид, фигура) о́ браз, -зу, вид, -ду, ви́ гляд, -ду; 2) (способ) спо́ сіб, -собу; каким
образом – яки́ м чи́ ном, як са́ ме; равным образом – рі́вно-ж; частным образом – прива́ тно;
иным образом – іна́ кше; образ действия – пово́ дження.
Образец – зразо́ к, -зка́ , взіре́ ць, -рця́ .
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Образина – личи́ на, -ни, пи́ ка, -ки, мацапу́ ра, -ри.
Образной – образо́ вий, -а, -е
Образность – о́ бразність, -ности.
Образный – о́ бразний, -а, -е; -но – о́ бразно.
Образование – 1) (просвещение) осві́та, -ти; 2) (основание, создание чего-либо) утво́ рення,
-ння; 3) (геол. терм.) фалдува́ ння, -ння.
Образованность – осві́ченість.
Образованный – 1) (просвещенный) осві́чений, -а, -е; 2) (созданный) утво́ рений, -а, -е; 3)
(геол.) сформо́ ваний, -а, -е.
Образователь – 1) (учитель) навчи́ тель, -теля; 2) (создатель) фунда́ тор, -ра; -ница – 1)
навчи́ телька, -ки; 2) фунда́ торка, -ки.
Образовательный – 1) осві́тній, -я, -є; 2) формува́ льний, -а, -е.
Образовывать, образовать – 1) осві́чувати, -чую, -чуєш, освіти́ ти (освічу́ , осві́тиш); 2)
утво́ рювати, -рюю, -рюєш, утвори́ ти, -рю́, -риш; -ться – 1) осві́чуватися, освіти́ тися; 2)
утво́ рюватися, утвори́ тися.
Образумление – опам’ята́ ння.
Образумливать, образумить – напоу́ млювати, -люю, -люєш, напоу́ мити, -млю, -миш,
навча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, навчи́ ти, -вчу́ , -вчи́ ш на ро́ зум; -ться – хамену́ тися, схамену́ тися.
Образцовый – зразко́ вий, взірце́ вий, -а, -е.
Образчик, см. Образец.
Обратно – наза́ д, наві́дворіт(ь).
Обратный – поворо́ тний, зворо́ тний, відворо́ тний, -а, -е.
Обращать, обратить – 1) зверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, зверну́ ти, -ну́ , -неш (увагу); 2) поверта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ , -неш (що на що); 3) (обращать в веру) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
поверну́ ти, -ну́ , -неш; -ться – 1) (к кому) зверта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, зверну́ тися, -ну́ ся,
-нешся, вда́ ватися, (вдаю́ся, вдає́шся), вда́ тися (вда́ мся, вдаси́ ся) до ко́ го; 2) (с кем)
пово́ дитися (пово́ джуся, пово́ дишся) з ким; 3) (во что) оберта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся,
оберну́ тися, -ну́ ся, -нешся.
Обращение – 1) (воззвание) відо́ зва, -ви; 2) (вращение, поворачивание) оберта́ ння, -ння; 3)
(обхождение с людьми) пово́ дження, -ння.
Обревизование – обревізува́ ння, -ння.
Обревизовывать, -зовать – обревізо́ вувати, -вую, -вуєш, обревізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Обрез – 1) (грань, ребро) край; 2) (нож) різа́ к, -ка́ .
Обрезание – обріза́ ння, -ння.
Обрезной – обрі́заний, обкра́ яний, -а, -е.
Обрезок – обрі́зок, -зка, окра́ йка, -ки, окра́ вок, -вка.
Обрекать, обречь – (кого на что) засу́ джувати, -джую, -джуєш, засуди́ ти, -джу́ , -диш,
прирікати́ , -ка́ ю, -ка́ єш, приректи́ , -речу́ , -рече́ ш (кого́ на що).
Обременение – обтя́ ження, -ння.
Обремененный – обтя́ жений, -а, -е.
Обременительный – обтя́ жливий, суту́ жний, -а, -е; -но – обтя́ жливо, суту́ жно.
Обременять, обременить – обтя́ жувати, -жую, -жуєш, обтя́ жити, -жу, -жиш.
Обретать, обресть – знахо́ дити, -джу, -диш, знайти́ (знайду́ , знайде́ ш); -ся – знахо́ дитися,
знайти́ ся.
Обречение – приріка́ ння, -ння (на що).
Обреченный – прису́ джений, прирече́ нний, -а, -е, засу́ джений.
Обривать, обрить – обго́ лювати, обголи́ ти.
Обрисовывать, обрисовать – обмальо́ вувати, -вую, -вуєш, обмалюва́ ти, -лю́ю, лю́єш; -ся –
обмальо́ вуватися, обмалюва́ тися.
Оброк – чинш, -шу, пода́ ча, -чі.
Обростание – оброста́ ння, пророста́ ння, -ння.
Обростать, обрости – 1) оброста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обрости́ , -сту́ , -сте́ ш; 2) (мохом, волосами)
мохна́ тіти, -тію, -єш, помохна́ тіти.
Обросший – обро́ слий, поро́ слий.
Оброть – обро́ ть (род. обро́ ті), обро́ тька, -ки.
Оброчник – чиншови́ к, -ка́ .
Оброчный – чиншови́ й, -а́ , -е́ .
Обруб, обрубь (у колодца) – цебри́ на, ця́ мрина, -ни, зруб, -бу.
Обрубать, обрубить – обру́ бувати, обруба́ ти.
Обрубок – обру́ бок, -бка, оцу́ пок, -пка; (грубый) коло́ да, -ди.
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Обрубщик – обру́ бник, ка.
Обругать – ви́ лаяти, -лаю, -лаєш.
Обрусевший – помоско́ влений.
Обрусение – помоско́ влення, -ння, русифіка́ ція, -ії.
Обрусеть – змоско́ витися, -влюся, -вишся, помоско́ витися.
Обрусить – змоско́ вити, -влю, -виш, обмоско́ вити, -влю, -виш.
Обруч – 1) обру́ ч, -ча́ ; 2) (железн.) ри́ хва.
Обручальный – зару́ чний, -а, -е; (обряд) зару́ чини (род. зару́ чин); -ное кольцо – обру́ чка,
-ки.
Обручать, обручить – заруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, заручи́ ти, -чу́ , -чиш; -ся – заруча́ тися,
-ча́ юся, -ча́ єшся, заручи́ тися, -чу́ ся, -чишся (з ким).
Обручение – зару́ чини, -чин.
Обрученный – зару́ чений, засва́ таний; -нная – зару́ чена, засва́ тана.
Обручик – обру́ чик, -ка.
Обручник – обру́ чник, -ка.
Обрушать, обрушить – 1) (бросать, обваливать) валя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, повали́ ти, -лю́,
-лиш, зава́ лювати, -люю, -люєш, завали́ ти, -лю́, -лиш; 2) (гнев на кого) окоши́ ти, -шу́ , -ши́ ш
(на ко́ му); -ся – 1) валя́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся. завали́ тися, -лю́ся, -лишся; 2) окоши́ тися;
(наброситься) вда́ рити (на ко́ го).
Обрыв – кру́ ча, -чі, у́ рвище, -ща.
Обрывать, оборвать – 1) (о плодах) обрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обірва́ ти, -рву́ , -рве́ ш; 2) (о
разговоре) урива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, урва́ ти (урву́ , урве́ ш); -ся – 1) обрива́ тися, -ва́ юся,
-ва́ єшся, обірва́ тися, -рву́ ся, -рве́ шся; 2) урива́ тися, урва́ тися.
Обрывистый – крути́ й, спа́ дистий, -а, -е.
Обрывок – ури́ вок, обри́ вок, -вка.
Обрызгивать, обрызгать – обри́ зкувати, оббри́ зкати.
Обрюзглость – бре́ зклість, оду́ тлість.
Обрюзглый – 1) бре́ зклий, набря́ клий, оду́ т(л)ий, -а, -е, 2) (от сна) за́ спаний.
Обряд – обря́ д, -ду, зви́ ча́ й, -ча́ ю.
Обрядный – обрядо́ вий, -а, -е.
Обсаживать, обсадить – обса́ джувати, обсади́ ти.
Обсаливать, обсалить – 1) обса́ лювати, обса́ лити; 2) обсмальцьо́ вувати, обсмальцюва́ ти.
Обсасывать, обсосать – обсмо́ ктувати, -тую, -туєш, обсмокта́ ти, -кчу́ , -кчеш, (о мног.)
пообсмо́ ктувати.
Обсахаривать, обсахарить – обцукро́ вувати, -вую, -вуєш, обцукрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; -ся –
бра́ тися, взя́ тися цу́ кром.
Обсев, обсевание – обсі́яння. обсіва́ ння, -ння.
Обсевать, обсеять – обсіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обсі́яти, -сі́ю, -сі́єш; (о мног.) пообсіва́ ти; -ся –
обсіва́ тися; (о мног.) пообсіва́ тися.
Обсевки (отруби) – ви́ сівки, -сівок.
Обседать, обсесть – обсіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обсі́сти (обся́ ду, обся́ деш).
Обсекать, обсечь – обсіка́ ти, обсі́кти.
Обсеменение – засіва́ ння, -ння.
Обсеменять, обсеменить – засіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, засі́яти, -сі́ю.
Обсерватория – обсервато́ рія, -ії.
Обсервационный, астр. – обсерваці́йний, наглядни́ й, -а́ , -е́ .
Обсечка – обсіка́ ння, обтина́ ння.
Обскакивать, обскочить (конем опережая) – випере́ джувати, -джую, -джуєш,
ви́ передити.
Обскоблить – обскрома́ дити.
Обследование – обслі́дування.
Обследованный – обслі́дуваний, -а, -е.
Обслуживание – обслуго́ вування, -ння.
Обслуживать, обслужить – обслуго́ вувати, обслугува́ ти (кого́ , що).
Обслюнивать, обслюнить – обсли́ нювати, обсли́ нити.
Обсохлый – обсо́ хлий, -а, -е.
Обстановка – обста́ ва, обстано́ ва.
Обстоятельный – докла́ дний, ґрунто́ вний, -а, -е; -но – докла́ дно, ґрунтовно.
Обстоятельство – обста́ вина, -ни.
́
Обстоять – бу́ ти, йти́ , стоя́ ти; все обстоит хорошо – все гара́ зд, все йде гара́ зд, все стоїть
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до́ бре (з ким).
Обстраивать, обстроить – оббудо́ вувати, -вую, -вуєш, оббудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; (о мног.)
пооббудо́ вувати.
Обстрел – о́ бстріл, -лу.
Обстреливаемый – обстрі́люваний.
Обстреливать, обстрелять – обстрі́лювати, -люю, -люєш, обстріля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Обстригать, обстричь – обстрига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, обстри́ гти (обстрижу́ , обстриже́ ш).
Обструкционный – обструкці́йний, -а, -е.
Обстукция – обстру́ кція, -ії.
Обступать, обступить – обступа́ ти, па́ ю, -па́ єш, обступи́ ти, -плю́, -пиш, обляга́ ти, -га́ ю,
га́ єш, облягти́ (обля́ жу, -ля́ жеш).
Обсуждать, обсуживать, обсудить – обмірко́ вувати, -вую, -вуєш, обмірку́ вати, -ку́ ю,
-ку́ єш, обгово́ рювати, -рюю, -рюєш, обговори́ ти; -ся – обмірко́ вуватися, обгово́ рюватися.
Обсуждение – обмірко́ вування, обгово́ рення, -ння.
Обсушивание – обсу́ шування.
Обсушивать, обсушить – обсу́ шувати, -шую, -шуєш, обсуши́ ти, -шу́ , -шиш; (о мног.)
пообсу́ шувати; -ся – обсу́ шуватися, обсуши́ тися.
Обсчитывание – 1) о́ бми́ лка, -ки; 2) (надувательство) обду́ рювання, -ння.
Обсчитывать, обсчитать – (надувать) о(б)ду́ рювати, -рюю, -рюєш, о(б)дури́ ти, -рю́, риш;
-ся – обмиля́ тися, обмили́ тися.
Обсыпать, обсыпать – обсипа́ ти, обси́ пати.
Обсыхать, обсохнуть – обсиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, обсо́ хнути, -хну, -хнеш; (сверху) присиха́ ти,
присо́ хнути; -ся – обсиха́ тися, обсо́ хнутися.
Обтаптывать, обтоптать – обто́ птувати, обтопта́ ти.
Обтекать, обтечь – обтіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, обтекти́ (обтечу́ , обтече́ ш).
Обтесывать, обтесать – обті́сувати, -сую, -суєш, обтеса́ ти (обтешу́ , обте́ шеш).
Обтирать, обтереть – обтира́ ти, обте́ рти.
Обтирка – 1) (действие) обтира́ ння, -ння; 2) (тряпка) сти́ рка, -ки.
Обтирщик – обтира́ ч, -ча́ .
Обточка – обто́ чування, -ння.
Обтрепанный – обті́паний, -а, -е.
Обтягивать, обтянуть – обтяга́ ти, обтягти́ (що чим).
Обтяжка – обтяга́ ння, -ння.
Обувальный – взува́ льний, -а, -е.
Обувание – взува́ ння, обува́ ння.
Обувать, обуть – обува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обу́ ти (обу́ ю, обу́ єш), назува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, назу́ ти,
-зу́ ю, -зу́ єш, взува́ ти, взу́ ти; -ся – взува́ тися, взу́ тися, обува́ тися, обу́ тися.
Обувный – взувни́ й, обувни́ й.
Обувь – взуття́ , -ття́ , обуття́ , -ття́ , обу́ в’я, -в’я.
Обугливать, обуглить – об(в)у́ глювати, -люю, -люєш, об(в)у́ глити, -лю, -лиш.
Обуза – тяга́ р, -ра́ , кло́ піт (род. кло́ поту), моро́ ка, -ки.
Обуздание – 1) (о лошади) загнузда́ ння, -ння; 2) (усмирять) прибо́ ркання, вгамува́ ння,
-ння.
Обуздывать, обуздать – 1) загну́ здувати, -дую, -дуєш, загнузда́ ти, -да́ ю, -да́ єш; 2)
(усмирять) прибо́ ркувати, -кую, -куєш, прибо́ ркати, -каю, -каєш.
Обуревать – порива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш (кого́ ).
Обусловленный – зумо́ влений.
Обусловливание – зумо́ влення.
Обусловливать, обусловить – зумо́ влювати, -люю, -люєш, зумо́ вити, -влю, -виш.
Обух – обу́ х, -ха.
Обучать, обучить (чему) – навча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, навчи́ ти, -вчу́ , -вчи́ ш, вивча́ ти, ви́ вчити
(чого́ ); -ать пению – навча́ ти спі́вів.
Обучение – навча́ ння, -ння (чого́ ).
Обученный (чему) – на́ вчений, ви́ вчений (чого́ ).
Обуять – обхопи́ ти, -плю́, -пиш, опанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Обхват – обі́ймище, -ща, о́ бмах, -ху.
Обхватывать, обхватить – обхо́ плювати, -плюю, -плюєш, обхопи́ ти, -плю́, -пиш.
Обход – 1) обхі́д (род. обхо́ ду) о́ бмин, -ну; 2) (дежурный) обхі́д, -хо́ ду; 3) см. Дозор.
Обходительный – вві́чливий (до ко́ го), обіхі́дливий, -а, -е (з ким).
Обходить, обойти – обхо́ дити, -джу, -диш, обійти́ (обійду́ , обі́йдеш), обмина́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
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обмину́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – 1) (без чего-нибудь) обхо́ дитися, обійти́ ся, перебува́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, перебу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш; 2) (с кем-либо) пово́ дитися, пове́ стися.
Обходный – обхідни́ й, -а, -е.
Обхождение – 1) обхі́д, -хо́ ду; 2) пово́ дження, -ння.
Обцеловывать, обцеловать – виціло́ вувати, ви́ цілувати, обціло́ вувати, обцілува́ ти.
Обчищать, обчистить – обчища́ ти, обчи́ стити.
Обшаривать, обшарить – обшу́ кувати, -кую, -куєш, обшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Обшелушить – облу́ щити.
Обшивать, обшить – 1) обшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обши́ ти (обши́ ю, обши́ єш); 2) (края
одежды) облямо́ вувати, -вую, -вуєш, облямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш; 3) (бахромой) обторо́ чувати,
-чую, -чуєш, обторочи́ ти, -чу́ , -чиш; 4) (шелевкой) підшальо́ вувати, -льо́ вую, підшалюва́ ти,
-лю́ю.
Обшивка – 1) (действие) обшива́ ння, -ння; 2) (край одежды, рубец) облямі́вка, о́ бшивка,
-ки.
Обшивной – 1) (окаймленный, обитый) облямо́ ваний, -а, -е; 2) (материал, предмет)
обшива́ льний.
Обширный – широ́ кий, -а, -е; -но – ши́ роко.
Обшлаг – закарва́ ш, -шу, вило́ га, -ги.
Общаться – води́ тися (воджу́ ся, -дишся), товаришува́ ти, -шу́ ю.
Общевойсковой – загальновійсько́ вий.
Общедоступность – загальнопристу́ пність.
Общедоступный – загальнопристу́ пний, -а, -е.
Общежительный – спі́льний, товари́ ський, -а, -е.
Общежитие – бу́ рса, спі́льне поме́ шкання.
Общеизвестность – загальновідо́ мість.
Общеизвестный – загальновідо́ мий, -а, -е.
Общенародный – всенаро́ дній, -а, -є, зага́ льний, -а, -е.
Общение – 1) товаришува́ ння, спілкува́ ння; 2) зно́ сини, -син.
Общеобразовательный – загальноосві́тній.
Общеобязательный – загальнообов’язко́ вий, -а, -е
Общеполезный – загальнокори́ сний, -а, -е.
Общепонятный – загальнозрозумі́лий, -а, -е.
Общепризанный – загальнови́ знаний.
Общепринятый – загальновжи́ ваний, -а, -е.
Общераспространенный – загальнопоши́ рений, -а, -е.
Общерусский – загальноросі́йський, -а, -е.
Общественник – громадівни́ к, -ва; -нница – громадівни́ ця.
Общественность – 1) грома́ дськість, -кости; 2) суспі́льність.
Общественный – 1) грома́ дський 2) суспі́льний.
Общество – 1) (мир сельский) грома́ да, -ди; 2) (корпорация) товари́ ство, -ва; 3) (широкая
публика) зага́ л, -лу.
Обществоведение – суспільнозна́ вство, -ва.
Общеуважаемый – загальношано́ вний.
́
Общеукраинский – всеукраїнський.
Общеупотребительный – загальновжи́ ваний, -а, -е.
Общечеловеческий – загальнолю́дський, -а, -е, вселю́дський.
Общий – зага́ льний, спі́льний, -а, -е.
Община – грома́ да, -ди; -нный – грома́ дський, -а, -е.
Общинник – спі́льник, сябро́ , -ра́ .
Общипывать, общипать – общи́ пувати, общипа́ ти.
Общительность – товари́ ськість, -кости.
Общительный – товари́ ський, компані́йський, -а, -е.
Общник – спі́льник, -ка; -ница – спі́льниця, -ці.
Общность – спі́льність, -ности.
Об’егоривание – обду́ рювання.
Об’егоривать, об’егорить – обду́ рювати, -рюю, -рюєш, обдури́ ти, -рю́, -риш.
́ -да.
Об’едала, об’едало – дармоїд,
Об’едание – об’їда́ ння, -ння.
́
́ об’їси́ ); -ся – об’їда́ тися, об’їстися.
́
Об’едать, об’есть – об’їда́ ти, -да́ ю, об’їсти
(об’їм,
Об’единение – об’єдна́ ння, -ння.
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Об’единенный – об’є́днаний, -а, -е.
Об’единять, об’единить – об’є́днувати, -ную, -нуєш, об’єдна́ ти.
́
́
Об’едки – 1) недо́ їдки, -ків, об’їдки,
-ків; 2) (у скота) з’їди,
-дів, пере́ їди, -дів.
́
Об’езд – 1) (действие) об’їзд, -ду; 2) (непрямой путь) о́ бмин, -ну; -ной – об’їзни́ й, -а́ , -е́ .
́
Об’ездка (лошади) – виїжджування,
-ння.
́
Об’ездчик – об’їзник, -ка, об’їзни́ й, -о́ го.
Об’езженный – ви́ їжджений, -а, -е.
́
́
́
Об’езжать, об’ехать – 1) об’їжджа́ ти (об’їжджа́ ю, об’їжджа́ єш), об’їхати
(об’їду,
об’їдеш);
2)
(минуя едущих или идущих) обмина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, обмину́ ти.
́
́
Об’езживать, об’езжать, об’ездить – 1) об’їзди́ ти (об’їжджу́ , об’їздиш),
об’їздити
́
́
(об’їжджу,
об’їздиш);
2) (лошадь) виїжджа́ ти (виїжджа́ ю, виїжджа́ єш), ви́ їздити (ви́ їжджу,
ви́ їздиш).
Об’езжий – об’їзни́ й, -но́ го.
Об’ективность – об’єкти́ вність, -ности.
Об’ективный – об’єкти́ вний, -а, -е; -но – об’єкти́ вно.
Об’ект – об’є́кт, -ту.
Об’ектив – об’єкти́ в, -ву.
Об’ём – о́ бсяг, -гу, о́ бшир, -ру.
Об’емистый – 1) заса́ дний, -а, -е; 2) (вместительный) укла́ дистий.
Об’явитель – опові́сник, -ка; -ница – опові́сниця, -ці.
Об’явление – опові́щення, оголо́ шення, -ння, опові́стка, -ки, об’я́ ва, -ви.
Об’являть, об’явить – оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш, оголо́ шувати,
-шую, -шуєш, оголоси́ ти, -ло́ шу, -ло́ сиш, об’явля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, об’яви́ ти, -влю́, -виш.
Об’ягниться – окоти́ тися.
Об’ядение – обже́ рливість, -ости.
Об’яснение – поя́ снення, з’ясо́ вування, -ння; об’яснение в любви – осві́дчення, -ння.
Об’яснимый – з’ясо́ вний.
Об’яснитель – поя́ снювач, -ча; -ница – поя́ снювачка, -ки.
Об’яснительный – поя́ снювальний, з’ясува́ льний, -а, -е.
Об’яснять, об’яснить – поясня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, поясни́ ти, -ню́, -ни́ ш, з’ясо́ вувати, -вую,
-вуєш, з’ясува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; -ся – 1) (по поводу недоразумения) порозуміва́ тися,
порозумі́тися; 2) (в любви́ ) осві́дчуватися, осві́дчитися.
Об’ятие – 1) (действие) обійма́ ння, обніма́ ння, -ння; 2) (состояние) обі́йми, -мів.
Об’ятный – ося́ жний, -а, -е.
Об’ять – об(ій)ня́ ти (обійму́ , обі́ймеш), обгорну́ ти, -ну́ , -неш.
Обыватель – обива́ тель, -теля; -ница – обива́ телька, -ки.
Обывательский – обива́ тельський, -а, -е.
Обывательщина – обива́ тельство.
Обыгривание – обграва́ ння, -ння.
Обыгривать, обыграть – обгра́ вати, -раю́, -ра́ єш, обігра́ ти (обігра́ ю, обігра́ єш).
Обыденность – повсякде́ нщина, -ни, щоде́ нщина, -ни.
Обыденный – повсякде́ нний, щоде́ нний, -а, -е.
́ звича́ єм.
Обыкновение – зви́ ча́ й, -чаю, поведі́нка, -ки; по своему обыкновению – своїм
Обыкновенный – звича́ йний, -а, -е; -нно – звича́ йно.
Обыск – трус, -су; -ной – притру́ сний.
Обыскивание – обшу́ кування, -ння.
Обыскивать, обыскать – обшу́ кувати, -кую, -куєш, обшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, труси́ ти
(трушу́ , тру́ сиш), потруси́ ти.
Обычай – звича́ й, оби́ чай, -чаю, поведі́нка, -ки.
Обычный – звича́ йний, зви́ чний; обычное право – звичає́ве пра́ во; -но – звича́ йно.
Обязан – пови́ нен, му́ сить.
Обязанность – обов’я́ зок, -зку, пови́ нність, -ности.
Обязанный – пови́ нний, -а, -е.
Обязательный – обов’язко́ вий, -а, -е.
Обязательство – зобов’яза́ ння, зобов’я́ зування, -ння.
Обязывать, обязать – зобов’я́ зувати, -зую, -зуєш, зобов’яза́ ти (зобов’яжу́ , зобов’я́ жеш);
-ся – зобов’я́ зуватись, -зуюся, -зуєшся, зобов’яза́ тися.
Овал – ова́ л, -лу.
Овальный – ова́ льний, -а, -е.
Овация – ова́ ція, -ії, о́ плески, -ів.
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Овдовелый – овдові́лий, -а, -е.
Овдоветь – овдові́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Овес – ове́ с (род. вівса́ ).
Овечий – 1) ове́ чий, -а, -е; 2) (мех) сму́ шок (род. сму́ шка); 3) (овечье мясо) ове́ чина, -ни.
Овеять – обві́яти.
Овин – клу́ ня, -ні, стодо́ ла, -ли.
Овладевать, овладеть – 1) (кем, чем) опано́ вувати, -вую, -вуєш, опанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш
(кого́ , що); 2) (крепостью, городом) здобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, здобу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Овладение – опанува́ ння, -ння.
Овод, энт. – о́ від (род. о́ вода), дрік (род. дро́ ку).
Овощи – горо́ дина, -ни.
Овощник – горо́ дник, -ка; -ница – горо́ дниця, -ці.
Овощный – овоче́ вий, горо́ дний.
Овраг – яр (род. я́ ру); (овражек) при́ ярок, -рка; (поросший лесом) байра́ к, -ка; (степной)
ба́ лка, -ки; (с обрывистыми стенками) прова́ лля, -лля; (поперечный) пере́ ярок, -ку.
Овражек – 1) ярок; 2) (лесной) байрачо́ к; 3) (степной) ба́ лочка, -ки.
Овражистый – яркува́ тий, -а, -е.
Овсяный – вівся́ ний, -а, -е; (хлеб) вівся́ ник, -ка.
Овца, зоол. – вівця́ , -ці́; (испанская) шпа́ нка, -ки.
Овцевод – вівча́ р, -ря́ .
Овцеводство – вівча́ рство, -ва.
Овчар – чаба́ н, -на́ , вівча́ р, -ра́ .
Овчарка, зоол. – ку́ ндель, -ля.
Овчарный – коша́ рний.
Овчарня – коша́ ра, -ри.
Овчарский – чаба́ нський, вівча́ рський, -а, -е.
Овчина – сму́ шок, -шка.
Овчинник – кушні́р, -ра́ .
Овчинный – смуше́ вий, -а, -е.
Овшиветь – завоши́ віти, -вію.
Огаживать, огадить – заги́ джувати, заги́ дити.
Огар – 1) при́ гар, -ру; 2) (выгоревшие остатки) жу́ желиця, -ці.
Огарок – недо́ гарок, -рка, недо́ палок, -лка.
Огарочный – недо́ гарний, -а, -е.
Огиб, огибание – обги́ н, -ну, обгина́ ння, -ння.
Огибать, обогнуть – (гнуть одну вещь вокруг другой) обгина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, обігну́ ти,
-гну́ , -гне́ ш.
Оглавление – о́ глав, -ву, зміст, -у.
Оглавль (у узды) – наголо́ вач, -ча.
Оглавлять, оглавить – о́ глав дава́ ти (даю́, дає́ш), да́ ти (дам, даси́ ).
Огласитель – опові́сний, -ка.
Огласка – опові́щення, -ння, розголо́ шування, -ння.
Оглашать, огласить – оголо́ шувати, -шую, -шуєш, оголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш, оповіща́ ти,
-ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш.
Оглобельный – голобе́ льний.
Оглобля – голо́ бля, -лі.
Оглохлый – оглу́ хлий, -а, -е.
Оглохнуть – оглу́ хнути.
Оглупеть – одурі́ти, -рі́ю, -рі́єш, збезглу́ здіти, -дію, -дієш.
Оглушение – оглу́ шення, приглу́ шення, -ння.
Оглушенный – оглу́ шений, приглу́ шений.
Оглушительный – оглу́ шний, заглу́ шливий, -а, -е; -но – оглу́ шно, заглу́ шливо.
Оглядеться – огле́дітися, -джуся, -дишся, схамену́ тися, -ну́ ся.
Оглядка – огляда́ ння, озира́ ння, -ння; без оглядки – не огляда́ ючись.
Оглядывать, оглядеть – огляда́ ти, -да́ ю, да́ єш, огля́ діти (огля́ джу, огля́ диш), огля́ нути,
-ну, -неш; -ся – огляда́ тися, огля́ дітися, огля́ нутися.
Огневидный – вогни́ стий, -а, -е.
Огневик – 1) (мед.) бокорва́ н, -на, чиря́ к, -ка́ ; 2) (минер.) кре́ мінь, -меня.
Огневой – вогневи́ й, -а́ , -е́ .
Огнедышащий – вогнеди́ шний.
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Огнеметание – вогнемета́ ння.
Огненный – вогне́ нний, вогняни́ й.
Огнепоклонение – вогнепокло́ нство, -ва.
Огнепоклонник – вогнепокло́ нець, -нця.
Огнепостоянная (печь) – вогнетрива́ ла (піч).
Огнестрельный – вогнепа́ льний.
Огнетушитель – вогнега́ сник, -ка, вогнегаси́ льник.
Огнеупорный – вогнетрива́ лий, -а, -е, вогнетривки́ й.
Огнецвет, бот. – брат і сестра́ , бра́ тки.
Огниво – креса́ ло, -ла.
Оговаривать, оговорить – 1) (накляузничать) обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, обмо́ вити, -влю,
-виш, ославля́ ти, осла́ вити; 2) (предупреждать) застеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, застерегти́
(застережу́ , застереже́ ш), заува́ жувати, -жую, -жуєш, заува́ жити, -а́ жу, -ва́ жиш; 3) см.
Об’яснять.
Оговор – обмо́ ва, -ви.
Оговорка – застере́ ження, заува́ ження, -ння.
Оговорщик – обмо́ вник, -щица – обмо́ вниця.
Оголеть – обголі́ти, поголі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Оголтелый – бісни́ й, розбе́ щений.
Оголтеть – збісі́ти, одурі́ти.
Оголять, оголить – 1) заго́ лювати, -люю, -люєш, заголи́ ти, -го́ лю, -го́ лиш; 2) обголя́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, обголи́ ти, -лю, -лиш.
Огонь, огонек – вого́ нь (род. вогню́), во́ гник, -ка.
Огораживание – обгоро́ джування, -ння.
Огораживать, огородить – обгоро́ джувати, -джую, -джуєш, обгороди́ ти, -джу́ , -диш.
Огород, огородец – горо́ д, -да, горо́ дець, -дця.
Огородный – горо́ дній, -я, -є.
Огородник – горо́ дник, -ка; -ница – горо́ дниця, -ці.
Огородничество – горо́ дництво, -ва.
Огорошить – приголо́ мшити, -шу, -шиш, спантели́ чити, -чу.
Огорчать, огорчить – засму́ чувати, -чую, -чуєш, засмути́ ти (засмучу́ , засму́ тиш кого́ ),
ту́ ги, жалю́ завда́ вати, -даю́, -дає́ш, при́ крості чини́ ти, -ню́, -ниш; -ться – засму́ чуватися,
засмути́ тися.
Огорчение – сму́ ток, -тку, при́ крість, -рости.
Огорченный – засму́ чений, -а, -е.
Ограбить (отнять) – ограбува́ ти, пограбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Ограбление – грабу́ нок, -ку, пограбува́ ння, ограбува́ ння, -ння.
Ограбленный – пограбо́ ваний.
Ограда – 1) огоро́ жа, горо́ жа, -жі; 2) (из хвороста) тин, -ну, лі́са, -си; 3) (из кольев)
частокі́л, -ко́ лу; 4) (дощатый) парка́ н, -ну; 5) (решетчатый) штахе́ ти, -тів.
Оградитель – захи́ сник, засту́ пник, -ка.
Оградка – огоро́ жка, -ки.
Ограждать, оградить – 1) (забором) обгоро́ джувати, -джую, -джуєш, огороди́ ти, -джу́ ,
-диш; 2) (защищать) захища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, захисти́ ти (захищу́ , захисти́ ш).
Ограждение – 1) (забором) огоро́ джування, -ння; 2) (защита) захища́ ння, -ння.
Ограничение – обме́ ження, -ння.
Ограниченность – обме́ женість.
Ограниченный – 1) (в работе, действиях) обме́ жений, -е, -е; 2) (обозначенный,
обведенный) обмежо́ ваний, -а, -е; 3) (умом) недоу́ мкуватий, -а, -е.
Ограничивать, ограничить – 1) обме́ жувати, -жую, -жуєш, обме́ жити, -жу, -жиш; 2)
(намечать границы) обмежо́ вувати, -вую, -вуєш, обмежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Ограничитель – обме́ жник, -ка.
Ограничительный – обмежни́ й.
Огранка – шліхтува́ ння, -ння.
Огребать, огрести – обгріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, обгребти́ (обгребу́ , обгребе́ ш).
Огромность – вели́ кість, величе́ нність, -ности.
Огромный – величе́ зний, здорове́ нний, -а, -е.
Огрубевать, огрубеть – грубі́ти, -бі́ю, -бі́єш, гру́ бнути, -ну, згру́ бнути.
Огрубелый – згрубі́лий, -а, -е.
Огрубение – 1) огрубі́ння, загрубі́ння, -ння; 2) (морально) здичаві́ння, -ння.
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Огрузать, огрузнуть – загруза́ ти, -за́ ю. загру́ знути, -ну, -неш.
Огрыза – сварли́ вець, -вця; (жен. род.) сварли́ виця, -ці.
Огрызать, огрызть – обгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, обгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш; -ться – (отбраниваться)
відгриза́ тися, -за́ юся, -за́ єшся, відгри́ зтися, -зу́ ся, -зе́ шся, огриза́ тися, огри́ зтися.
Огрызок – недо́ гризок, -зка.
Огулом – навгу́ л, загало́ м.
Огульный – огу́ льний.
Огурец, огурчик – (о)гіро́ к, -рка́ ; (молод.) пу́ п’янок, -нка.
Огуречный – огірко́ вий, -а, -е.
Огустевать, огустеть – загуса́ ти, -са́ ю, загу́ снути, -ну, -неш.
Огустелый – загу́ слий, затужа́ вілий, -а, -е.
Ода – о́ да, -ди.
Одаренность – одаро́ ваність, -ности.
Одаривание – одаро́ вування, -ння.
Одаривать, одарять, одарить – обдаро́ вувати, -вую, -вуєш, обдарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Одверье – одві́рок, -рка.
Одеванье – одяга́ ння, вдяга́ ння, -ння.
Одевать, одеть – одяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, одягти́ , -гну́ , -гнеш, вдяга́ ти, вдягти́ ; -ся –
одяга́ тися, одягти́ ся.
Одевка – о́ дів, зо́ дів, -ву.
Одежа – о́ дяга, -ги, убра́ ння, -ння, оде́ жа, -жі.
Одеколон – одекольо́ нь, -ню.
Оделять, оделить – обділя́ ти, ля́ ю, -ля́ єш, обділи́ ти, -лю́, -лиш.
Одер – шка́ па, шкапи́ на, -ни.
Одергивать – обсми́ кувати.
Одеревенелость – здереві́лість.
Одеревенелый – здереві́лий, закля́ клий, -а, -е.
Одеревенеть – 1) здереві́ти, -ві́ю, здерев’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш; 2) (о теле) задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш,
заду́ бнути, -ну, -неш.
Одержать – 1) (верх) го́ ру бра́ ти, взя́ ти (над ким, над чим); 2) (о победе) перемогти́ , -мо́ жу,
-мо́ жеш.
Одержимость – опано́ ваність, -ности.
Одержимый (бесом) – біснува́ тий, -а, -е.
Одетый – одя́ гнений, убра́ ний, -а, -е.
Одеяло – укрива́ ло, -ла, ко́ вдра.
Одеяльный – укрива́ льний, ко́ вдряний.
Одеяние – оді́ння, -ння, о́ дяга, -ги, (дорогое) ша́ ти, -тів.
Один, одна, одно – 1) (числительное) оди́ н, одна́ , одно́ (множ. число одні́); 2) (прилагат. и
местоим.) оди́ н, одна́ , одно́ ; сам, сама́ , саме́ , сами́ й, сама́ , саме́ ; один за другим – оди́ н по
о́ дному; один на один – сам на сам; один и тот же – той са́ мий.
Одинаковый – одна́ ковий, -а, -е; -во – одна́ ково.
Одинешенек – самі́сінький, -а, -е.
Одиннадцатый – одина́ дцятий.
Одиннадцать – одина́ дцять (р. -тьо́ х и -ти́ ).
Одинокий – само́ тній, -я, -є, сам(і)о́ тний, -а, -е; -но – сам(і)о́ тно.
Одиночество – самота́ , -ти́ , само́ тність, -ности, самоти́ на.
Одиночествовать – жи́ ти самото́ ю.
Одиночка – 1) (кустарь) одина́ к, -ка́ ; 2) (единственный сын) одине́ ць, -нця́ ; 3) (в тюрьме)
опрі́чна ка́ мера.
Одиночный – 1) самі́тній, -я, -є, пооди́ нчий, -а, -е, поодино́ кий.
Одичалый – здича́ вілий, здичі́лий, -а, -е.
Одичание – дичаві́ння, -ння.
Одичать – здича́ віти, -вію, -вієш, здичі́ти, -чі́ю, -чі́єш; (о мног.) подича́ віти.
Однажды – раз, одно́ го ра́ зу, якось.
Однако – проте́ , а проте, а втім, одна́ че.
Одноатомный – одноато́ мовий, -а, е.
Однобортный (об одежде) – одноря́ дний, -а, -е.
Одновесельный – одновесло́ вий, -а, -е.
Одновременно – одноча́ сно, рівноча́ сно, ра́ зом з тим.
Одновременный – одноча́ сний, рівноча́ сний, -а, -е.
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Одноглавый – одноголо́ вий, -а, -е.
Одноглазый – одноо́ кий, -а, -е.
Одногодок – 1) (о человеке) одно́ літок, -тка; (женщина) одно́ лі́тка, -ки; 2) (о животных)
річня́ к, -ка́ ; 3) (о растении) одно́ літок.
Одногодный – однолі́тній, -я, -є.
Одногорбый – одного́ рбий, -а, -е.
Одногубый – одногу́ бий, -а, -е.
Однодворец – однодві́рець, -рця.
Однодневный – одноде́ нний, -а, -е.
Одноженство – одношлю́бність.
Однозвучне – однозву́ чність.
Однозвучный – однозву́ чний.
Однозначащий, однозначный – рівнозна́ чний, -а, -е, однозна́ чний, -а, -е.
Одноименный – однойме́ нний, -а, -е.
Одноклеточный, бот. – однокліти́ нний.
Одноколенчатый – одноколі́нчастий, -а, -е.
Одноколка – біда́ , -ди́ , бі́дка, -ки.
Одноконечный – однокінча́ стий.
Одноконный – однокі́нний, -а, -е.
Однократный – одноразо́ вий, -а, -е; -но – одноразо́ во.
Однокровный – однокро́ вний.
Однолепестковый – однопелюстко́ вий, -а, -е.
Однолетний – однолі́тній, -я, -є.
Однолеток – 1) (ровесник) одно́ літок, -ка; 2) (о растении) одно́ літок; 3) (о животн.) річня́ к.
Одноликий – одноособо́ вий.
Однолистный – одноли́ стий, -а, -е.
Одномастный – однома́ стий, -а, -е.
Одномачтовый – однощо́ глий.
Одномерный – одномі́рний, -а, -е.
Одноместный – на одне́ мі́сце, одномісце́ вий, -а, -е.
Одноногий – одноно́ гий, -а, -е.
Однообразие – одномані́тність.
Однообразный – одномані́тний, -а, -е; -но – одномані́тно.
Одноплеменник – одноплеме́ нець, -нця.
Однополый (бот.) – односта́ тній, -я, -є, одноро́ дий, -а, -е.
Однорогий – одноро́ гий, -а, -е.
Однородный – односта́ йний, одноці́льний, -а, -е.
Однорукий – однору́ кий, -а, -е.
Одноручный – однору́ чний, -а, -е.
Односельчанин – односе́ лець.
Односкатный – односхи́ льний.
Односложный – односкладо́ вий.
Одноствольный (о ружье) – одноці́вковий, -а, -е.
Одностворчатый (о дверях, окнах) – суці́льний, -а, -е.
Односторонний – однобо́ кий, однобі́чний, -а, -е.
Однотонность – одното́ нність, -ности.
Однотонный – одното́ нний, -а, -е.
Одноугольный – одноку́ тній, -я.
Одноухий – однову́ хий, -а, -е.
Однофамилец, -лица – однопрі́звищний (з ким), однофамі́лець, -льця.
Одноцветный – одноба́ рвний, одноко́ лірний, -а, -е.
Одночленный – одночле́ новий, -а, -е.
Одношерстный – одноше́ рстий, однома́ стий-а, -е.
Одноэтажный – одноповерхо́ вий, -а, -е.
Одобрение – 1) (хвала, поощрение) похва́ ла, -ли́ ; 2) (утверждение) ухва́ ла, -ли.
Одобритель – ухва́ льник; -ница – ухва́ льниця.
Одобрительный – ухва́ льний, похва́ льний, -а, -е.
Одобрять, одобрить – 1) (хвалить) похваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, похвали́ ти, -лю́, -лиш; 2)
(одобрять, утверждать) ухва́ лювати, -люю, -люєш, ухвали́ ти.
Одолевать, одолеть – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш, поду́ жати,
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-жаю.
Одоление – перемо́ га, -ги.
Одолжать, одолжить – позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, пози́ чити, -зи́ чу, -зи́ чеш; -ся –
запозича́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, запози́ читися, -чуся, -чишся.
Одолжение – ла́ ска, -ки, по́ слу́ га, -ги.
Одолжительность – услу́ жнісь, -ности.
Одолжительный – услу́ жний.
Одонтологический – одонтологі́чний.
Одр – 1) (спальный) ло́ же, -жа, посте́ ля, -лі; 2) (погребальный) ма́ ри (род. мар); 3)
(смертный) бо́ жа по́ стіль.
Одряхлеть – поста́ рітися, -ріюся, -рі́єшся, зіста́ рітися.
Одуванчик, бот. – кульба́ ба, -би.
Одувать, одуть – обдму́ хувати, -му́ хую, -му́ хуєш, обдмухну́ ти, -хну́ , -хне́ ш.
Одумываться, одуматься – оду́ муватися, -муюся, -муєшся, оду́ матися, -маюся, -маєшся,
хаменува́ тися, -у́ юся, -у́ єшся, схамену́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Одурачивать, одурачить – обду́ рювати, -рюю, -рюєш, обдури́ ти, -рю́, -риш, отума́ нювати,
-нюю, -нюєш, отума́ нити, -ню, -ниш, ошалапу́ чувати, -чую, ошалапу́ тити, -пу́ чу, -пу́ тиш.
Одуревать, одуреть – одуря́ ти, одурі́ти,чмані́ти, -ні́ю, -ні́єш, очмані́ти, очамрі́ти, -і́ю, -і́єш.
Одурелый – очмані́лий, очамрі́лий, одурі́лий, здурі́лий, заджу́ млений.
Одурение – о́ дур, -ру, очмані́лість, -лости.
Одурманивание – одурма́ нювання, заморо́ чування, -ння.
Одурманивать – одурма́ нювати.
Одурь – о́ дур, -ру, дур, -ру; сонная одурь – сонно́ та, -ти.
Одурять, одурить – заду́ рювати, -рюю, -рюєш, задури́ ти, -рю́, -риш, дурма́ нити,
задурма́ нити, -ню, -ниш, тума́ нити, -ню́.
Одуряющий – заду́ рливий, дурма́ нний, -а, -е.
Одутловатый, одутлый – оду́ тлий, оду́ тлуватий, обде́ мкуватий, -а, -е.
Одухотворение – одухотво́ рення, одухо́ влення, -ння.
Одухотворенный – одухотво́ рений, надхне́ нний, -а, -е.
Одухотворять, одухотворить – духотвори́ ти, одухотвори́ ти, -рю́, -риш.
Одушевительный – живлю́щий, животво́ рний.
Одушевление – ожи́ влення, ожи́ влювання, -ння.
Одушевленный – 1) живи́ й, -а, -е, живо́ тній, -я, -є; 2) (о настроении) підви́ щений, -а, -е.
Одушевлять, одушевить – оживля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оживи́ ти, -влю́, -виш; -ся – оживля́ тися,
оживи́ тися.
Одышка – я́ духа, -хи, дихави́ ця, -ці.
Ожег – о́ пік (род. о́ піку), опе́ чене, опа́ лене мі́сце.
Оженить – одружи́ ти, -жу́ , -жиш, ожени́ ти, -ню́, -ниш (кого́ з ким).
Ожеребиться – ожере́ битися.
Ожерелье – 1) нами́ сто, -та; 2) (из кораллов) кора́ лі, -лів.
Ожерельный – нами́ стовий.
Ожесточать, ожесточить – озвіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, озвіри́ ти, -рю́, -риш (кого́ ),
розлю́чувати, -чую, -чуєш, розлюти́ ти, -чу́ , -ти́ ш; -ся – озві́рятися, -ря́ юся, -ря́ єшся,
озві́ритися, -рюся, -ришся.
Ожесточение – жорсто́ кість, -кости, запе́ клість, -лости, розлю́чення, -ння.
Ожесточенный – запе́клий, озві́рений, розлю́чений, -а, -е.
Оживание – ожива́ ння, -ння.
Оживать, ожить – ожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ожи́ ти (оживу́ , оживе́ ш), віджива́ ти, віджи́ ти.
Оживительный – живлю́щий, -а, -е.
Оживление – 1) (процесс) ожи́ влення, -ння; 2) (бодрое состояние) жва́ вість, -вости,
бадьо́ рість, -рости.
Оживленность – пожва́ влення, -ння.
Оживлять, оживить – оживля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оживи́ ти, -влю́, -виш, відживля́ ти,
відживи́ ти; -ться – оживля́ тися, оживи́ тися, відживля́ тися, відживи́ тися.
Оживотворять, оживотворить – подава́ ти, пода́ ти життя́ .
Ожигать, ожечь – 1) обпа́ лювати, -люю, -люєш, обпали́ ти, -лю́, -лиш; 2) (шерсть)
обсма́ лювати, обсмали́ ти.
Ожидаемый – споді́ваний, -а, -е.
Ожидание – чека́ ння, очі́кування, -ння, дожида́ ння, -ння.
Ожидать – чека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, сподіва́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, ожида́ ти, -да́ ю, -да́ єш (кого
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чого и на кого, на що).
Ожинать, ожать – обжина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, обжа́ ти (обіжну́ , обіжне́ ш).
Ожиреть – погла́ дшати, -шаю, -шаєш, са́ лом обрости́ .
Озабоченность – заклопо́ таність, затурбо́ ваність, -ности.
Озабоченный – затурбо́ ваний, заклопо́ таний, -а, -е.
Озабочивать, озаботить – клопота́ ти, заклопота́ ти, -почу́ , -по́ чеш; -ся – клопота́ тися,
заклопота́ тися, -почу́ ся, -по́ чешся (про що), турбува́ тися, -бу́ юся, -бу́ єшся (чим).
Озаглавливать, озаглавить – заголо́ вок, назву дава́ ти (даю́, дає́ш), да́ ти (дам, даси́ ).
Озадачивать, озадачить – заморо́ чувати, -чую, -чуєш, замо́ рочити, -чу, -чиш,
спантели́ чувати, -чую, -чуєш, спантели́ чити.
Озарять, озарить – осява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ося́ ювати (ося́ юю, ося́ юєш), ося́ яти (ося́ ю, -еш).
Озверелый, озверевший – озвірі́лий, озві́рений, -а, -е.
Озвереть – озвірі́ти, -рію, -рі́єш.
Оздоравливать, оздороветь – оздоровля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, оздорові́ти, -ві́ю, -ві́єш,
оду́ жувати, -жую, -жуєш, оду́ жати, -жаю, -жаєш.
Оздоравливать, оздоровить, оздоровить – оздоровля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оздорови́ ти, -влю́,
-виш.
Оздоровление – 1) оздоро́ влення, -ння; 2) (от болезни) виду́ жування, -ння.
Оземь, нар. – об зе́ млю.
Озерный, -ной – озе́ рний, -а, -е.
Озеро – о́ зеро, -ра.
Озимый – ози́ мий, ози́ мовий.
Озимь – озимина́ , -ни́ .
Озираться, озреться – озира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, озирну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся,
отляда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, огляну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Озлобление – злоба́ , -би́ , лю́тість.
Озлоблять, озлобить – озля́ ти, озли́ ти, -лю́, -ли́ ш; -ся – озля́ тися, озли́ тися, злобу́ взяти
на ко́ го.
Озлословить – облихословити.
Ознакомление – ознайо́ млення, -ння.
Ознакомливать, ознакомить – 1) (с работой) ознайо́ млювати, -люю́, -люєш, ознайо́ мити,
-млю, -миш; 2) (познакомить) знайо́ мити, -млю, -миш, познайо́ мити, -млю, -миш.
Ознаменование – 1) (признак, примета) озна́ ка, -ки, відзна́ ка, -ки, знак, -ку́ ; 2)
(прославление, память) па́ м’ятка, -ки, усла́ влення, -ння; в ознаменование – в озна́ ку, щоб
усла́ вити, щоб відзна́ чити.
Ознаменовывать, ознаменовать – 1) відзнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, відзна́ чити, -чу, -чиш; 2)
усла́ влювати, -влюю, -влюєш, усла́ вити, -влю, -виш.
Означение – зазна́ чення, ви́ значення, -ння.
Означенный – зазна́ чений, ви́ значений, -а, -е.
Озноб – 1) (состояние) моро́ з, -зу, хо́ лод, -ду; 2) (место ознобленное) осту́ да, -ди.
Ознобленный – осту́ джений, -а, -е.
Озорник – ши́ беник, -ка, пали́ вода, -ди, бешке́ тник, -ка, урви́ голова, -ви.
Озорничать – бешкетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, шко́ дити, -джу, -диш.
Озорнический – бешке́ тницький.
Озорничество – бешке́ тництво, -ва, пу́ стощі, -щів.
Озорный – бешке́ тний, -а, -е.
Озябать, озябнуть – ме́ рзнути, зме́ рзнути, -зну, -знеш.
Озяблый – зме́ рзлий, -а, -е.
Ой, межд. – ой; ой-ли? – невже́ ? хіба? чи-ж так?
Оказание – 1) (из’явление) ви́ явлення, -ння; 2) (помощи) пода́ ння, -ння.
Оказия – 1) (случай, сподручнисть) ока́ зія, -ії, наго́ да, -ди; 2) (приключение) приго́ да, -дк,
прити́ чина, -ни.
Оказывать, оказать – 1) (воздавать, делать) подава́ ти, -да́ ю, -даєш, пода́ ти, -да́ м, -даси́ ,
чини́ ти (чиню, чиниш), учини́ ти (напр. допомо́ гу); 2) (из’являть, обнаруживать)
виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ явити, -влю, -виш.
Оказываться, оказаться – виявля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, ви́ явитися, -влюся, -вишся,
пока́ зуватися, показа́ тися.
Окаймление – облямування.
Окаймленный – облямо́ ваний, обрамо́ ваний, -а, -е.
Окаймлять, окаймить – (обшивать) облямо́ вувати, -вую, -вуєш, облямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
311

Російсько-український словник

Окаменевать, окаменеть – камені́ти, закамені́ти, -ні́ю, -ні́єш, кам’яні́ти, скам’яні́ти.
Окаменелость, минер. – 1) (состояние́) скам’яні́лість, -лости; 2) (предмет) кам’яни́ на, -ни.
Окаменелый – закам’яні́лий, скам’янілий, -а, -е.
Окаменение – скам’яні́ння.
Окаменеть – скам’яні́ти.
Окаменять, окаменить – (сделать твердым) кам’яни́ ти, закам’яни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Оканчивать, окончить – кінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, кінчи́ ти, -нчу́ , -нчи́ ш, скінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
скінчи́ ти, -нчу́ , -нчи́ ш; -ся – кінча́ тися, кінчи́ тися.
Окапывание – обко́ пування, -ння.
Окапывать, окопать – обко́ пувати, обкопа́ ти; -ся – обко́ пуватися, обкопа́ тися.
Окарикатурить – скарикату́ рити.
Окармливать, окормить – обгодо́ вувати, -вую, -вуєш, обгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Окачивать, окатить (водой) – облива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обли́ ти (обіллю́, обіллє́ш).
Окаянный – окая́ нний, неприка́ яний, кля́ тий, -а, -е.
Оквашивать, оквасить – заква́ шувати, -шую, -шуєш; заква́ сити, -ва́ шу, -ва́ сиш.
Океан – океа́ н, -ну; -нский – океа́ нський, -а, -е.
Окидывать, окинуть – 1) обкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обки́ нути, -ну, -неш; 2) (взором) озира́ ти
(озира́ ю, озира́ єш), озирну́ ти, -ну́ .
Окисание – 1) ски́ сання, -ння; 2) (хим.) закиса́ ння, -ння.
Окисать, окиснуть – 1) ски́ сати, -са́ ю, -са́ єш, ски́ снути, -ну, -неш; 2) (хим.) закиса́ ти, -са́ ю,
-са́ єш, заки́ снути, -ну, -неш.
Окисел, хим. – за́ кис, -су.
Окисление, хим. – заки́ слення, закиса́ ння, -ння.
Окисленный – заки́ слений, -а, -е.
Окислять, окислить – закисля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, закисли́ ти, -слю́, -сли́ ш; -ся – закисля́ тися,
закисли́ тися.
Окись – за́ кис, -су.
Оккупация – окупа́ ція, -ії; -ционный – окупаці́йний, -а, -е.
Оклад – 1) (на иконе) ша́ ти, -тів; 2) (о жалованье) утри́ мання, -ння, платня́ , -ні́.
Окладистый – широ́ кий, -а, -е.
Окладной – окладни́ й, -а́ , -е́ .
Оклеветание – оббрі́хування.
Оклеветанный – обмо́ влений, -а, -е, оббрі́ханий, -а, -е.
Оклеветывать, оклеветать – оббрі́хувати, -рі́хую, -рі́хуєш, оббреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш,
обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, обмо́ вити, -влю, -виш.
Оклеивать, оклеить – обкле́ ювати, обкле́ їти, облі́плювати, облі́пи́ ти.
Оклейка – 1) (процесс) обкле́ ювання, облі́плювання, -ння; 2) (сам предмет) обкле́ йка,
облі́пка, -ки.
́
Оклейщик – клеїльник,
-ка.
Оклик, окликание – о́ клик, -ку, оклика́ ння, -ння, перегу́ кування, -ння.
Окликать, окликнуть – оклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, окли́ кнути, -ну, -неш (кого́ ), гука́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, гукну́ ти, -ну́ , -не́ ш (на ко́ го).
Окликиваться, окликаться, окликнуться – 1) (отвечать, откликаться) озива́ тися,
-ва́ юся, -ва́ єшся, обізва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся; 2) (перекликиваться) перегу́ куватися, -куюся,
-куєшся, перегукну́ тися, -кну́ ся, -кне́ шся.
Окно – вікно́ , -на́ .
Око – о́ ко, -ка; (множ, чис.) о́ чі (род. оче́ й).
Окованный – ску́ тий, обкований.
Оковка – 1) (действие) обко́ вування, -ння; 2) (вещь) за́ ківка, -ки.
Оковы – 1) (железные) кайда́ ни, -нів, залі́за (род. залі́з), пута (род. пут); 2) (переносно,
рабство) корми́ га, -ги, нево́ ля, -лі, ярмо́ , -ма́ .
Оковывать, оковать – обко́ вувати, обкува́ ти, зако́ вувати, -вую, -вуєш, закува́ ти, -кую́.
Околдованный – зачаро́ ваний.
Околевание – 1) здиха́ ння; 2) завмира́ ння.
Околевать, околеть – 1) (умереть) здиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, здо́ хнути, -ну, -неш, ду́ ба да́ ти; 2)
(окоченеть) закляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, закля́ кнути, -ну, -неш.
Околелый – 1) здо́ хлий, -а, -е; 2) (о зимней спячке некоторых животн. и насеком.)
завме́ рлий, -а, -е.
́
́
́
Околесить – об’їздити
(об’їзджу,
об’їздиш).
Околесица – 1) (непрямой путь) об’їзна́ доро́ га, маніве́ ць, -вця́ ; 2) (вздор) бридня́ , -ні́,
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тереве́ ні.
Околица – 1) (окружная местность) око́ лиця, -ці, окі́л, -ко́ лу; 2) (окольная непрямая
́ (род. об’їзду),
́
́
дорога) об’їзд
маніве́ ць, -вця́ , об’їздка,
-ки; 3) (выгон для сгонки скота за
селом) ца́ рина, -ни, ви́ гін, -ну.
Около – 1) (вокруг) ко́ ло, навко́ ло чо́ го, 2) (возле) ко́ ло, бі́ля ко́ го, чо́ го; 3) (приблизительно
) десь ко́ ло, щось ко́ ло.
Околодок, околоток – 1) (в селе) око́ лиця, -ці, куто́ к, -тка́ ; 2) (в городе) райо́ н, -ну,
кварта́ л, -лу; 3) лі́карський пункт.
Окололежащий – по́ близький.
Околоплодник, бот. – насі́нник.
Околоплодный – насі́нничний.
Околополюсный, геогр. – підбігуно́ вий, -а, -е.
Околосердие, анат. – осе́ рдя, -дя.
Околоточный – кварта́ льний, -ого.
Околпачивать, околпачить – обду́ рювати, одури́ ти, -рю́, -риш, обдури́ ти, обмахо́ рювати,
-рюю, -рюєш, обмахо́ рити, -рю, -ри́ ш, ошалапу́ чувати, -чую, -чуєш, ошалапу́ тити, -чу, -тиш.
Околыш, околышек – око́ личка.
Окольный – 1) (окрестный) око́ личний, -а, -е, сусі́дній, -я, -є; 2) (о дороге) обхідни́ й, -а́ , -е́ .
Оконечность – 1) (анат.) кінці́вка, -ки, кіне́ чність, -ности; 2) (конец города, дороги) кіне́ ць,
-нця́ , край (род. кра́ ю); 3) (какого-либо предм.) ріжо́ к, -жка́ .
Оконница – вікно́ , -на́ , ра́ ма, -ми.
Оконный – 1) віко́ нний, -а, -е; 2) (стекло) ши́ бка, -ки; 3) (косяк) лу́ тка.
Оконфузить – осоро́ мити, -млю, -миш.
Окончание – скі́нчення, -ння, дове́ ршення.
Окончательно – остато́ чно, до кра́ ю.
Окончательный – остато́ чний.
Окоп – 1) окі́п (род. око́ пу); 2) (воен.) ша́ нець, -нця, транше́ я.
Окорок – 1) о́ кіст (род. о́ косту); 2) (копчен.) ши́ нка, -ки, вуджени́ на, -ни.
Окотиться – окоти́ тися.
Окоченевать, окоченеть – дубі́ти, одубі́ти, -бі́ю, -бі́єш, кля́ кнути, закля́ кнути, укля́ кнути,
-ну, -неш.
Окоченелый – закля́ клий, одубі́лий, -а, -е.
Окошечко – віко́ нце, -ця, віко́ нечко, -ка.
Окошко – 1) віко́ нечко, віко́ нце, -ця; 2) (волчок) прозі́рка, ві́чко, -ка; 3) (в болоте, трясине)
вікни́ на.
Окошечный – віко́ нний, вікня́ ний.
Окраивать, окроить – обкра́ ювати, -ра́ юю, -ра́ юєш, обкра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш, обтина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, обтя́ ти (обітну́ , -не́ ш).
Окраина – край, -а́ ю, кіне́ ць, -нця́ .
Окраска – пофарбува́ ння, заба́ рвлення, -ння.
Окрашивание – пофарбува́ ння, -ння.
Окрашивать, окрасить – обфарбо́ вувати, обфарбува́ ти, краси́ ти, покраси́ ти.
Окрепнуть – зміцні́ти, -ні́ю, -ні́єш, поду́ жчати, -чаю, -чаєш, покрі́пшати, -шаю, -єш.
Окрестить – охристи́ ти.
Окрестность – око́ лиця, -ці, окі́л (род. око́ лу), окру́ га, -ги.
Окрестный – околи́ чний, навкру́ жний.
Окрикивать, окрикнуть – оклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, окли́ кнути.
Окровавливать, окровавить – закрива́ влювати, закрива́ вити, -ва́ влю, -ва́ виш, заю́шувати,
заю́шити, -шу́ , -шиш; -ся – закрива́ влюватися, закрива́ витися, заюши́ тися.
Окроплять, окропить – за(о́ )кропля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, за(о)кропи́ ти, -плю́, -пиш.
Окрошка – холодни́ к, -ка́ .
Округ – окру́ га, -ги.
Округление – закру́ глення, обкру́ глення, -ння.
Округлость – окру́ глість, закру́ глість.
Округлять, округлить – закругля́ ти, закругли́ ти.
Окружать, окружить – 1) ото́ чувати, -чую, -чуєш, оточи́ ти, -чу́ , -чиш; 2) (очертить
кругом) обво́ дити (обво́ джу, обво́ диш), обвести́ (обведу́ , обведе́ ш).
Окружающий – околи́ чний, наокру́ жний.
Окружение – ото́ чення, -ння.
Окружность – 1) (окрестность) око́ лиця, -ці, круженя́ , -ні́; 2) (геомет.) о́ бвід, -воду.
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Окружный, -ной – окружни́ й, -а́ , -е́ .
Окручивать, окрутить – обкру́ чувати, обкрути́ ти.
Окрылять, окрылить – окри́ лювати, -люю, -люєш, окрили́ ти, -лю́, -лиш.
́
Окрыситься – ви́ звіритися, наїжитися.
Октябрь – жо́ втень, -тня.
Октябрьский – жовтне́ вий, -а, -е.
Окулировать – щепи́ ти, -плю́, -пиш, очкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Окулировка – щепі́ння, -ння, очкува́ ння, -ння.
Окунать, окунуть – затопля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, затопи́ ти, -плю́, -пиш, умо́ чувати, -чую, -чуєш,
умочи́ ти, -чу́ , -чиш; -ться – порина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, пірну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Окунь, зоол. – о́ кунь, -ня.
Окупать, окупить – 1) викупля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ купити, -плю, -пиш; 2) окупа́ ти, -па́ ю,
-па́ єш, окупи́ ти, -куплю́, -ку́ пиш, опла́ чувати, оплати́ ти.
Окургузить – обчикри́ жити.
Окурок – недо́ курок, -рка, бичо́ к, -чка́ .
Окутывание – обгорта́ ння, оповива́ ння, -ння.
Окутывать, окутать – 1) обгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обгорну́ ти, -ну́ , -неш, оповива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, опови́ ти, -ви́ ю, -ви́ єш; 2) (плотно) обту́ лювати, -люю, -лю́єш, обтули́ ти, -лю́, -лиш.
Окучивать, окучить – підгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підгорну́ ти, -ну́ , -неш, обгорта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, обгорну́ ти, ну́ , -неш, підсипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, підси́ пати, -си́ плю, -си́ плеш.
Оладьи – ола́ дки, -ків.
Оледенелый – зледені́лий, закрижані́лий, -а, -е.
Оледенеть – зледені́ти, -ні́ю, -ні́єш, закрижані́ти, -ні́ю, -ні́єш, кри́ гою взя́ тись.
Оленевый – оле́ невий.
Олений – оле́ нячий, -а, -е.
Олень – 1) (зоол.) о́ лень, -ня; 2) (энт. – жук) рога́ ч, -ча́ .
Олеонафт – оліна́ фта, -ти.
Олива, бот. – оли́ ва, -ви, масли́ на, -ни.
Оливковый – 1) оли́ вний; 2) (о цвете) оли́ вковий, -а, -е.
Олицетворять, олицетворить – уосо́ блювати, -люю, -люєш, уосо́ бити, -блю, -биш.
Олово – ци́ на, -ни, о́ ливо, -ва.
Оловянный – цино́ вий, -а, -е.
Олтарь, см. Алтарь.
Олух – йо́ лоп, -па, те́ лепень, -пня, бла́ зень, -зня, бевзь, -зя.
Ольха, бот. – ві́льха, -хи.
Ольховина – вільши́ на, -ни.
Ольховник – вільшня́ к, -ку.
Ольховый – вільхо́ вий, -а, -е.
Ольшанка, зоол. – тряси́ хвістка, -ки; покропи́ вник, -ка.
Омачивать, омочить – обмо́ чувати, обмочи́ ти.
Омерзительность – оги́ дливість, оги́ дність, -ности.
Омерзительный – мерзе́ нний, гидо́ тний, оги́ дливий, паску́ дний, -а, -е.
Омерзение – оги́ да, о́ бридь, -ді.
Омертвевший, омертвелый – з(а)мертві́лий.
Омертветь – з(а)мертві́ти, обмертві́ти; (о мног.) помертві́ти.
Омет – 1) (соломы) ски́ рта, -ти, ожере́ д, -да; 2) (край одежды) оме́ т, -ту.
Омнибус – о́ мнібус, -су.
Омовение – обмива́ ння, -ння.
Омолаживать, омолодить – відмоло́ жувати, відмолоди́ ти.
Омрачать, омрачить – тьма́ рити, затьма́ рити, -рю, -риш, охма́ рювати, -рюю, -рюєш,
охма́ рити, -рю, -риш, хма́ рою вкри́ ти; -ся – тьма́ ритися, затьма́ ритися.
Омут – я́ ма, -ми, ковба́ ння, -ні́, боло́ то, -та.
Омывать, омыть – обмива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обми́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш, обполі́скувати, -кую,
-куєш, обполоска́ ти, злива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зли́ ти (зіллю́, зіллє́ш).
Он, она, оно – він, вона́ , воно́ .
Онанизировать – солоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш, онанізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Онанизм – солоді́йство, -ва, онані́зм, -му.
Онанист – солоді́й, -дія́ , онані́ст, -та.
Онеметь – занімі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Онемечиваться, онемечиться – зні́мчуватися, -чуюся, -чуєшся, зні́мчитися, -чуся,
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-чишся.
Оный – той, та, те; во время оно – коли́ сь, давні́ш.
Опавший – опа́ лий, -а, -е.
Опадать, опасть – 1) обпада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обпа́ сти (обпаду́ , обпаде́ ш); 2) (вода в реке)
спада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, спа́ сти (спаду́ , спаде́ ш); 3) (об опухоли) стуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш,
сту́ хнути, -ну, -неш.
Опаздывание – запі́хнювання, опі́знювання.
Опаздывать, опоздать – опі́знюватися, -нююся, -нюєшся, опізни́ тися, -ню́ся, -нишся,
спізня́ тися, -ня́ юся, спізни́ тися.
́
Опаивать, опоить – обпо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, обпоїти,
-пою́.
Опал – 1) (минер.) опа́ л, -лу; 2) (обжигание) обпа́ лений, -ння.
Опала – нела́ ска, -ки, неми́ лість, -лости, гні́в, -ву.
Опалзывать, оползти – 1) обла́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, облі́зти, -лі́зу, -лі́зеш; 2) (спускаться)
сповза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, сповзти́ , -взу́ , -взе́ ш; 3) (сползать) осо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся,
осу́ нутися (осу́ нуся, осу́ нешся).
Опальный – що в нела́ сці, в неми́ лості.
Опамятоваться – схамену́ тися, -ну́ ся, -не́ шся, стя́ митися, -млюся, -мишся.
Опара – запа́ ра, -ри, ро́ зчина, -ни.
Опаривать, опарить – обпа́ рювати, -рюю, -рюєш, обпа́ рити.
Опаршиветь – запарши́ віти.
Опасаться – побо́ юватися (побо́ ююся, побо́ юєшся), потерпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Опасение – побо́ ювання, -ння, о́ страх, -ху.
Опасливый – 1) (робкий) боязьки́ й, незва́ жливий, -а, -е; 2) (осторожный) сторожки́ й,
оба́ чний, -а, -е.
Опасность – небезпе́ка, -ки.
Опасный – небезпе́ чний, непе́ вний.
Опахало (веер) – ві́яло, -ла.
Опахивать, опахать – обма́ хувати, обмаха́ ти, обвіва́ ти, обві́яти.
Опачкивать, опачкать – забру́ днювати, -нюю, -нюєш, забрудни́ ти, -ню́, -ниш,
запаску́ джувати, -джую, -джуєш, запаску́ дити, -джу, -диш.
Опека – опі́ка, опіку́ нство.
Опекун – опіку́ н, -на́ ; -ша – опіку́ нка, -ки.
Опекунский – опіку́ нський.
Опекунствовать (над кем) – опіку́ ватися, -ку́ юся (ким, чим).
Опеленывать, опеленать – сповива́ ти, спови́ ти (чим, в що).
Опенок (гриб) – опе́ньок, -нька.
Опера – о́ пера, -ри; -рный – оперо́ вий, -а, -е.
Оперативный – операти́ вний.
Оператор – опера́ тор, -ра.
Операционный – операці́йний.
Операция – опера́ ція, -ії.
Опережать, опередить – випере́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ передити, -джу, -диш.
Оперенный – обпі́рений, -а, -е.
Оперение – 1) вби́ вання в колодочки́ (в пі́р’я); 2) пі́р’я́ .
Оперетта, оперетка – опере́ та, -ти.
Оперировать – оперува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ору́ дувати, -дую, -дуєш (чим).
Оперяться, опериться – в пі́р’я вбива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, опі́рюватись, -рююся,
-рюєшся, оперна́ тіти, -тію, -тієш, опери́ тися, -рю́ся, -ришся.
Опечаленный – засму́ чений, зажу́ рений.
Опечаливаться, опечалиться – засму́ чуватися, засмути́ тися.
Опечатание, опечатывание – опеча́ тання, обпеча́ тування, -ння.
Опечатка – друка́ рська по́ милка, -ки.
Опечатывать, опечатать – обпеча́ тувати, -тую, -туєш, обпеча́ тати, -таю, -таєш,
запеча́ тати, -таю, -таєш, запеча́ тувати, -тую, -туєш, запеча́ тати.
Опешить – 1) (растеряться) зміша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, збенте́ житися, -жуся, -жишся,
сторопі́ти, оторопі́ти, -пі́ю, -пі́єш (з чо́ го, від чо́ го); 2) (сделать пешим) опі́шити.
Опивки – недопи́ тки, -ків.
Опиливать, опилить – обпи́ лювати, обпиля́ ти.
Опилки – (древесн.) ти́ рса, -си, три́ на, -ни, (железн.) ошу́ рка.
Опираться, опереться – спира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, спе́ ртися (зіпру́ ся, зіпре́ шся) (на що,
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в що).
Описание – о́ пис, -су.
Описатель – опи́ сувач, -ча; -ница – опи́ сувачка, -ки.
Описательный – описо́ вий, -а, -е.
Описка – по́ милка, -ка, о́ гріх, -ху.
Описывать, описать – 1) (местность) опи́ сувати, -сую, -суєш, описа́ ти (опи́ шу, опи́ шеш);
2) (оценка) писа́ ти (пи́ шу, пи́ шеш), обпи́ сати, цінува́ ти, поцінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Опись – 1) о́ пис, -су (муж. р.); 2) (юрид.) цінува́ ння, -ння.
Опиум, опий – о́ пій, -ію.
Оплаканный – опла́ каний, -а, -е.
Оплакиваемый – опла́ куваний.
Оплакивание – опла́ кування.
Оплакивать, оплакать – опла́ кувати, -кую, -куєш, опла́ кати, -ла́ чу, -ла́ чеш.
Оплата – опла́ та, -ти.
Оплачивать, оплатить – опла́ чувати, оплати́ ти, спла́ чувати, -чую, -чуєш сплати́ ти, -лачу́ ,
-ла́ тиш.
Оплачиваемый – опла́ чуваний, -а, -е.
Оплевывать, оплевать – обпльо́ вувати, -вую, -вуєш. обплюва́ ти, -люю́, -лює́ш.
Оплескивать, оплескать – оплі́скувати, -кую, -куєш, обпле́ скати, -щу, -щеш, обхлю́пувати,
-пую, -пуєш, обхлю́пати, -паю, -паєш.
Оплетать, оплесть – обпліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обплести́ , -лету́ , -лете́ ш.
Оплеуха – ля́ пас, -са, ля́ панець, -нця, лящ, -ща́ .
Оплешивелый – ви́ лисілий, -а, -е.
Оплешиветь – ви́ лисіти, -сію.
Оплодотворение – за́ плід, -лоду, заплі́днення, -ння.
Оплодотворительный – заплі́днювальний, заплі́дни́ й.
Оплодотворять, оплодотворить – заплі́днювати, -нюю, -нюєш, заплідни́ ти, -ню́, -ниш.
Оплодотворяемый – заплі́днюваний, -а, -е.
Оплот – тверди́ ня, -ні.
Оплошать – 1) сплохува́ ти, -лоху́ ю, -ху́ єш, схи́ бити, -блю, -биш, помили́ тися, -лю́ся, -лишся;
2) (прозевать) проґа́ вити, -влю, -виш.
Оплошность – недба́ льство, -ва, необа́ чність, -ности.
Оплывать, оплыть – обплива́ ти, -ва́ ю, -єш, обпливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Оповещать, оповестить – оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш, сповіща́ ти,
сповісти́ ти.
Оповещение – опові́щення, -ння, опові́стка, -ки.
Оподливаться, оподлиться – підлі́ти, спідлі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Опоек – опо́ йок, -йка.
Опоздалый – запі́знений, -а, -е.
Опоздание – запі́знення, спі́знення, -ння.
Опознавательный – прикме́ тний.
Опознавать, опознать – пізнава́ ти, -наю́, -нає́ш, пізна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Опознанный – пі́знаний, -а, -е.
Опозоривать, опозорить – зне́ славлювати, -люю, -люєш, знесла́ вити, -влю, -виш,
ганьби́ ти, зганьби́ ти, -блю́, -би́ ш.
Опойковый – опо́ йковий, -а, -е.
Ополаскивать, ополоскать, ополоснуть – обполі́скувати, -кую, -куєш, обполоска́ ти,
-лощу́ , -ло́ щеш, обмива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, обми́ ти (обми́ ю, обми́ єш).
Оползание – осува́ ння, -ння.
Оползень – о́ бсув, зсув.
Ополчаться, ополчиться – 1) повстава́ ти, -стаю́, -стає́ш, повста́ ти, -ста́ ну, -ста́ неш (про́ ти
ко́ го); 2) озбро́ юватися, -ююся, -юєшся, озбро́ їтися, -бро́ юся, -бро́ їшся (проти ко́ го).
Ополченец – ра́ тник, -ка.
Ополчение – повстава́ ння, -ння.
Ополячивать, ополячить – польщи́ ти, -щу́ , -щи́ ш, спольщи́ ти, зля́ шити, -шу, -шиш; -ться
– польщі́ти, -щі́ю, -щі́єш, зляші́ти, -ші́ю, -ші́єш.
Опомниваться, опомниться – 1) отя́ млюватися, отя́ митися; 2) (от обморока)
оприто́ млювати, оприто́ мніти; 3) (от сна) прочу́ матися; 4) (образумиться) схамену́ тися.
Опора – 1) підпо́ ра, -ри; 2) (помощь) підмо́ га, -ги.
Опорки (туфли) – ка́ пці, -ців.
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Опорный – підпо́ рний, -а, -е.
Опороженный – споро́ жнений.
Опорожнять, опорожнить – випорожня́ ти, ви́ порожнити, спорожня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
спорожни́ ти, -жню́, -жни́ ш.
Опороситься – опороси́ тися.
Опорочивать, опорочить – заплямо́ вувати, заплямува́ ти, ославля́ ти, осла́ вити.
Опостылеть, опостыть – обри́ днути, -ну, -неш, остоги́ днути, -ну, -неш, осору́ житися,
-жуся, -жишся.
Опостылый – набри́ длий, остоги́ длий, осору́ жний, -а, -е.
Опохмеляться, опохмелиться – похмеля́ тися, похмели́ тися.
Опочивальня – спочива́ льня, спа́ льня, -ні.
Опочивать, опочить – спочива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш спочи́ ти, -чи́ ну, -чи́ неш.
Опошлять, опошлить – заяло́ жувати, -жую, -жуєш, заяло́ зити, -ло́ жу, -ло́ зиш.
Опоэтизировать – поетизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Опояска – поясо́ к, -ска́ , підпері́зь, -зі́, підпері́зка, -ки; (из ремня) очку́ р, -ра́ , па́ сок, -ска.
Опоясывать, опоясать – підпері́зувати, -зую, -зуєш, підпереза́ ти, -режу́ , -ре́ жеш.
Оппозиция – опози́ ція, -ії; -ционный – опозиці́йний, -а, -е.
Оппонент – опоне́ нт, -та.
Оппонировать – опонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, супере́ чити, -ре́ чу, -ре́ чиш (кому́ ).
Оправа – опра́ ва, -ви.
Оправдание – ви́ правдання, оправда́ ння, -ння.
Оправдательный – виправдни́ й, -а́ , -е́ .
Оправдывать, оправдать – опра́ вдувати, оправда́ ти, випра́ вдувати, -дую, -дуєш,
ви́ правдати.
Оправка – оправля́ ння, -ння.
Оправленный – опра́ вний, опра́ влений, -а, -е.
Оправлять, оправить – оправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, опра́ вити, -влю, -виш; -ться – 1)
оправля́ тися, опра́ витися; 2) (от болезни) вичуню́вати, ви́ чуняти; 3) (оправить на себе
одежду) причепуря́ тися, причепури́ тися.
Опрашиваемый – допи́ туваний, -а, -е.
Опрашивать, опросить – допи́ тувати, допита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Определение – 1) озна́ чення, ви́ значення, -ння; 2) (на должность) призна́ чення, -ння (на
поса́ ду); определение суда – судо́ вий ви́ рок; научное определение – науко́ ве озна́ чення.
Определенно – 1) вира́ зно, я́ сно; 2) пе́ вно.
Определенность – 1) (отчетливость) вира́ зність, -ности, я́ сність, -ности; 2) (уверенность)
пе́ вність, -ности.
Определенный – 1) (отчетливый) вира́ зний, я́ сний, -а, -е; 2) (действительный) пе́ вний,
-а, -е.
Определимый – визна́ чний, -а, -е.
Определительный – визнача́ льний, -а, -е.
Определять, определить – 1) (права, обязанности) визнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ви́ значити,
-чу, -чиш; 2) (в суде) прису́ джувати, -джую, -джуєш, присуди́ ти, -джу, -диш; 3) (на́
должность) признача́ ти, -ча́ ю, ча́ єш, призначи́ ти, -на́ чу, -на́ чиш; 4) (в школу) віддава́ ти,
-даю́, -дає́ш, відда́ ти, -дда́ м, -ддаси́ ; 5) (судьбу ч.-л.) суди́ ти (су́ джу, су́ ди́ ш), присуди́ ти.
Оприходовать – на прихі́д, прибу́ ток записа́ ти, -шу́ , -шеш.
Опровергать, опровергнуть – спросто́ вувати, -вую, -вуєш, спростува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Опровержение – спростува́ ння.
Опрокидывание – перекида́ ння, переверта́ ння, -ння.
Опрокидывать, опрокинуть – перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути, -ки́ ну, ки́ неш,
переверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -рну́ , -рнеш.
Опрометчивость – необа́ чність, -ности, нерозва́ жність.
Опрометчивый – необа́ чний, -а, -е, нерозва́ жний. -во – необа́ чно, нерозва́ жливо.
Опрометью – прожо́ гом.
Опрос – до́ пит, -ту, допи́ тування.
Опротивевший – остоги́ длий, осору́ жний, -а, -е.
Опротиветь – оги́ днути, остоги́ днути.
Опрыскивание – спо́ рскування, збри́ зкування.
Опрыскиватель – при́ скавка.
Опрыскивать, опрыскать, опрыснуть – спо́ рскувати, -кую, -куєш, спорсну́ ти, -сну́ ,
-сне́ ш, збри́ зкувати, -кую, -куєш, збри́ знути, -ну.
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Опрятность – че́ пу́ рність, оха́ йність, -ности.
Опрятный – оха́ йний, чепурни́ й, -а́ , -е́ .
Оптимизм – оптимі́зм, -му.
Оптимистический – оптимісти́ чний.
Оптический – опти́ чний, -а, -е.
Оптовий, оптовщик – гуртівни́ к, -ка́ , гуртови́ к, -ка́ .
Оптовый – огу́ льний, гуртови́ й.
Оптом – нагу́ рт, огу́ лом, гурто́ м.
Опубликование – опублікува́ ння, оголо́ шення.
Опубликовывать, опубликовать – опубліко́ вувати, -вую, -вуєш, опублікува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш, оголо́ шувати, -шую, -шуєш, оголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Опуск – 1) (опускание) спуск, -ку, спуска́ ння, опуска́ ння, -ння; 2) (в плотине) за́ ставка, -ки;
3) (в книге) ви́ пуск, -ку.
Опускать, опустить – 1) (ниже) спуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, спусти́ ти (спущу́ , спу́ стиш); 2) (в
книге, разговоре) випуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пустити (ви́ пущу, ви́ пустиш); 3) (ослаблять)
попуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, попусти́ ти (попущу́ , попу́ стиш).
Опускной – спускни́ й, -а́ , -е́ .
Опустевший, опустелый – 1) спусті́лий, спустоша́ лий, -а, -е; 2) (дом) пу́ стка, -ки.
Опустевать, опустеть – пусті́ти, спусті́ти, -ті́ю, -ті́єш, безлю́дніти, збезлю́дніти, -нію, -нієш.
Опустошать, опустошить – пусто́ шити, -шу, -шиш, спустоши́ ти, плюндрува́ ти,
сплюндрува́ ти, -ру́ ю.
Опустошение – 1) (процесс) спусто́ шування, плюндрува́ ння, -ння; 2) (опорожнение)
спорожні́ння, -ння.
Опустошенный – спусто́ шений, сплюндро́ ваний.
Опустошитель – спустоши́ тель, плюндрува́ льник, -ка, плюндрі́й, -ія́ ; -ница –
спустоши́ телька.
Опустошительный – спусто́ шливий, плюндрівни́ й, -а́ , -е́ .
Опутанный – оплу́ таний, обви́ тий.
Опутывать, опутать – обплу́ тувати́ , -тую, -туєш, обплу́ тати, -таю, -таєш, обвива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, обви́ ти (обів’ю́, обів’є́ш), обви́ нути, -ну, -неш.
Опухать, опухнуть – обпуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, обпу́ хнути, -ну, -неш, набряка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
набря́ кнути, -кну, -кнеш.
Опухоль – о́ пух, -ху, пухлени́ на.
Опухший – опу́ хлий, напу́ хлий.
Опушка – 1) (леса) узлі́сся, -сся, узлі́сок, -ска, за́ лісок, -ска; 2) (об одежде́) облямі́вка, -ки;
3) (меховая) опу́ шка, -ки.
Опущение – 1) (кого, чего, куда) опуска́ ння, -ння; 2) (в деле, работе) недба́ льство, -ва,
випуска́ ння, -ння.
Опущенный – 1) спу́ щений; 2) (взгляд, голова) похню́плений.
Опыт – 1) (жизненный) до́ свід, -ду, досві́дченість, -ности; 2) (с научной целью)
експериме́ нт, -ту, спро́ ба, -би.
Опытность – 1) (житейская) досві́дченість, -ности, до́ свід, -ду; 2) (приобретенная
навыко́м, упражнением) впра́ вність, -ности.
Опытный – 1) (в жизни) досві́дчений, -а, -е (в чо́ му); 2) (основанный на опытах) спро́ бний,
експеримента́ льний, -а, -е; опытная станция – спро́ бна, дослідна́ ста́ нція.
Опьяневать, опьянеть – п’яні́ти, сп’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш; (вульгарно) нали́ гуватися,
налига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся.
Опьяневший – сп’яні́лий, -а, -е.
Опьянение – сп’яні́ння, -ння.
́
Опьянять, опьянить – п’яни́ ти, сп’яни́ ти, -ню́, -ни́ ш, упо́ ювати (упо́ юю, упо́ юєш), упої ти
(упою́, упо́ їш).
Опьяняющий – п’янки́ й.
Опять – зно́ в(у), (і)зно́ в.
Орава, см. Арава.
Оракул – ора́ кул, -лу.
Оранжевый – жовтогаря́ чий, червоножо́ втий, -а, -е.
Оранжерейный – тепли́ чний, оранжері́йний.
Оранжерея – тепли́ ця, -ці, оранжері́я, -і́ї.
Оратай – рата́ й, -ая́ , плуга́ тар, -ря.
Оратор – промо́ вець, -вця; -ский – промо́ вницький, -а, -е.
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Ораторствовать – промовля́ ти, -ля́ ю.
Орать (кричать) – галасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, репетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, горла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Орган – о́ рган, -ну.
Орган, муз. – орга́ н, -ну.
Организатор – організа́ тор, -ра, упоря́ дник, -ка.
Организационный – організаці́йний, -а, -е.
Организация – організа́ ція, -ії.
Организм – органі́зм, -зму.
Организованность – організо́ ваність, -ности.
Организовывать, организовать – 1) (вечер, сбор) організо́ вувати, -вую, -вуєш,
організува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, улашто́ вувати, -вую, -вуєш, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (кого)
зорганізо́ вувати, -вую, -вуєш, зорганізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, об’є́днувати, -ную, -нуєш,
об’єдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш, гуртува́ ти, згуртува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Органист – органі́ст, -та, органі́стий, -ого.
Органический – органі́чний, -а, -е; -ски – органі́чно.
Оргия – о́ ргія, -ії.
Орда – орда́ , -ди́ .
Орден – о́ рден, -ну.
Ордер – о́ рдер, -ру.
Ординарный – ордина́ рний, звича́ йний, про́ стий, -а, -е.
Орел – 1) (зоол.) оре́ л (род. орла́ ); 2) см. Орлянка.
Ореол – аврео́ ля, -лі, ся́ йво, -ва.
Орех, бот. – горі́х, -ха; (пустой) мокля́ к, -ка́ , ду́ тель, -ля; (грецкий) воло́ ський.
Ореховидный – горі́хуватий, -а, -е.
Ореховый – горі́ховий, -а, -е.
Орешек – горі́шок, -шка; (чернильный) дубі́вка, -ки.
Орешина, орешник – горі́шина, ліщи́ на, -ни.
Оржавелый – іржа́ вий, -а, -е.
Оригинал – (подлинник) ориґіна́ л, -лу; (о человеке) чудасі́й, -ія́ , ориґіна́ л, -ла, штука́ р, -ря́ .
Оригинальность – 1) ориґіна́ льність; 2) своєрі́дність, -ности.
Оригинальничать – дива́ чити, -чу, -чиш, чудасіюва́ ти, -сію́ю.
Оригинальный – 1) (подлинный) ориґіна́ льний, первотві́рний, -а, -е; 2) (своеобразный,
самобытный) своєрі́дний, ориґіна́ льний, -а, -е; 3) (странный, чудаковатый) чудни́ й,
ди́ вний, ориґіна́ льний, химе́ рний, -а, -е.
Ориентальный – орієнта́ льний.
Ориентирование, ориентировка – орієнтува́ ння, -ння.
Ориентироваться (где в чем) – орієнтува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся (серед чо́ го, в чо́ му).
Ориентировочный – орієнто́ вочний.
Орион, астр. – Чепі́га, -ги, Оріо́ н.
Оркестр – орке́ стра, -ри; -ровый – оркестро́ вий, -а, -е.
Оркестровка – оркеструва́ ння, -ння.
Орленок – орля́ (род. орля́ ти), орля́ тко, -ка.
Орлиный – орли́ ний, орля́ чий, -а, -е.
Орлица – орли́ ця, -ці; -лицын – орли́ чин, -а, -е.
Орлянка (игра) – орля́ нка, -ки.
Орнамент – орна́ мент, -ту, оздо́ ба, -би, прикра́ са, -си.
Орнаментальный – орнаменто́ вий.
Орнаментация – орнаментува́ ння.
Орнаментировать – орнаментува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, оздо́ блювати, -блюю, -блюєш,
прикра́ шувати, -шую, -шуєш.
Орнаментировка – оздо́ блення.
Орнитология – орнітоло́ гія.
Оробелый – сторопі́лий.
Оробеть – сторопі́ти.
Ороситель, агрон. – зро́ шувач, -ча.
Оросительный – зро́ шувальний.
Орошать, оросить – зро́ шувати, -шую, -шуєш, зроси́ ти (зрошу́ , зро́ сиш), полива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, поли́ ти (поллю́, -ллє́ш).
Орошение – зро́ шування, зро́ шення, полива́ ння, -ння.
Орудие – 1) знаря́ ддя, -ддя, начи́ ння, -ння, струме́ нт, -ту; 2) (пушка) гарма́ та, -ти; орудия
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производства – знаря́ ддя до виробни́ цтва.
Орудийный – гарма́ тний, -а, -е.
Орудовать – ору́ дувати, -дую.
Оружейник – збройовни́ к, -ка́ , зброя́ р, -ра́ .
Оружейный – 1) збройови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (завод) збро́ йня, -ні.
Оруженосец – зброєно́ сець, -сця.
Оружие – збро́ я, -о́ ї; (огнестрельное) пальна́ збро́ я; (холодное) січна́ збро́ я.
Орфографический – ортогрфі́чний, правопи́ сний.
Орфография – ортографія, -її, право́ пис, -су
Оса, энт. – оса́ (род. оси́ ).
Осада – обло́ га, -ги, обляга́ ння, -ння.
Осадка – 1) (здания) осіда́ ння, -ння; 2) (судна) угли́ бка, -ки; 3) (орудие у боча́ров для
набивки обручей) наби́ вач, -ча; (накипь, осадок) о́ сад, -ду, гу́ ща, -щі.
Осадный – обло́ жний, обло́ говий, -а, -е.
Осадок – 1) (атмосферн.) о́ пад, -ду; 2) (гуща, отстой) о́ сад, -ду, гу́ ща, -щі.
Осадочный – осадо́ вий, -а, -е.
Осаждать, осадить – 1) (крепость) обляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, облягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш,
обступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, обступи́ ти, -плю́, -пиш; 2) (химич.) оса́ джувати, -джую, -джуєш,
осади́ ти (осаджу́ , оса́ диш).
Осаждаться, осадиться – 1) (оселяться) осіда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, осі́стися (ося́ дуся,
ося́ дешся); 2) (неприятелем осаждаться) бу́ ти в обло́ зі.
Осаждающий – обло́ жник, -ка.
Осажденный – обло́ жений, -а, -е.
Осаживать, осадить – 1) (вниз опускать) приса́ джувати, -джую, -джуєш, присади́ ти, -джу́ ,
-диш, оса́ джувати, осади́ ти; 2) (пятить, подавать назад) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти
(зіб’ю́, зіб’є́ш), оса́ джувати, осади́ ти; 3) (заставить замолчать) приса́ джувати, присади́ ти,
но́ са вте́ рти; 4) (поселять) оса́ джувати, осади́ ти (кого́ де).
Осанистый – ставни́ й, санови́ тий, поставни́ й, -а́ , -е́ .
Осанка – поста́ ва, -ви, по́ стать, -ти.
Осатанелый – осатані́лий, збісі́лий.
Осатанеть – осатані́ти, збісі́ти.
Осваивать, освоить – 1) (усваивать) засво́ ювати (засво́ юю, засво́ юєш), засво́ їти (засво́ ю,
засво́ їш); 2) (присвоить) присво́ ювати, -сво́ юю, -сво́ юєш, присво́ їти, -сво́ ю, -сво́ їш,
присобі́чувати, -чую, -чуєш, присобі́чити, -чу, -чиш.
Осваиваться, освоиться – призвича́ юватися, -ча́ ююся, -ча́ юєшся́ , призвича́ їтися, -ча́ юся,
-ча́ їшся (до ко́ го, до чо́ го), оббува́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, оббу́ тися, -бу́ дуся, -дешся,
ого́ втуватися (ого́ втуюся, ого́ втуєшся), ого́ втатися, -таюся, -таєшся (з ким, з чим).
Осведомитель – інформа́ тор, -ра.
Осведомительный – інформаці́йний, -а, -е.
Осведомление – інформа́ ція, -ії, повідо́ млення, -ння.
Осведомленность – поінформо́ ваність, -ности.
Осведомленный – обі́знаний з чим.
Осведомлять, осведомить – повідомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, повідо́ мити, -млю, миш (кого́ , про
що).
Осведомляться, осведомиться – дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся, дові́датися, -даюся,
-даєшся (про що).
Освежать, освежить – 1) (воздух в комнате) відсві́жувати, -жую, -жуєш, відсвіжи́ ти, -жу́ ,
-жиш; 2) (в памяти) відсві́жувати, поновля́ ти, -ля́ ю, -ляєш, понови́ ти, -влю́, -виш; -ся –
відсві́жуватися, вісвіжи́ тися.
Освежевать – оббілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш.
Освежение – відсві́ження, -ння.
Освежительный – свіжки́ й, -а́ , -е́ .
Осветительный – світляни́ й, -а́ , -е́ , світлюва́ льний.
Освещать, осветить – 1) осві́тлювати, -люю, -люєш, освітли́ ти, (осві́тлю, осві́тлиш); 2)
(вопрос, роль) висві́тлювати, ви́ світлити.
Освещение – 1) (свет) осві́тлення, -ння, сві́тло, -ла; 2) (процесс) осві́тлювання, -ння,
висві́тлювання, -ння.
Освидетельствование – о́ гляд, -ду, освідува́ ння, -ння.
Освидетельствовать – огля́ нути, -ну, -неш, освідува́ ти, -ду́ ю, -єш.
Освирепеть – озві́ритися, -рюся, -ришся, розлютува́ тися.
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Освистывать, освистать – обсви́ стувати, -тую, -туєш, обсвиста́ ти, -свищу́ , -сви́ щеш.
Освободитель – визволи́ тель, -ля, визво́ льник, -ка; -ница – визволи́ телька, визво́ льниця,
-ці.
Освободительный – визво́ льни́ й.
Освобождать, освободить – 1) (из тюрьмы) визволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ зволити, -лю, -лиш
(кого́ з чо́ го); 2) (от обязанностей, налогов, повинностей, комнату) звільня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, звільни́ ти, -ню́, -ниш; 3) (посуду) спорожня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, спорожни́ ти, -жню́,
-жни́ ш.
Освобождение – 1) ви́ зволення, -ння; 2) зві́льнення, -ння.
Освобожденный – ви́ зволений.
Освящать, освятить – освя́ чувати, -чую, -чуєш, освяти́ ти (освячу́ , освя́ тиш).
Осевой – осьови́ й, вісни́ й.
Осевший – осі́лий, -а, -е.
Оседать, осесть – осіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, осі́сти (ося́ ду, ося́ деш).
Оседлость – осі́лість, -лости.
Оседлывать, оседлать – сідла́ ти, осідла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, кульба́ чити, окульба́ чити, -чу,
-чиш.
Оседлый – осі́лий, -а, -е.
Осекать, осечь – осіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, осі́кти (осічу́ , осіче́ ш); -ться – осіка́ тися, осікти́ ся.
Осел – осе́ л (род. осла́ ).
Оселок (для точения) – брус, -са, брусо́ к, -ска́ .
Осеменять, осеменить – обсіва́ ти, -ва́ ю, обсі́яти (обсі́ю, -сі́єш).
Осенний – осі́нній, -я, -є.
Осененный – 1) (славой) окри́ тий, -а, -е; 2) (тенью) оті́нений, -а, -е; (крестным знаменем)
познамено́ ваний, -а, -е.
Осенять, осенить (крестным знаменем) – благословля́ ти, поблагослови́ ти (хресто́ м).
Осеребрять, осеребрить – посрі́блювати, -люю, -люєш, посрі́бли́ ти, -блю́, -бли́ ш;
серебри́ ти, посеребри́ ти, -брю́, -бри́ ш.
Осетр, зоол. – осяте́ р, -тра́ .
Осетрина – осятри́ на, -ни.
Осечка – осі́чка, -ки.
Осиливать, осилить – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш (кого́ ), го́ ру
бра́ ти, взя́ ти (над ким).
Осина, бот. – оси́ ка, -ки, оси́ чина, -ни, осокі́р (род. осоко́ ру).
Осинник – осичня́ к, -ку́ .
Осиновый – оси́ ковий, оси́ чаний, -а, -е.
Осиный – оси́ ний, о́ сячий, -а, -е; (гнездо) оси́ ще, -ща.
Осипать, осипнуть – хри́ пнути, охри́ пнути, -ну, -неш.
Осиплость – охри́ плість, -лости, хрипота́ , -ти́ .
Осиплый – охри́ плий, хрипки́ й, -а́ , -е́ .
Осиротеть – осироті́ти, посироті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Осиротить – осироти́ ти, посироти́ ти, рочу́ , -роти́ ш.
Оскал – ви́ щир, -ру, ви́ скал, -лу.
Оскаливать, оскалить – ска́ лити, -лю, -лиш, виска́ лювати, -люю, -люєш, ви́ скалити, -лю,
-лиш, вищиря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, ви́ щирити, -рю, -риш; -ся – виска́ люватися, ви́ скалитися,
вищиря́ тися, ви́ щиритися.
Оскалина – скалу́ бина, -ни.
Оскандалиться – осоро́ митися, -млюся, -мишся.
Осквернитель – знева́ жник, -ка; -ница – знева́ жниця.
Осквернительный – 1) паску́ дний, -а, -е; 2) знева́ жливий.
Осквернять, осквернить – 1) пога́ нити, -ню, -ниш, опога́ нювати, -нюю, -нюєш, опога́ нити,
-ню, -ниш, спаску́ джувати, -джую, -джуєш, спаску́ дити, -джу, -диш; 2) (святыню)
зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш, оскверня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, оскверни́ ти, -ню́,
-ни́ ш.
Осклабливаться, осклабляться, осклабиться – оскиря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся,
оски́ ритися, -рюся, -ришся, оскаля́ тися, оска́ литися.
Осколок – ска́ лка, -ки, ула́ мок, відло́ мок, -мка.
Осколочный – скалкови́ й.
Оскомина – оско́ ма, -ми.
Оскомистый – оско́ мистий.
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Оскопитель – холощу́ н, -на́ .
Оскопленный – ви́ холощений, ви́ ложений, ви́ кладений, -а, -е.
Оскоплять, оскопить – холости́ ти, -щу́ , стиш, вихоло́ щувати, -щую, -щуєш, ви́ холостити,
-лощу, -лостиш, вило́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ ложити, -жу, -жиш, валаша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш,
ви́ валашати.
Оскорбитель – знева́ жник, обра́ зник, -ка; -ница – знева́ жниця, обра́ зниця.
Оскорбительный – обра́ зливий, знева́ жливий, -а, -е; -но – обра́ зливо, знева́ жливо.
Оскорбление – обра́ за, знева́ га.
Оскорблять, оскорбить – обража́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, обра́ зити (обра́ жу, обра́ зиш),
зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш.
Оскудевать, оскудеть – 1) (обеднеть) убо́ жіти, -жію, -жієш, зубо́ жіти, -жію, -жієш; 2)
(верою, терпением) сла́ бнути, осла́ бнути, -бну, -бнеш.
Оскуделый – 1) зубо́ жілий, -а, -е; 2) осла́ блий, -а, -е.
Ослабевание, слабение – 1) (ослабление веревки, струн) ослаба́ ння, сла́ бшання, -ння; 2)
(обессиление, измученность) знемага́ ння, знемо́ ження, знеси́ лення, -ння.
Ослабевать, ослабеть, ослабнуть – 1) (терять напряжение) сла́ бнути, осла́ бнути,
посла́ бнути, -ну, -неш; 2) (физически) сла́ бнути, осла́ бнути, -ну, -неш, знеси́ люватися,
-лююся, – люєшся, знеси́ литися, -люся, -лишся; (постепенно) підупада́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
підупа́ сти (підупаду́ , підупаде́ ш); 3) (о морозе) пуска́ ти, перестава́ ти, спада́ ти.
Ослабелый – осла́ блий.
Ослаблять, ослабить – 1) ослабля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, осла́ бити, -блю, -биш; 2) (веревку)
попуска́ ти (попущу́ , попу́ стиш).
Ослащать, осладить – солоди́ ти, -джу́ , -диш, осоло́ джувати, -джую, -джуєш, осолоди́ ти.
Осленок – осля́ (род. осля́ ти), осля́ тко, -ка.
Ослепительный – сліпу́ чий, -а, -е, -но – слі́пуче.
Ослепление – ослі́плення, -ння.
Ослеплять, ослепить – 1) (лишать зрения) сліпи́ ти, -плю́, -пи́ ш, осліпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
осліпи́ ти, -плю́, -пи́ ш; 2) (омрачать рассудок) сліпи́ ти, заслі́плювати, -люю, -люєш,
засліпи́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Ослепнуть – ослі́пнути, -ну, -неш, отемні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Ослепью – о́ сліп, сліпма́ .
Ослизнуть – осли́ знути, -ну, -неш.
Ослик – о́ слик, -ка.
Ослиный – осли́ ний, осля́ чий.
Ослица – осли́ ця, -ці; -цын – осли́ чин, -а, -е.
Осложнение – ускла́ днення, -ння.
Осложнять, осложнить – ускладня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ускла́ днити, -ню, -ниш.
Ослушание – непо́ слух, -ху, неслухня́ нство, -ва.
Ослушиваться, ослушаться – не слу́ хатися, не послу́ хатися (кого́ ).
Ослушливый – неслухня́ ний, -а, -е.
Ослушник – не́ слух, -ха.
Ослушный – неслухня́ ний, -а, -е.
Ослышаться – недочу́ ти, -чу́ ю.
Осляк – 1) ди́ кий осе́ л; 2) ослю́к, -ка́ .
Ослятник – осля́ р, -ра́ .
Осмаливать, осмолить – обсмо́ лювати, обсмо́ лити.
Осматривание – огляда́ ння, обдивля́ ння, -ння.
Осматривать, осмотреть – огляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, огля́ нути, -ну, -неш.
Осмеивать, осмеять – обсмі́ювати, обсмія́ ти, висмі́ювати, -мі́юю, -мі́юєш, ви́ сміяти, -мію,
-мієш, на сміх бра́ ти, взя́ ти.
Осмелеть – обсмі́литися, -люся, -лишся, посмілі́шати, -шаю.
Осмеливаться, осмелиться – нава́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, нава́ житися, -жуся,
-жишся, насмі́литися, -люся, -лишся, насмі́литися, посмі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Осмеяние – осмія́ ння, -ння, глум, -му, по́ сміх, -ху.
Осмеянный – осмі́яний, ви́ сміяний, -а, -е.
Осмоление, осмолка – осмо́ лення.
Осмотр – о́ гляд, огляда́ ння, -ння, розгля́ дини.
Осмотрительность – оба́ чність, оба́ чливість, обере́ жність, -ности.
Осмотрительный – оба́ чний, оба́ чливий, обере́ жний, -а, -е; -но – оба́ чно, обере́ жно.
Осмотрщик – огля́ дач, -ча; -щица – огля́ дачка, -ки.
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Осмысленность – свідо́ мість, -мости, обмірко́ ваність, смисле́нність, -ности.
Осмысленный – свідо́ мий, обмірко́ ваний, смисле́нний, -а, -е.
Осмысливать, осмыслить – усвідо́ млювати, -люю, -люєш, усвідо́ мити, -млю, -миш,
утя́ млювати, -люю, утя́ мити, -млю, -миш.
Оснастка – 1) (процесс) наряджа́ ння, -ння, пристро́ ювання; 2) (снасть) наря́ ддя, -ддя,
пристрі́й (род. пристро́ ю).
Основа – осно́ ва, -ви, підва́ лина, -ни, підста́ ва, -ви, заса́ да, -ди; 2) (у ткачей) осно́ ва, -ви.
Основание – 1) (процесс) заснува́ ння, закла́ дення, -ння; 2) (право, закон) осно́ ва, -ви,
підста́ ва, -ви (на підста́ ві зако́ ну); 3) (фундамент) осно́ ва, -зи, підва́ лина, -ни, фунда́ мент,
-ту; 4) (начало, причина, опора) ра́ ція, -ії, підста́ ва, -ви, резо́ н, -ну; 5) (повод) при́ від (род.
при́ воду); 6) (подножие) під, спід, (род. спо́ ду) підста́ ва, -ви.
Основатель (учредитель) – фунда́ тор, -ра, засно́ вник, -ка, заклада́ ч, -ча́ .
Основательно – ґрунто́ вно, до́ бре.
Основательность – ґрунто́ вність, -ности.
Основательный – 1) ґрунто́ вний, докла́ дний, -а, -е; 2) (справедливый) слу́ шний, -а, -е.
Основной – основни́ й, головни́ й, провідни́ й, -а́ , -е́ .
Основоположение – заса́ да, при́ нцип, -пу.
Основывать, основать – 1) засно́ вувати, -вую, -вуєш, заснува́ ти, -ную́, -нуєш, заклада́ ти,
-да́ ю, -да́ єш, закла́ сти, -ду́ , -де́ ш; 2) (обосновывать) засно́ вувати, обґрунто́ вувати, -о́ вую,
-о́ вуєш, обґрунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш (на чо́ му и на що).
Особа – осо́ ба, -би, персо́ на, -ни.
Особенно – 1) (отдельно) окре́ мо; 2) (в особенности) особли́ во, на́ дто, найпа́ че, найбі́льше.
Особенность – 1) (свойство) особли́ вість, власти́ вість, -вости; 2) (отличность) відмі́на, -ни;
3) (примета) озна́ ка, -ки, відзна́ ка, -ки, прикме́ та, -ти.
Особенный – 1) (отдельный) окре́ мий, осі́бний, опрі́чний, -а, -е, спеція́ льний, -а, -е; 2)
(своеобразный) особли́ вий, відмі́нний.
Особняк – 1) (о человеке) відлю́дник, -ка; 2) (дом) опрі́чний буди́ нок, -ка; особняком жить
– самото́ ю, на ві́дшибі, відлю́дно жи́ ти.
Особо (отдельно) – окре́ мо, осі́бно, на́ різно.
Особый – 1) (отдельный) окре́ мий, осі́бний, опрі́чний, -а, -е, окро́ мішній, -я, -є; 2)
(особенный) особли́ вий, -а, -е.
Осовывать, осунуть – обсо́ вувати, -вую, -вуєш, обсу́ нути, -ну, -неш; -ться – обсо́ вуватися,
обсу́ нутися.
Осознавание, осознание – усвідо́ млювання, усвідо́ млення.
Осознанный – усвідо́ млений.
Осознавать, осознать – усвідо́ млювати, -люю, -люєш, усвідо́ мити, -млю, -миш.
Осока, бот. – осока́ , -ки́ , куга́ , -ги́ .
Осокоревый – осокоре́ вий, -а, -е.
Осокорь, бот. – сокори́ на, -ни, осокі́р, -ко́ ру.
Осоловеть – осолові́ти, посолові́ти.
Осолодить – осолоди́ ти, посолоди́ ти, -джу́ , -диш.
Оспа – ві́спа, -пи.
Оспаривать, оспорить – (кого, что) запере́ чувати, -чую, -чуєш, запереча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
запере́ чити, -чу, -чиш (кого́ , що), змага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, спереча́ тися, -ча́ юся,
-ча́ єшся (з ким, з чим).
Оспенный – вісп’я́ ний, -а, -е.
Оспопрививание – щепі́ння ві́спи, прищі́плювання, -ння.
Оспопрививатель – щепі́й, -ія, щепі́льник, -ка, віспа́ р, -ря́ .
Оспопрививательный – щепі́льний, віспа́ рський, -а, -е.
Оспоримый – запере́ чний, -а, -е.
Осрамление – 1) осоро́ млення, -ння; 2) со́ ром, -му, ганьба́ , -би́ .
Осрамлять, осрамить – осоро́ млювати, -млюю, -млюєш, осоро́ мити, -млю, -миш, со́ рому
завдава́ ти, завда́ ти; -ся – осоро́ млюватися, осоро́ митися, со́ рому набира́ тися, набра́ тися.
Оставаться, остаться – лиша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, лиши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся,
залиша́ тися, залиши́ тися.
Оставленный – зали́ шений, обли́ шений, (по)ки́ нутий, -а, -е.
Оставлять, оставить – 1) лиша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, лиши́ ти (лишу́ , лиши́ ш), залиша́ ти, -ша́ ю,
-ша́ єш, залиши́ ти, -шу́ , -шиш, зіставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зіста́ вити, -а́ влю, -а́ виш, ки́ дати,
покида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, поки́ нути, -ну, -неш; 2) (оставлять без призора, попечения)
зане́ дбувати, -бую, -буєш, занедба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, занеха́ ювати, -ха́ юю, -ха́ юєш, занеха́ яти,
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-ха́ ю, -ха́ єш; 3) (оставлять на произвол судьбы) на призволя́ ще ки́ дати, лиша́ ти,
зіставля́ ти.
Остальной – 1) ре́ шта, -ти (кого́ , чого́ ); 2) (последний) оста́ нній, -я, -є.
Останавливать, остановить – 1) зупиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зупини́ ти, -ню́, -ниш, спиня́ ти,
спини́ ти; 2) (приостанавливать) припиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, припини́ ти, -ню́, -ниш; 3)
(прерывать) перепиня́ ти, перепини́ ти; 4) (унимать) гамува́ ти, вгамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, 5)
(кровь) тамува́ ти, затамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Останки (тело усопш.) – оста́ нки, -ків.
Остановка – 1) (стоянка) зупи́ нка, -ки, посто́ янка, -ки; 2) (задержка, время стоянки)
зага́ йка, -ки.
Остаток – 1) ре́ шта, -ти, ре́ штка, -ки, оста́ ча, -чі, ли́ шок, -ку; 2) (от напитков) недо́ питки,
-ків; 3) (от еды) недо́ їдки, -ків; 4) (табака) по́ терть, -ти, потеру́ ха, -хи.
Остегивать, остегать, остегнуть (плетью) – опері́зувати, -зую, -зуєш, опереза́ ти, -режу́ ,
-ре́ жеш, стьоба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, стьобну́ ти, -ну́ , -не́ ш, хльо́ стати, -таю, -таєш, хльо́ снути, -ну.
Остепенять, остепенить – оброзу́ млювати, -люю, -люєш, оброзу́ мити, -млю, -миш; -ся –
поважні́ти, споважні́ти.
Остервенелый – озвірі́лий, розлюто́ ваний, -а, -е.
Остервенение – озві́рення, розлютува́ ння, роз’я́ рення, -ння.
Остервеняться, остервениться – озвіря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, озвіри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся,
розлюто́ вуватись, -о́ вуюся, -о́ вуєшся, розлюти́ тися, -лючу́ ся, -лю́тишся, роз’я́ рюватися,
-рююся, -ю́єшся, роз’я́ ритися, -рюся.
Остерегательный – застере́ жний.
Остерегать, остеречь – 1) (от опасности кого́-нибудь) застерега́ ти, -га́ ю, -га́ єш,
застерегти́ , -режу́ , -реже́ ш; 2) (оберегать) стерегти́ , устерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, берегти́ ,
уберегти́ , -режу́ , -реже́ ш.
Остерегаться – вистеріга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, стерегти́ ся, берегти́ ся, -режу́ ся, -реже́ шся.
Остистый – остюкува́ тий, -а, -е.
Остов – сна́ сть, -сти, кістя́ к, -ка́ .
Остолбенеть – остовпі́ти, -пі́ю.
Остолбенелый – остовпі́лий, -а, -е.
Остолоп – те́ лепень, -пня, бо́ вдур, -ра, дурби́ ло, -ла, йо́ лоп.
Осторожность – обере́ жність.
Осторожный – обере́ жний, сторожки́ й, оба́ чний, -а, -е; -но – обере́ жно, оба́ чно, пома́ лу.
Осточертеть – остобісі́ти, осточорті́ти, остоги́ днути.
Острастка – остра́ шка, -ки, пристра́ шка, -ки.
Острее, острие – 1) ві́стря, -ря; 2) (иго́лки) жало́ , -ла́ ; 3) (ножа, бритвы) ле́зо, -за, ле́ зво,
-ва, гостря́ к, -ка́ ; 4) (палки) наконе́ чник, -ка.
Острить – 1) гостри́ ти, -рю́, -ри́ ш, (наточить) точи́ ти (точу́ , то́ чиш); (косу) клепа́ ти, -па́ ю,
-па́ єш (и кле́плю, кле́плеш); (на лопатке) манта́ чити, -чу, -чиш; (зубчастые орудия)
зуби́ ти (зублю́, зу́ биш); 2) (отпускать остроты) до́ тепи пуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Остров – о́ стрів, -рова.
Островатый – гостре́ нький, гострува́ тий, -а, -е.
Островитянин – острови́ к, -ка́ , остров’яни́ н, -на; -тянка – острови́ чка, -ки, остров’я́ нка,
-ки.
Острог – острі́г, -ро́ гу, тюрма́ , -ми́ , в’язни́ ця, -ці.
Острога – о́ стень, -ня, ви́ лка, -ків.
Остроглазый – бистроо́ кий, гострозо́ рий, на о́ чі би́ стрий, -а, -е.
Острогубцы (щипцы) – гострогу́ бці, -ців, обце́ ньки, -ків.
Острожник – в’я́ зень, -зня, тюря́ жник, -ка, арешта́ нт, -та.
Остроконечность – шпича́ стість, -стости.
Остроконечный – 1) го́ стрий; 2) (о горах) стрімча́ стий, шпича́ стий, шпиля́ стий, -а, -е.
Остроносый – гостроно́ сий.
Острость – го́ стрість, -рости.
Острота – 1) го́ стрість, -рости; 2) (остроумие) до́ теп, -пу, при́ кладка, -ки.
Остроугольник – гостроку́ тник, -ка. -ный – гостроку́ тній, -я, -є.
Остроумец – доте́ пник, -ка.
Остроумие – доте́ пність, -ности, до́ теп, -пу.
Остроумничать – до́ тепи пуска́ ти, -а́ ю, -а́ єш, дотепува́ ти, -пу́ ю.
Остроумный – доте́ пний, -а, -е.
Острый – 1) (режущий) го́ стрий, різки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (остроконечный) кінча́ тий, -а, -е; З) (на
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вкус) го́ стрий, при́ крий, терпки́ й, міцни́ й, -а́ , -е́ ; 4) (остроумный) доте́ пний, -а, -е; (едкий)
ущі́пливий, -а, -е.
Остряк – доте́ пник, -ка.
Остуда – 1) (действие) осту́ джування, прохоло́ джування, -ння; 2) (простуда) осту́ да, -ди.
Остужать, остудить – осту́ джувати, -джую, -джуєш, остуди́ ти, -джу, -диш,
прохоло́ джувати, -джую, -джуєш, прохолоди́ ти, -джу́ , -диш.
Оступаться, оступиться – спотика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, спотикну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Остывать, остынуть, остыть – холо́ нути, прохоло́ нути, -ну, -неш, остига́ ти, ости́ гнути,
простига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, прости́ гнути, -гну, -гнеш.
Ость (усики у ячменя) – остю́к.
Осуждать, осудить – 1) засу́ джува́ ти, -джую, -джуеш, засуди́ ти, -джу́ , -диш; 2) (хулить
кого-либо) га́ нити, зга́ нити, -ню, -ниш, гу́ дити, огу́ дити, -джу, -диш.
Осуждение – 1) осу́ да, -ди, о́ суд, -ду, засу́ дження, -ння; 2) (хула) огу́ да, -ди, дога́ на, -ни.
Осужденный – засу́ джений, -а, -е.
Осушивать, осушать, осушить – 1) обсу́ шувати, -шую, -шуєш, обсуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2)
(болото) вису́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ сушити, -шу, -шиш; 3) (выпить до капли) вихиля́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, ви́ хилити, -лю, -лиш.
Осушительный – осу́ шний.
Осушка – обсу́ шування, вису́ шування, -ння.
Осуществимый – здійсне́ нний, -а, -е.
Осуществление – зді́йснення, -ння.
Осуществлять, осуществить – 1) зді́йснювати, -нюю, -нюєш, зді́йснити, -сню, -сниш,
спра́ вджувати, -джую, -джуєш, справди́ ти, -джу́ , -диш; 2) (исполнять) вико́ нувати, -ную,
-нуєш, ви́ конати, -наю, -наєш.
Осчастливливать, осчасливить – щасли́ вити, ощасли́ вити, -влю.
Осыпать, осыпать – 1) обси́ пати, -па́ ю, -па́ єш, обси́ пати, -плю, -плеш (кого́ ); 2) (украшать
каменьями) оздо́ блювати, -люю, -люєш, оздо́ бити, -блю, -биш (самоцві́тами); 3) (покрыть
сыпью) обкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, обки́ дати, -да́ ю, -да́ єш (на чо́ му); 4) (осыпать милостями,
подарками) ущедря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, уще́ дрити, -дрю, -дриш; 5) (вопросами) пита́ ннями
закида́ ти, заки́ дати; -ться – 1) обсипа́ тися, обси́ патися; 2) (обваливаться) обсува́ тися,
обсу́ нутися, обва́ люватися, обвали́ тися; (о ли́ стьях) обліта́ ти, облеті́ти.
Осыпка – обсипа́ ння, -ння.
Ось – вісь (род. о́ сі); земная ось – земна́ вісь.
Осьмерик, см. Восьмерик.
Осязаемость – дотика́ льність.
Осязание – до́ тик, -ку, дотика́ ння, -ння.
Осязательность – дотико́ вість, -вости.
Осязательный – дотико́ вий, дотика́ льний; -но – діткли́ во.
Осязать – 1) (чувствовать посредством осязания) чу́ ти, почу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш; 2)
(прикасаться) дотика́ тися, доторка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, доторкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся; 3)
(щупать) ма́ цати, нама́ цати, -ца́ ю, -цаєш, ла́ пати, нала́ пати, -паю, -паєш.
От, пред. – від, од, з, із.
Отапливать, отопить – опа́ лювати, -люю, -люєш, опали́ ти, -лю́, -лиш, огріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
огрі́ти, -рі́ю, -рі́єш; -ться – опа́ люватися, огріва́ тися.
Отбавлять, отбавить – відбавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відба́ вити, -влю, -виш.
Отбегать, отбежать – відбіга́ ти, -га́ ю, відбі́гти, -біжу́ , -жи́ ш.
Отбивать, отбить – 1) (что от кого, от чего) відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, -б’єш
); 2) (наговорами, советами) відмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відмо́ вити, -влю, -виш; 3)
(защищать) відбороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відборони́ ти, -роню́, -ро́ ниш; 4) (охоту кому)
занеохо́ чувати, -чую, -чуєш, занеохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш.
Отбивной – 1) відбивни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (отбивная котлета) товче́ ник, -ка.
Отбирать, отобрать – 1) (что от кого) відбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, відібра́ ти (відберу́ , відбере́ ш
); 2) (хитростью) виду́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ дурити, -рю, -риш; 3) (вооруженной силой)
відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, віді́б’єш).
Отблагодарить – віддя́ чити, -чу, -чиш (кому́ ).
Отблеск – 1) о́ длиск, -ку, ви́ блиск, -ку; 2) (отсвет) ві́дсвіт, -ту.
Отбой – відбі́й, -бо́ ю, о́ дсіч, -чи.
Отбор – добі́р, ви́ бір, -бору.
Отборка – виби́ ранка, -ки, вибира́ ння, -ння.
Отборный – добі́рний, вибі́рний, -а, -е.
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Отборщик – добі́рник, -ка.
Отбояриваться – відкара́ скуватися, відкара́ скатися.
Отбрасывать, отбросить – відкида́ ти, відки́ нути.
Отбрось, отбросок – 1) по́ ки́ дька, -ки, по́ кидь, -ді́; 2) (о мясе) тре́ біж, -жа.
Отбывание – відбува́ ння, -ння, відбу́ тка, -тки.
Отбывать, отбыть – 1) (службу, повинность) відбува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відбу́ ти, -бу́ ду,
́
́
́
-бу́ деш; 2) (от’езжа́я) від’їжджа́ ти, (від’їжджа́ ю, від’їжджа́ єш), від’ї хати
(від’їду,
від’їдеш).
́
Отбытие – відбува́ ння, -нна, від’їзд, -ду, ви́ їзд, -ду.
Отвага – 1) відва́ га, зва́ га, -ги; 2) (о стойкости) завзя́ тість, -тости.
Отваживать, отважить – підважувати, підва́ жити, нава́ жувати, нава́ жити; -ся –
зва́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, зва́ житися, -жуся, -жишся.
Отважный – відва́ жний, відва́ жливий, зва́ жливий, -а, -е.
Отваливать, отвалить – 1) відва́ лювати, -люю, -люєш, відвали́ ти, -лю́, -лиш, відверта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну́ , -неш; 2) (отплывать) відча́ лювати, -люю, -люєш, відча́ лити,
-лю, -диш, відплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відпливти́ , -ву́ , -ве́ ш. Отваливай, дружище! – іди́ собі́,
дру́ же!
Отвар – відва́ р, -ру, ви́ вар, -ру.
Отваривать, отварить – вива́ рювати, -рюю, -рюєш, ви́ варити, -рю, -риш, відва́ рювати.
Отварка – відва́ рювання, вива́ рювання, -ння.
Отварной – виварни́ й, відварни́ й, -а́ , -е́ .
Отведывание – покуштува́ ння.
Отведывать, отведать – 1) (на вкус) куштува́ ти, скуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, смакува́ ти,
посмакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 2) (пытаться) про́ бувати, попро́ бувати, -бую, -буєш; 3)
(изведать) зазнава́ ти, -наю́, -наєш, зазна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Отвергать, отвергнуть – 1) відкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відки́ нути, -ну, -неш; 2) (отрицать)
запере́ чувати, -чую, -чуєш, запере́ чити, -чу, -чиш.
Отвердевать, отвердеть – тве́ рднути, стве́ рднути, -ну, -неш.
Отверделый – стверді́лий, стве́ рдлий.
Отверженец – поки́ нутий, -ого; -ница – поки́ нута, -тої.
Отвержение – відки́ нення, відцура́ ння, -ння.
Отверженный – відки́ нений, відцу́ раний, -а, -е.
Отверстие – 1) о́ твір, -вору, відту́ лина, -ни; 2) (гортанное́) голосниця, -ці; 3) (в муз.
и́ нструменте) голосни́ к, -ка́ ; 4) (в улье) очко́ , -ка́ , льото́ к, -тка́ .
Отвертка – ви́ крутка, -ки, долітце́ , -ця́ .
Отвертывать, отвертеть – 1) відкру́ чувати, -чую, -чуєш, відкрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш; 2)
відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну́ , -неш; -ся – викру́ чуватися, ви́ крутитися.
Отвес – 1) (у каменщиков, плотников) шнур, -ра́ , пові́с, -су; 2) (крутизна) стрім (р. стро́ му).
Отвесно, нар. – сторч, стрі́мко.
Отвесный – стрімки́ й, сторчови́ й, -а́ , -е́ .
Ответ – 1) ві́дповідь, -ді; 2) (письм.) ві́дпис, -су.
Ответный – 1) відказо́ вий, відповідни́ й, -а́ , -е́ ; (о письме́) відписни́ й, -а́ , -е́ .
Ответственность – відповіда́ льність, -ности.
Ответственный – відповіда́ льний, -а, -е.
Ответчик – 1) відповіда́ ч, -ча́ , відповіда́ льник, -ка; 2) (юридич.) винува́ тець, -тця; -чица –
відповіда́ чка, -ки, відповіда́ льниця, -ці.
Отвечать, ответить – 1) відповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відпові́сти, -ві́м, -віси́ , відка́ зувати, -зу́ ю,
-зу́ єш, відказа́ ти, -ка́ жу, -ка́ жеш; 2) (письменно) відпи́ сувати, -сую, -суєш, відписа́ ти,
-пишу́ , -пи́ шеш.
Отвешивать, отвесить – відва́ жувати, -жую, -жуєш, відва́ жити, -жу, -жиш.
Отвиливать, отвильнуть – ухиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, ухили́ тися, -лю́ся, -лишся,
уника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, уни́ кнути, -ну, -неш.
Отвинчивать, отвинтить – відшрубо́ вувати, -вую, -вуєш, відшрубува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш,
відкру́ чувати, -чую, -чуєш, відкрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш.
Отвисать, отвиснуть – звиса́ ти, -са́ ю, зви́ снути, -сну, -снеш.
Отвислый – обви́ слий, -а, -е.
Отвлекать, отвлечь – відтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, відтягти́ , -гну́ , -гнеш, відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
відверну́ ти, -рну́ , -рнеш.
Отвлечение – відтя́ гнення, відверта́ ння, -ння.
Отвлеченный – абстра́ ктний, -а, -е.
Отвне, нар. – зо́ кола, знадво́ ру, зве́ рху.
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Отвод – відво́ дження.
Отводить, отвести – 1) (кого) відво́ дити, -во́ джу, -во́ диш, відвести́ , -веду́ , -веде́ ш,
відпрова́ джувати, -джую, -джуєш, відпрова́ дити, -джу, -диш (кого); 2) (что) відверта́ ти,
-та́ ю, відверну́ ти, -ну, -неш.
Отводка – відве́ дення, відво́ дження, -ння.
Отвоевать – відвоюва́ ти, -вою́ю.
Отвозить, отвезти – відво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, відвезти́ , -везу́ , -везе́ ш.
Отвозка – відве́ зення, -ння.
Отволакивать, отволочь – відволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш, відтяга́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, відтягти́ , -гну.
Отволочка – відволіка́ ння, -ння.
Отворачивать, отвернуть – 1) (камень, рычаги) відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну,
-неш; 2) (га́йку) відкру́ чувати, -чую, -чуєш, відкрути́ ти, -ручу́ , ру́ тиш; 3) (по́лу) зако́ чувати,
-чую, -чуєш, закоти́ ти, -кочу, -ко́ тиш; 4) (ч.-л. в сторону) відхиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
відхили́ ти, -лю́, -лиш.
Отворот – зако́ та, -ти, вило́ га, -ги; -ный – зако́ тистий, вило́ жистий, -а, -е.
Отворять, отворить – відчиня́ ти, -ня́ ю, відчини́ ти, -ню́, -ниш.
Отвратительный – оги́ дний, оги́ дливий, гидки́ й; -но – оги́ дно, оги́ дливо, ги́ дко.
Отвращать, отвратить – (несчастье, беду, опасность) відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
відверну́ ти, -ну́ , -неш, відхиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відхили́ ти, -лю́, -лиш.
Отвращение – 1) відверта́ ння; 2) (омерзение) оги́ да, -ди, оги́ дливість, -вости.
Отвыкать, отвыкнуть – одвика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, одви́ кнути, -ну, -неш, відзвича́ юватися,
-ча́ ююся, -ча́ юєшся, відзвича́ їтися, -ча́ юся, -ча́ єшся.
Отвыклый – відви́ клий, відзвича́ єний, -а, -е.
Отвязывать, отвязать – 1) відв’я́ зувати, -зую, -зуєш, відв’яза́ ти, -в’я́ жу, -в’я́ жеш; -ся –
відв’я́ зуватися, відв’яза́ тися; 2) (избавиться) спе́ катися, -каюся, -каєшся, зди́ хатися
(зди́ шуся, зди́ шешся), відкара́ скатися, -каюся, -каєшся; 3) (отстать) відчепи́ тися, -плю́ся,
-пишся, відкасну́ тися, -сну́ ся, -сне́ шся.
Отгадка – відга́ дка, -дки.
Отгадчик – уга́ дько, -ка; -чица – уга́ дниця, -ці.
Отгадывание – відга́ дування, -ння.
Отгадывать, отгадать – відга́ дувати, -дую, -дуєш, відгада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Отгибать, отогнуть – відгина́ ти, -на́ ю, відігну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Отглагольный, грам. – віддієслі́вний, -а, -е.
Отгнивать, отгнить – відгнава́ ти, -ва́ ю, відгни́ ти, -ни́ ю.
Отговаривать, отговорить – відмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відмо́ вити, -влю, -виш,
відгово́ рювати, -рюю, -рюєш, відговори́ ти, -рю́, -риш; -ться – відмовля́ тися, відмо́ витися,
відмага́ тися, відмогти́ ся.
Отговорка – відмо́ вка, -ки.
Отговорщик – відмо́ вник; -щица – відмо́ вниця.
Отголосок – 1) ві́дгук, -ку, ві́дгомін, -мону, ві́дголос, -су; 2) (эхо) луна́ .
Отгонка – відгі́н, -го́ ну.
Отгонять, отогнать – 1) (стадо на пастбище) відганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відго́ нити, -ню,
-ниш, відігна́ ти (віджену́ , віджене́ ш); 2) (мухи) обганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, обігна́ ти (обжену́ ,
обжене́ ш); 3) (спирт) переганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, перего́ нити, -го́ ню, -го́ ниш, перегна́ ти
(пережену́ , пережене́ ш).
Отгораживать, отгородить – відгоро́ джувати, -джую, -джуєш, відгороди́ ти, -джу́ , -диш.
Отграничивать, отграничить – відмежо́ вувати, -вую, -вуєш, відмежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Отгребать, отгресть – відгріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, відгребти́ , -бу́ , -бе́ ш; (немного) надгріба́ ти,
надгребти́ .
Отгружать, отгрузить – відванта́ жувати, відванта́ жити.
Отгрузка – відванта́ жування, відванта́ ження, -ння.
Отдавать, отдать – віддава́ ти, -даю́, -дає́ш, відда́ ти (відда́ м, віддаси́ ); 2) (о вкусе, запахе)
відго́ нити (3 л. відго́ нить), тхну́ ти (3 л. тхне).
Отдаваться, отдаться – 1) (кому) віддава́ тися, -даю́ся, -дає́шся, відда́ тися, -да́ мся, -даси́ ся;
2) (о звуке, голосе) розляга́ тися, розлягти́ ся, луна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Отдавливать, отдавить – відда́ влювати, -люю, -люєш, віддави́ ти, -влю, -виш.
Отдаление – 1) відда́ лення, -ння, 2) (даль) далиня́ , -ні́, далечі́нь, -ні.
Отдаленность – відда́ леність, дале́кість, -кости.
Отдаленный – 1) дале́ кий, відда́ лений, -а, -е; 2) (о времени) да́ вній.
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Отдалять, отдалить – 1) віддаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, віддали́ ти, -лю́, -ли́ ш; 2) (отстранять)
відстороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відсторони́ ти, -ню́, -ниш.
Отдача – 1) віддава́ ння; 2) (орудия́) відбі́й, -бо́ ю.
Отдвижной – 1) висувни́ й, відсувни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (ящик) шухля́ да, ди.
Отдежуривать, отдежурить – чергува́ ти, відчергува́ ти, -гу́ ю.
Отдел – 1) ві́дділ; 2) (в книге) ро́ зділ, -лу.
Отделение – 1) відді́лення, -ння, відокре́ млення; 2) ві́дділ, -лу.
Отделка – 1) обро́ блення, -ння; 2) (украшение) оздо́ блення, -ння.
Отделывать, отделать – 1) (оканчивать) доро́ блювати, -люю, -люєш, доробля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, дороби́ ти, -блю́, -биш; 2) (начисто) опоряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, опоряди́ ти, -джу́ ,
-ди́ ш; 3) (украшать) чепури́ ти, причепури́ ти, -рю, -риш, оздо́ блювати, -люю, -люєш,
оздо́ бити, -блю, -биш; 4) (отчитать, пробрать) шпе́ тити, ви́ шпетити, -печу, -петиш.
Отделываться, отделаться – 1) (кончать с работой) обро́ блюватися, -лююся, -люєшся,
оброби́ тися, -блю́ся, -бишся; 2) (отвязаться, избавиться) збува́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся,
збу́ тися (збу́ дуся, збу́ дешся), зди́ хуватися (зди́ хуюся, -хуєшся), зди́ хатися, -хаюся, -хаєшся,
відкара́ скуватися, -куюся, відкара́ скатися, -каюся.
Отдельно – окре́ мо, окро́ ме, осі́бно.
Отдельный – окре́ мий, осі́бний, -а, -е.
Отделять, отделить – 1) (часть от целого) відділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відділи́ ти, -лю́, -лиш;
(разделять) відокре́ млювати, -люю, -люєш, відокре́ мити, млю, -миш; 2) (отграничивать)
відмежо́ вувати, -вую, -вуєш, відмежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Отдергивать, отдернуть – відсмику́ вати, -кую, -куєш, відсми́ кнути, -кну, -кнеш.
Отдирать, отодрать – 1) (что от чего) віддира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, відде́ рти, -деру́ , -дере́ ш; 2)
(высечь) відшмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 3) (какую-нибудь выходку) устругну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Отдохновение – відпочива́ ння, -ння.
Отдубасить – відлупи́ ти, -плю́, -пиш, відчухра́ ти, -ра́ ю.
Отдувать, отдуть – 1) віддува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відду́ ти (відідму́ , відідме́ ш); 2) (побить)
відлупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; -ться – 1) відду́ ватися, відду́ тися; 2) (перево́дишь дух)
відди́ хуватися, відди́ хатися; 3) (за что: грехи, проделки) відбува́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся,
відбу́ тися, -бу́ дуся, -бу́ дешся.
Отдушина – про́ дух, -ху, проду́ ховина, -ни.
Отдушник – душни́ к, -ка́ .
Отдых – відпочи́ нок, спочи́ нок, -ку.
Отдыхать, отдохнуть – 1) відпочива́ ти, відпочи́ ти, спочива́ ти, спочи́ ти; 2) (в процессе
работы) перепочива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перепочи́ ти, -чи́ ну, -чи́ неш.
Отдышаться – відди́ хатися, -ди́ шуся, -ди́ шешся, відса́ патися, -паюся, -паєшся.
Отдышка – 1) відпочи́ нок, -ку; 2) (процесс) передиха́ ння, відса́ пування, -ння.
Отек – на́ бреск, -ку, пухлина́ , -ни́ .
Отекать, отечь – набряка́ ти, набря́ кнути, бре́ скнути, -ну, -неш, набре́ скнути.
Отекший, отеклый – набря́ клий, -а, -е, (на)бре́ склий.
Отеляться, отелиться – тели́ тися, отели́ тися.
Отемнять, отемнить – затемня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, затемни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Отерпать, отерпнуть – те́ рпнути, зате́ рпнути, -ну, -неш, зомліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зомлі́ти,
-лі́ю, -лі́єш.
Отесывать, отесать – обті́сувати, -сую, -суєш, обтеса́ ти (обтешу́ , обте́ шеш).
Отец – ба́ тько, -ка.
Отеческий – ба́ тьківський, -а, -е; -ски – поба́ тьківському, поба́ тьківськи.
Отечественный – отчи́ зний, -а, -е.
Отечество – отчи́ зна, -ни, ба́ тьківщина, -ні.
Отечность, мед. – на́ брески, -ів.
Отжаривать, отжарить – 1) присма́ жувати, -жую, -жуєш, присма́ жити, -жу, -жиш; 2) см.
Высечь.
Отживать, отжить – 1) (дряхлеть) віджива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, віджи́ ти, -живу́ , -живе́ ш; 2)
(свой срок службы) вибува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бути, -бу́ ду, -бу́ деш.
Отживший (дряхлый) – віджи́ лий, застарі́лий, -а, -е.
Отжигать, отжечь – відпа́ лювати, -люю, -люєш, відпали́ ти, -лю́, -лиш.
Отжимать, отжать – 1) (из чего-либо жидкость) вича́ влювати, -люю, -люєш, ви́ чавити,
-влю, -виш, виду́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ душити, -шу, -шиш; 2) (белье) викру́ чувати, -чую,
ви́ крутити, -ручу, -рутиш.
Отжинать, отжать – вижина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ви́ жати (ви́ жну, ви́ жнеш); -ться (окончить) –
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обжина́ тися, обжа́ тися (обіжну́ ся, обіжне́ шся).
Отжирелый – відгодо́ ваний, ви́ пасений, -а, -е.
Отзванивать, отзвонить – віддзво́ нювати, віддзвони́ ти.
Отзвук, см. Отголосок.
Отзимовать – відзимува́ ти.
Отзыв – 1) (кого, откуда) ві́дклик, -ку; 2) (ответ на зов) о́ бзив, -ву, ві́дклик, -ку; 3) (мнение
) ду́ мка (про ко́ го, про що); 4) (ответ) ві́дповідь, -ді́.
Отзывать, отозвать – відклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відкли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш, відзива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, відізва́ ти, -зву́ , -зве́ ш; -ться – 1) озива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, озва́ тися (озву́ ся,
озве́ шся), відклика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, відкли́ катися, -ли́ чуся, -ли́ чешся; 2) (о ком, о чем
) висло́ влювати, -люю, -люєш, ви́ словити, -влю, -виш свою́ ду́ мку (про ко́ го, про що).
Отзывной – відкли́ чний, -а, -е.
Отзывчивый (о человеке) – спочу́ тливий, чутли́ вий, відзивни́ й, -а́ , -е́ .
Отказ – 1) відмо́ ва, -ви, відмо́ влення, -ння; 2) (от чего) зре́ чення, -ння (чого́ ).
Отказный – відмо́ вний, -а, -е.
Отказывать, отказать – 1) відмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відмо́ вити, -влю, -виш (кому́ чого, в
чо́ му); 2) (завещать) відпи́ сувати, -сую, -суєш, відписа́ ти (відпишу́ , відпи́ шеш),
відка́ зувати, відказа́ ти; 3) (отрешать, увольнять) звільня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, звільни́ ти, -ню́,
-ниш; -ся – відмовля́ тися, відмо́ витися (від ко́ го, від чо́ го), зріка́ тися (кого́ , чого́ ),
відцура́ тися, відкасну́ тися, відкида́ тися, відки́ нутися.
Откараулить – відвартува́ ти.
Откармливать, откормить – відгодо́ вувати, -вую, -вуєш, відгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Откат, откатка – відко́ чування, -ння.
Откатывать, откатить – 1) (что о́ткуда) відко́ чувати, -чую, -чуєш, відкоти́ ти, -кочу́ ,
-ко́ тиш; 2) (отвозить) відво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, відвезти́ , -везу́ , -везе́ ш.
Откачивать, откачать – 1) (воду) вика́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ качати, -чаю, -чаєш,
помпува́ ти, ви́ помпувати, -пую, -пуєш, 2) (утопленника́) відка́ чувати, -чую, -чуєш,
відкача́ ти, -ча́ ю.
Откашливаться, откашляться – відка́ шлюватися, -лююся, -люєшся, відка́ шлятися,
-ляюся.
Откидной – відкидни́ й.
Откидывание – відкида́ ння, -ння.
Откидыш – 1) (о мужч.) поки́ дько, -ка; 2) (о женщ.) поки́ дька, -ки.
Откладной, см. Отложной.
Откладывать, отложить – відклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відкла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш.
Откланиваться, откланяться – відкла́ нюватися, -нююся, -нюєшся, відкла́ нятися, -няюся,
-няєшся, проща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, попроща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся.
Отклеиваться, отклеиться – відкле́ юватися, відкле́ їтися.
Отклик, см. Отголосок.
Откликаться, откликнуться – відгу́ куватися, -куюся, -куєшся, відгукну́ тися, -кну́ ся,
-не́ шся, обзива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, обізва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся.
Отклон – 1) (откос, наклон) ві́дхил, -лу; 2) (действие) відхи́ лення, -ння.
Отклонять, отклонить – 1) відхиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відхили́ ти, -лю́, -лиш; (отговаривать)
відра́ джувати, -джую, -джуєш, відра́ дити, -джу, -диш; 3) (отвращать беду) відверта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну́ , -неш.
Отковыривать, отковырять, отковырнуть – відколу́ пувати, -пую, -пуєш,
відколу́ плювати, -плюю, -плюєш, відколупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, відколопну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Отколачивать, отколотить – 1) (отбивать крышку, ящик, дверь) відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
відби́ ти (відіб’ю́, відіб’єш); -ся – 1) відбива́ тися, відби́ тися; 2) (вздуть, отлупить)
віддухопе́ лити, -лю, -лиш, відлупи́ ти, -плю́, -пиш.
Отколь, отколе – 1) (откуда) відкіля́ , відкі́ль, зві́дки; 2) (о вре́мени) відко́ ли.
Откомандирование – відря́ дження, -ння.
Откомандировывать, откомандировать – відряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, відряди́ ти, -джу́ ,
-диш.
Откормленный – відгодо́ ваний.
Откос – узбі́ччя, -ччя, по́ хил, -лу, ускі́с (род. уско́ су), схи́ л, -лу; (горы) косогі́р, -го́ ру.
Откосный – ускі́сний, узбі́чний, -а, -е.
Открашивать, открошить – відкри́ шувати, -шую, -шуєш, відкриши́ ти, -ришу́ , -ри́ шеш.
Откровение – відкриття́ , -ття́ , об’я́ влення, -ння.
Откровенность – відве́ ртість, щи́ рість, -рости.
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Откровенный – відве́ ртий; (искренний, чистосердечный) щи́ рий, -а, -е.
Откручивать, открутить – відкру́ чувати, відкрути́ ти.
Открывать, открыть – 1) (собрание, тайну, лечебницу, школу) відкрива́ ти, -ва́ ю,
відкри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш; 2) (дверь, сундук) відчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відчини́ ти, -ню́, -ниш; 3)
(преступление) викрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ крити, -рию, -риєш; 4) (глаза) розплю́щувати,
-щую, -щуєш, розплю́щити, -щу, -щиш; 5) (изобретать) винахо́ дити, -хо́ джу, -диш, ви́ найти
(ви́ найду, -деш); 6) (книгу) розгорта́ ти, -та́ ю, розгорну́ ти, -ну́ , -неш; 7) (рот) роззявля́ ти,
роззя́ вити.
Открытие – 1) (школы, памятника) відкриття́ , -ття́ ; 2) (окна) відчи́ нення, розчи́ нення,
-ння; 3) (преступления) викриття́ , -ття́ ; 4) (глаз) розплю́щування, -ння; 5) (изобретение)
ви́ нахід, -ходу, ви́ найдення, -ння. 6) (книги) розго́ рнення, -ння.
Открытка (письмо) – листі́вка.
Открыто – відве́ рто, прилю́дно.
Открытый – 1) відкри́ тий; 2) відчи́ нений, розчи́ нений; 3) ви́ критий, ви́ явлений; 4)
розплю́щений; 5) ви́ найдений; 6) розго́ рнений, -а, -е.
Откуда, нар. – 1) (з)відкіля́ , (з)відкі́ль, зві́дки; 2) (с какого времени) відко́ ли.
Откуп – ві́дкуп, -пу, посе́ сія, -ії.
Откупать, откупить – відкупля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, відкупи́ ти, -плю́, -пиш, викупля́ ти,
ви́ купити.
Откупной – відкупни́ й, -а́ , -е́ .
Откупоривать, откупорить – 1) (бутылку) відкорко́ вувати, -вую, -вуєш, відкоркува́ ти,
-ку́ ю, -ку́ єш, відтика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відіткну́ ти, -кну́ , -кне́ ш; 2) (закуп. бочку, вынимая дно)
відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, відіб’є́ш); 3) (ящик) відпако́ вувати, -ко́ вую,
-ко́ вуєш, відпакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Откупорка, -ривание – 1) відкоркува́ ння, відтика́ ння; 2) відбива́ ння; 3) розпако́ вування.
Откупщик – відку́ пник, -ка, посе́ сор, -ра; -щица – відку́ пниця, -ці, посе́ сорка, -ки.
́
́ попоїси́ ); 2) (попробовать, отведать)
Откушать – 1) (пообедать) попоїсти
(попоїм,
покуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, поку́ шати, -шаю, -шаєш.
Отлагательный – відкла́ дний.
Отлагательство – відкла́ дення, -ння, відволо́ ка, -ки.
Отламывать, отломать, отломить – 1) відла́ мувати, -мую, -муєш, відлама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш;
2) (только о ветке) відчахну́ ти, -хну́ , -хне́ ш.
Отлегать, отлечь – 1) (хим.) осіда́ ти, осі́сти; 2) (о го́ре, боли) ле́ гшати, поле́ гшати.
Отлеживать, отлежать – відле́ жувати, жую, -жуєш, відле́ жати, -жу, -жиш; -ться – (о
недоспелых плодах) уле́ жуватися, уле́ жатися.
Отлет – відліта́ ння, -ння.
Отлетать, отлететь – відліта́ ти, -та́ ю, відлеті́ти, -лечу́ , -ти́ ш.
Отлетный – відлітни́ й, -а́ , -е́ .
Отлив – 1) (процесс) відлива́ ння, -ння, (морской) відпли́ в, -ву; 2) (из металла) вилива́ ння,
-ння; 3) (раковина под краном) злива́ льниця, -ці; 4) (цветное отражение на камне, ткани
) по́ лиск, -ку.
Отливать, отлить – 1) (отбавлять, приводить в чувство) відлива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відли́ ти
(віділлю́, віділлє́ш); 2) (из металла) вилива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ лити (ви́ ллю, ви́ ллєш); 3)
(разными цветами) відбива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, відби́ тися (відіб’ю́ся, відіб’є́шся).
Отливистый (цветное отражение на ткани, камне) – мінли́ вий, селезни́ стий, -а, -е.
Отливка – відлива́ ння, -ння; (из металла) вилива́ ння, -ння.
Отливной – 1) (кран) виливни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (литый) ли́ тий, ви́ литий, -а, -е.
Отливок – ви́ ливок, -вка.
Отливщик – лива́ рник, лія́ рник, -ка.
Отличать, отличить – 1) (различать) відрізня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відрізни́ ти, -ню́, -ниш; 2)
(ставить выше кого) відзнача́ ти, -ча́ ю, відзна́ чити, -чу, -чиш.
Отличие – 1) (различие) відмі́на, -ни, різни́ ця, -ці; 2) (награда) відзна́ ка, -ки.
Отличительный – відмі́нний, відмі́тний, -а, -е.
Отлично – (различно от других) відмі́нно; (превосходно) ду́ же га́ рно, чудо́ во.
Отличный – 1) (несходный) відмі́нний; 2) (превосходный) ду́ же га́ рний, чудо́ вий, -а, -е.
Отлогий – похи́ лий, спа́ дистий; -го – похи́ ло, спа́ дисто.
Отложение – 1) відклада́ ння, -ння; 2) (хим.) осіда́ ння, -ння.
Отложной (воротник) – зако́ тистий, вило́ жистий, -а, -е.
Отлом – відло́ м, -му.
Отломок – відла́ мок, зло́ мок, уло́ мок, -мка.
330

Російсько-український словник

Отлудить (посуду) – побіли́ ти, -лю́, -лиш (по́ суд).
Отлупливать, отлупить – 1) (содрать) відлу́ плювати, -плюю, -плюєш, відлупи́ ти, -плю,
-пиш; 2) (кого отодрать, высечь) лупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, відлупцюва́ ти.
Отлучать, отлучить – відлуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, відлучи́ ти, -лучу́ , -лу́ чиш (кого́ від чо́ го).
Отлучаться, отлучиться – відлуча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, відлучи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Отлучение – відлу́ чення, -ння.
Отлучительный – відлу́ чний.
Отлучка – відлу́ чення, -ння, відлу́ ка, -ки.
Отмахивать, отмахнуть – 1) (махать кругом) обма́ хувати, -ма́ хую, -ма́ хуєш, обмахну́ ти,
-ну́ , -не́ ш; 2) (отхватывать, отрезать) відру́ бувати, -бую, -буєш, відруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш,
відтина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, відтя́ ти (відітну́ , відітне́ ш).
Отмежевывание – відмежува́ ння, -ння.
Отмежевывать, отмежевать – відмежо́ вувати, -вую, -вуєш, відмежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Отмелистый – мілково́ дий, -а, -е.
Отмель – обмі́лина, -ни.
Отмена – зне́ сення, скасува́ ння.
Отменение – відмі́нення, скасува́ ння, -ння.
Отменимый – касовни́ й, -а́ , -е́ .
Отменность – 1) (разность, несходство) відмі́нність, -ности; 2) (превосходство,
бесподобность) вибо́ рність, добі́рність, -ности.
Отменный – 1) (различный, несходный) відмі́нний, -а, -е: 2) (превосходный, отличный,
бесподобный) вибо́ рний, добі́рний, -а, -е.
Отменять, отменить – касува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, скасо́ вувати, -вую, -вуєш, скасува́ ти, -су́ ю.
Отмерзать, отмерзнуть – 1) відмерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, відме́ рзнути, -зну, -знеш; 2) (о земле)
розмерза́ тися, -за́ юся, -за́ єшся, розме́ рзнутися, -знуся, -знешся.
Отмеривание – відмі́рювання, -ння.
Отмеривать, отмерять, отмерить – 1) відмі́рювати, -рюю, -рюєш, відмі́ряти, -ряю, -ряєш;
2) (о сыпучих телах) відсипа́ ти, -па́ ю, відси́ пати, -плю, -плеш.
Отместка – по́ мста, -ти.
Отметать, отмести – відміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відмести́ , -мету́ , -мете́ ш.
Отметка – 1) зазна́ чення, позна́ чення, -ння; 2) (примета) по́ мі́тка, -ки, прикме́ та, -ти.
Отметчик (вагонов) – значі́й.
Отмечание – зазнача́ ння, зазна́ чування, -ння.
Отмечать, отметить – 1) відзнача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, відзна́ чити, -чу, -чиш; 2) (наметить)
назнача́ ти, назна́ чити; 3) (записывать) нотува́ ти, занотува́ ти, -ту́ ю.
Отминать, отмять – 1) (кожу) вимина́ ти, ви́ м’яти (ви́ мну, ви́ мнеш); 2) (грязь от платья)
відмина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, відім’я́ ти (відімну́ , відімне́ ш).
Отмокать, отмокнуть – відмока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відмо́ кнути, -кну, -кнеш.
Отмолачивать, отмолотить – обмоло́ чувати, -чую, чуєш, обмолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Отмораживать, отморозить – відморо́ жувати, -жую, -жуєш, відморо́ зити, -ро́ жу, -ро́ зиш.
Отмщать, отмстить – мсти́ тися (мщу́ ся, мсти́ шся), помсти́ тися (на ко́ му, над ким).
Отмщение – по́ мста, -ти.
Отмывать, отмыть – 1) відмива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відми́ ти, -ми́ ю, ми́ єш; 2) (белье) відпира́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш, відіпра́ ти (відперу́ , відпере́ ш).
Отмыкать, отомкнуть – відмика́ ти, відімкну́ ти.
Отмычка – відмика́ чка, -ки.
Отмякать, отмякнуть – розм’яка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розм’я́ кнути, -ну, -неш.
Отнекиваться, отнекаться – відмовля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, відмо́ витися, -влюся, -вишся.
Отнесение – відне́ сення, -ння.
Отнимание – 1) (вещей) відбира́ ння, відійма́ ння, -ння; 2) (хирург. отрезать) відрі́зування,
-ння; 3) (язык, руки, ноги парали́ чем) відбира́ ння, -ння.
Отнимать, отнять – 1) відійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, відня́ ти, -ні́му, -ні́меш, відбира́ ти, -ра́ ю,
-ра́ єш, відібра́ ти (відберу́ , відбере́ ш); 2) (ногу) відрі́зувати, відрі́зати, -рі́жу, -рі́жеш.
Относительно – 1) відно́ сно, стосунко́ во; 2) (относительно кого, чего) щодо ко́ го, чо́ го.
Относительность – відно́ сність, -ности, розмі́рність, -ности, стосунко́ вість, -вости.
Относительный – відно́ сний, стосунко́ вий, -а, -е.
Относить, отнести – 1) (что куда, кому) відно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, відне́ сти, -несу́ , -несе́ ш;
2) (приписывать) прикла́ дати, прикла́ сти, пристосо́ вувати, -вую, -вуєш, пристосува́ ти.
Относиться, отнестись – 1) стосува́ тися (до ко́ го, до чо́ го); 2) (о человеке) ста́ витися,
-влюся, -вишся, поста́ витися (до ко́ го).
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Отношение – 1) стосу́ нок, -нку; 2) ста́ влення, -ння; 3) (в канц.) лист, -та́ .
Отныне, нар. – відтепе́ р, з цьо́ го часу́ .
Отнюдь, нар. – ні в я́ кому ра́ зі, аж нія́ к.
Отобедать – пообі́дати, -даю, -даєш.
Отовсюду – звідусі́ль, звідусю́ди.
Отодвигать, -нуть – відсува́ ти, -ва́ ю, відсу́ нути, -ну, -неш.
Отождествлять, отождествить – отото́ жнювати, -нюю, -нюєш, отото́ жнити, -ню, -ниш.
Отозвание – відклика́ ння, -ння.
Отомстить – помсти́ тися.
Отопление – 1) опа́ лення, -ння; 2) (топливо) па́ ливо, то́ пливо, -ва.
Отоплять, отопить – опа́ лювати, -люю, опали́ ти, -лю́, -лиш.
Оторванность – віді́рваність.
Оторопелый – сторопі́лий.
Оторопеть – сторопі́ти, -пі́ю, -пі́єш, стумані́ти, -ні́ю, -ні́єш
Оторочка – облямі́вка, обши́ вка.
Отохочивать, отохотить – знеохо́ чувати, -чую, -чуєш, знеохо́ тити, -чу, -тиш (до чо́ го).
Отощалый – охля́ лий, захля́ лий.
Отощевать, отощать – ху́ днути, сху́ днути, -дну, -днеш, охлява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, охля́ нути,
-ну, -неш, охля́ сти, -ну, -неш, захлява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, захля́ нути, -ну, -неш.
Отпадать, отпасть – 1) відпада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відпа́ сти, -паду́ , -паде́ ш; 2) (от учения)
відступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, відступи́ тися, -плю́ся, -пишся, відпада́ ти, відпа́ сти.
Отпаивать, отпаять – відлюто́ вувати, -вую, -вуєш, відлютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Отпаивать, отпоить – 1) випо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, ви́ поїти, -пою, -поїш; 2) (для помощи,
́
спасения) відпо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, відпоїти,
-пою́, -по́ їш.
Отпалзывать, отползти – віповза́ ти, відповзти́ .
Отпевание – відпра́ ва.
Отпевать, отпеть – 1) відспі́вувати, -вую, -вуєш, відспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (укорять)
вичи́ тувати, ви́ читати (кому́ ).
Отпечаток – відби́ ток, -тка, знак, -ку.
Отпечатывать, отпечатать – друкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, ви́ друкувати, -кую, -куєш, відбива́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, відіб’є́ш).
Отпиливать, отпилить – відпи́ лювати, відпиля́ ти.
Отпирательство – відріка́ ння, відмага́ ння, -ння.
Отпирать, отпереть – відмика́ ти, -ка́ ю, відімкну́ ти, -кну́ , -е́ ш.
Отпираться, отпереться – відмага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, відмогти́ ся, -мо́ жуся, -мо́ жешся,
відріка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, відректи́ ся, -речу́ ся, -рече́ шся.
Отпировать – відгуля́ ти, -ляю́, -ля́ єш, відбенькетува́ ти, -ту́ ю.
Отписка – 1) (ответ) відпи́ с, -су; 2) (духовное завещание) відпи́ ска.
Отписывать, отписать – відпи́ сувати, -сую, -суєш, відписа́ ти, -пи́ шу, -пи́ шеш.
Отплата – відпла́ та, -ти, віддя́ ка, -ка.
Отплачивать, отплатить – відпла́ чувати, -чую, -чуєш, віддя́ чувати, -чую, -чуєш,
відплати́ ти, -лачу́ , -ла́ тиш, віддя́ чити.
Отплевывать, отплевать – спльо́ вувати, -вую, -вуєш, сплю́нути, -ну, -неш, відпльо́ вувати,
-вую, -вуєш, відплюва́ ти, -плюю́, -плюєш, відплю́нути, ну, -неш.
Отплеск – відплю́скування, відхлю́пування, -ння.
Отплетать, отплесть – 1) (часть чего-либо) відпліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відплести́ , -плету́ ,
-плете́ ш; 2) (окончить) допліта́ ти, доплести́ .
Отплывать, отплыть – відплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відплисти́ (відпливу́ , відпливе́ ш),
відпли́ нути, -ну, -неш.
Отплясывать, отплясать – 1) (окончить) відтанцьо́ вувати, -вую, -вуєш, відтанцюва́ ти,
-цю́ю, -цю́єш, скінчи́ ти та́ нець; 2) (плясать) витанцьо́ вувати, ви́ танцювати.
Отполаскивать, отполоскать – 1) (продолжать) виполі́скувати, -кую, -куєш,
ви́ полоскати; 2) (окончить) дополі́скувати, дополоска́ ти.
Отползать, отползти – відповза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, відповзти́ .
Отполировывать, отполировать – 1) (дерево) відполіро́ вувати, відполірува́ ти; 2)
(металл, камень, кость) вило́ щувати, ви́ лощити, виґлянсо́ вувати, ви́ ґлянсувати.
Отпор – о́ дсіч, -чі.
Отправитель – посила́ ч, -ча́ , відсила́ ч, -ча́ ; -ница – посила́ чка, відсила́ чка, -ки.
Отправка, отправление – 1) виряджа́ ння, -ння, посила́ ння, -ння, 2) (поезда) ви́ рушення.
Отправлять, отправить – 1) (кого) виряджа́ ти, ви́ рядити, відряджа́ ти, відряди́ ти; 2) (что:
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письма по почте, товар по железной дороге) посила́ ти, посла́ ти, відсила́ ти (чим); 3)
(обязанности) справля́ ти, вико́ нувати.
Отправляться, отправиться – виряджа́ тися, -джа́ юся, -джа́ єшся, ви́ рядитися, -джуся,
-дишся, вибира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, ви́ братися, -беруся, -берешся, руша́ ти, ру́ шити
(ру́ шу, ру́ шиш).
Отправной – вихідни́ й, відпровідни́ й.
Отпраздновать – відсвяткува́ ти.
Отпрашивать, отпросить – відпро́ шувати, -шую, -шуєш, відпроси́ ти (відпрошу́ , відпро́ сиш
), відпро́ хувати, -про́ хую, -хуєш, відпроха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Отпрыск – 1) па́ гін (род. па́ гону), па́ ріст, -росту, па́ росток, -тка, бросто́ к, -тка́ ; 2) (о людях)
наща́ док, -дка.
Отпрыскивать, отпрыскнуть – 1) (брызгать) пи́ рскати, -каю, -каєш, пи́ рснути, -ну, -неш,
по́ рскати, по́ рснути; 2) відпорска́ ти, відпорсну́ ти; -ться – 1) відбри́ зкуватися,
відбри́ зкатися; 2) (о распускающихся деревьях) па́ роститися (па́ рощуся, па́ ростишся),
брости́ тися.
Отпрягать, отпречь – випряга́ ти, ви́ прягти, відпряга́ ти, відпрягти́ .
Отпугивать, отпугнуть – відстра́ шувати, -шую, -шуєш, відстраши́ ти, -щу́ , -и́ ш.
Отпуск – відпу́ стка, -тки, ві́дпуск, -ку.
Отпускать, отпустить – (кого, куда, откуда) 1) відпуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відпусти́ ти, -пущу́ ,
-пу́ стиш, пуска́ ти, пусти́ ти; 2) (кому, что, зачем) видава́ ти, -даю́, -дає́ш, ви́ дати (ви́ дам,
ви́ даси); 3) (ослаблять) попуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, попусти́ ти (попущу́ , попу́ стиш); 4) (грехи)
розгрі́шувати, -шую, -шуєш, розгріши́ ти, -шу́ , -шиш.
Отпускной – 1) відпускни́ й, -а́ , -е́; 2) (вывозной хлеб, товар) вивізни́ й, -а́ , -е́; 3) (билет)
ві́дпустка, -ки, відпускни́ й біле́ т.
Отпутывать, отпутать – 1) (веревку, сети) розплу́ тувати, -тую, -туєш, розплу́ тати, -таю,
-таєш; 2) (что от чего) відплу́ тувати, -тую, -туєш, відплу́ тати, -таю, -таєш.
Отпутываться, отпутаться – 1) відплу́ туватися, відплу́ татися, розплу́ туватися; 2)
(отделываться) відкара́ скуватися, -куюся, -куєшся, відкара́ скатися, -каюся, -каєшся.
Отпущение – 1) відпу́ щення, -ння; 2) (грехов) розгрі́шення, -ння.
Отпущенник – відпу́ щеник; -ница – відпу́ щениця.
Отрабатывать, отработать – відробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відроби́ ти, -блю́, -биш; -ся –
відробля́ тися, відроби́ тися.
Отработанный – відро́ блений.
Отработка – відробі́ток, -тку.
Отрава – отру́ та, -ти, трі́йло, -ла, трути́ зна, -ни.
Отравитель – отру́ йник, -ка.
Отравленный – отру́ єний, затру́ єний, -а, -е.
́
́
Отравлять, отравить – 1) (кого) отру́ ювати, -ру́ юю, -ру́ юєш, труїти,
отруїти,
отрую́; 2)
́
́
(заражать ядом) затру́ ювати, -ру́ юю, -ру́ юєш, затруїти,
-рую́, -руїш.
Отрада – відра́ да, -ди, відра́ дість, -дости, уті́ха, -хи.
Отрадный – відра́ дний, відра́ дісний, уті́шний, -а, -е.
Отражаемый – відби́ ваний, -а, -е.
Отражатель – відбива́ ч, -ча́ .
Отражательный – відбивни́ й.
Отражать, отразить – відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, відіб’є́ш).
Отражаться, отразиться – 1) відбива́ тися, відби́ тися; 2) (только о свете) відсві́чуватися,
-чуюся, -чуєшся, відсвіти́ тися, -чу́ ся, -тишся; 3) (только о звуке) відгу́ куватися, -куюся,
-куєшся, відгукну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся; 4) (изображаться) малюва́ тися, -лю́юся, -єшся,
змалю́ватися.
Отражающий – що відбива́ є.
Отраженный – відби́ тий, -а, -е.
Отрапортавать – відрапортува́ ти.
Отрасль – га́ лузь, -зі, па́ рость.
Отращивать, отрастить – 1) виро́ щувати, -щує, -щуєш, ви́ ростити (ви́ рощу, ви́ ростиш); 2)
(волосы) запуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, запусти́ ти (запущу́ , запу́ стиш).
Отребие – 1) ви́ бірки (род. ви́ бірок), па́ толоч, -чі; 2) (отбросы) не́ гідь, -годі, по́ кидь, -киді.
Отрез – 1) (действие) відрі́зування, урі́зування, відріза́ ння, відтина́ ння, -ння; 2) (ребро,
разрез, край) перері́з, відрі́з, -зу; 3) (оружие) відрі́з, -зу, відріза́ н, -ну.
Отрезание, см. Отрез 1).
Отрезвлять, отрезвить – витвере́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ тверезити, -режу, -резиш; (о
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мног.) протвере́ жувати, протвере́ зити.
Отрезвляющий – тверезю́щий, -а, -е.
Отрезной – 1) (нож, пила) відрізни́ й, обрізни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (отмежеванный) відрі́зний, -а, -е.
Отрезок – відти́ нок, ві́дтин.
Отрезывать, -зать – 1) відрі́зувати, -зую, відрі́зати (відрі́жу, відрі́жеш), відтина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, відтя́ ти (відітну́ , відітне́ ш); 2) (грубо ответить, кому-либо) відру́ бувати, -бую,
-буєш, відруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Отрекаться, отречься – 1) (от кого, от чего) зріка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, зректи́ ся
(зречу́ ся, зрече́ шся) (кого́ , чого́ ), відріка́ тися, відректи́ ся (від ко́ го, від чо́ го); 2)
(отвергаться) відступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, відступи́ тися, -плю́ся, -пишся (від ко́ го, від
чо́ го).
Отрекомендовать – відрекомендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ся – відрекомендува́ тися, -ду́ юся.
Отрепанный – обті́паний, -а, -е.
Отрепывать, отрепать – (коноплю) обті́пувати, обті́пати.
Отрепье – 1) дра́ нтя, лахмі́ття, ла́ хи; 2) (от конопли, льна) кло́ ччя, на́ чіска, костри́ ця.
Отречение – відре́ чення, зрече́ ння, -ння.
Отреченный – відре́ чений.
Отрешать, отрешить – 1) (отделять) відлуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, відлучи́ ти, -чу́ , -чиш; 2)
(отстранить от должности) відстороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відсторони́ ти, -ню́, -ни́ ш,
усува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, усу́ нути, -ну, -неш, звільня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, звільни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Отрешение – 1) (отделение) відлу́ чення, відді́лення; 2) (от должности) відста́ влення,
усу́ нення.
Отрицание – запере́ чення, відкида́ ння.
Отрицательный – запере́ чний, негати́ вний, -а, -е.
Отрицать – запере́ чувати, -чую, -чуєш (що).
Отрог – 1) (горы) відно́ га, -ги; 2) (оврага) ви́ балок, -ка, при́ ярок, -рка.
Отродье – 1) насі́ння, -ння, порі́ддя, -ддя; 2) (бранно) ко́ дло, -ла, ви́ плодок, ви́ родок, -дка.
Отростать, отрасти – відроста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відрости́ .
Отросток – 1) па́ гін, -гону, па́ рость, -ти, па́ росток, -тка; 2) (на кости) о́ кіст (род. о́ косту).
Отруб (поверхность поперечного сечения) – ві́друб, -ба, пере́ руб.
Отрубать, -бить – відру́ бувати, відруба́ ти, відтина́ ти, відтя́ ти.
Отруби – ви́ сівки (род. ви́ сівок), грис, -су.
Отрубной – відрубни́ й, на́ різний, -а, -е.
Отрубок – обру́ бок, відру́ бок, -бка, оцу́ пок, -пка.
Отрыв (место отрыва) – відри́ в, -ву.
Оторванный – віді́рваний, відде́ ртий, -а, -е.
Отрывать, оторвать – 1) (что от чего) віддира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, відде́ рти, -деру́ , -дере́ ш,
відрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відірва́ ти, -рву́ , -рве́ ш; 2) (часть) урива́ ти, увірва́ ти, -ву́ , -ве́ ш,
урва́ ти, -ву́ , -ве́ ш; -ся – 1) відрива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, відірва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся; 2) (о
части) урива́ тися, -ва́ юся, ва́ єшся, увірва́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся, урва́ тися (урву́ ся, урве́ шся).
Отрывать, отрыть – відко́ пувати, -пую, -пуєш, відкопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, вигріба́ ти, -ба́ ю,
-ба́ єш, ви́ гребти, -бу, -беш.
Отрывистый – ури́ вистий, відри́ вчастий, -а, -е.
Отрывной – відривни́ й, -а́ , -е́ .
Отрывок – 1) (оторванная часть) обри́ вок, ури́ вок, -вка; 2) (сочинения) ури́ вок, ви́ ривок,
-вка.
Отрывочный – відри́ вчастий, ури́ вчастий, -а, -е; -но – ури́ вано, уривце́ м.
Отрыжка – відри́ г, -гу, на́ дха, -хи.
Отряд – па́ ртія, -ії, загі́н (род. заго́ ну), ві́дділ, -лу.
Отряжать, отрядить – відряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, відряди́ ти, -джу́ , -диш, виряджа́ ти,
-джа́ ю, -джа́ єш, виряди́ ти, -ряджу, -рядиш; -ся – відряджа́ тися, -джа́ юся, -джа́ єшся,
відряди́ тися, -джу́ ся, -ди́ шся, виряджа́ тися, -джа́ юся, -джа́ єшся, ви́ рядитися (ви́ ряджуся,
ви́ рядишся).
Отрясать, отрясти – обтру́ шувати, -шую, -шуєш, обтруси́ ти, -рушу́ , -ру́ сиш, труси́ ти
(трушу́ , тру́ сиш), обтруси́ ти, -рушу́ , -ру́ сиш; (о многом) пообтру́ шувати.
Отряхивать, отряхнуть – обтру́ шувати, -шую, -шуєш. обтруси́ ти, -рушу́ , -ру́ сиш,
обтрі́пувати, -пую, -пуєш, обтріпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, обтріпну́ ти, -пну́ .
Отсаживать, отсадить – 1) відса́ джувати, -джую, -джуєш, відсади́ ти, -джу́ , -диш; 2)
(отделить) відселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відсели́ ти, -лю́, -лиш, відрізня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
відрізни́ ти, -зню́.
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Отсвет – ві́дсвіт, -ту, ві́дблиск.
Отсебятина – своя́ ви́ гадка.
Отсев – ві́дсів, -ву, відсіва́ ння.
Отседать, отсесть – 1) (от кого пересесть) відсіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відсі́сти (відся́ ду,
відся́ деш); 2) (отваливаться) відпада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відпа́ сти, -паду́ , -де́ ш; 3) (хим.)
осіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, осі́сти (ося́ ду, ося́ деш).
Отсек – відру́ б, -бу.
Отсекать, отсечь – 1) відсіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, відсі́кти (відсічу́ , відсіче́ ш); 2) (дорогу кому)
заступи́ ти, переступи́ ти доро́ гу.
Отселе, отсель, нар. – відтепе́ р, з цьо́ го часу́ .
Отселок – ви́ селок (род. ви́ селка), ху́ тір (род. ху́ тора).
Отсиживание – відси́ джування, -ння.
Отсиживать, отсидеть – 1) (известный срок) відси́ джувати, -джую, -джуєш, відси́ діти,
-джу, -диш; 2) (ногу, руку) переси́ діти, -джу, -диш.
Отскабливать, отскоблить – відскріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, відскребти́ , -бу́ , -бе́ ш,
відскрома́ джувати, -джую, -джуєш, відскрома́ дити, -джу, -диш.
Отскакивать, отскакать – відбіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, відбі́гти (відбіжу́ , відбіжи́ ш).
Отскакивать, отскочить – відска́ кувати, -кую, -куєш, відско́ чити, -чу, -чиш.
Отскок – ві́дскок, -ку.
Отсланивать, отсланять, отслонить – відсло́ нювати, -нюю, -нюєш, відслоня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, відслони́ ти, -ню́, -ниш.
Отслуживать – 1) відслу́ жувати, -жую, -жуєш, відслужи́ ти, -лужу́ , -лу́ жиш, відбува́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, відбу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш; 2) (литургию, молебен) відправля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш,
відпра́ вити, -влю, -виш.
Отсоветывать, отсоветовать – відра́ джувати, -джую, -джу, відраджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш,
відра́ дити, -джу, -диш, розра́ ювати, -ра́ юю, -ра́ юєш, розра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Отсовывать, отсунуть – відсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відсу́ нути, -ну, -неш; (о мног.)
повідсо́ вувати.
Отсрочивать, отсрочить – 1) (откладывать) відклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відкла́ сти, -ладу́ ,
-де́ ш, відсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відсу́ нути, -су́ ну, -су́ неш; 2) (юрид.) відро́ чувати, -чую, -чуєш,
відрочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Отсрочка – 1) відклада́ ння, -ння; 2) (юри́ дич.) відро́ чення, -ння.
Отставание – відстава́ ння, -ння.
Отставать, отстать – 1) (от кого, от чего) відстава́ ти, -таю́, -тає́ш, відста́ ти, -та́ ну, -та́ неш,
відбива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, за́ дніх па́ сти (пасу́ , пасе́ ш); 2) (отвязаться, не приставать)
уступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, уступи́ ти, -плю́, -пиш, відступа́ тися, відступи́ тися.
Отставка – відста́ вка, -ки.
Отставлять, отставить – 1) відставля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, відста́ вити, -влю, -виш, відсува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, відсу́ нути, -ну, -неш; 2) (от должности) відстановля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш,
відстанови́ ти, -влю́, -виш; 3) (принудительно) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути, -ну, -неш,
відстороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відсторони́ ти, -ню́, -ниш, усува́ ти, -ва́ ю, усу́ нути, -ну, -неш (з
поса́ ди).
Отставной – відстано́ влений.
Отстаивать, отстоять – 1) (в очереди) відсто́ ювати, висто́ ювати (висто́ юю, висто́ юєш),
відстоя́ ти, ви́ стояти (ви́ стою, ви́ стоїш); 2) (кого, что) обстава́ ти, обста́ ти (за ко́ го, за що и
за ким, за чим), борони́ ти, оборони́ ти (кого́ , що); 3) (жидкость) усто́ ювати, встоя́ ти.
Отстаиваться, отстояться – 1) відсто́ юватися, відстоя́ тися; 2) (о жидкости) усто́ юватися,
усто́ ятися.
Отсталость – відста́ лість, -лости.
Отсталый – 1) (отставший) відста́ лий, зоста́ лий, -а, -е; 2) (отклеившийся) відста́ лий,
відли́ плий, -а, -е.
Отстанавливать, отстановить – відстановля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, відстанови́ ти, -влю́, -виш.
Отстегивать, отстегнуть – відстіба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, відстебну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Отстой – гу́ ща, -щі, фус, -су.
Отстоящий – відле́ глий, -а, -е.
Отстраивать, отстроить – відбудо́ вувати, -вую, -вуєш, відбудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; (о мно́г.)
повідбудо́ вувати.
Отстранять, отстранить – 1) відстороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відсторони́ ти, -ню́, -ниш, усува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, усу́ нути, -ну, -неш; 2) (отводить, делать отвод) відхиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
відхили́ ти, -хилю́, -хи́ лиш; 3) (только от должности) відстановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
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відстанови́ ти, -влю́, -виш.
Отстреливаться, отстреляться – відстре́ люватися, -лююся, -люєшся, відстреля́ тися,
-ля́ юся.
Отстройка – відбудува́ ння, -ння.
Отступ – ві́дступ, -пу.
Отступательный – відступни́ й.
Отступать, отступить – 1) (назад) відступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, відступи́ ти, -плю́, -пиш (від
ко́ го, від чо́ го, перед ким, перед чим); 2) (от убеждения, верования) відступа́ ти, -па́ ю,
-па́ єш, відступи́ тися, -плю́ся, -пишся, відріка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, відректи́ ся, -речу́ ся,
-рече́ шся, зріка́ тися, зректи́ ся (чого́ , від чо́ го).
Отступление, воен. – ві́дступ, -пу, відхі́д, -хо́ ду.
Отступник – відсту́ пник, -ка; -ница – відсту́ пниця.
Отступничество – відсту́ пництво.
Отступное – відступне́ , відчіпне́ .
Отсуждать, отсудить – відсу́ джувати, -джую, -джуєш, відсуди́ ти, -джу́ , -диш.
Отсутствие – відсу́ тність, -ности.
Отсутствовать – відсу́ тнім бу́ ти, не бу́ ти прису́ тнім.
Отсутствующий – відсу́ тній, непрису́ тній, -я, -є.
Отсушать, отсушить – відсу́ шувати, -шую, -шуєш, відсуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Отсчет – відлі́чення, відрахува́ ння.
Отсчитывать, отсчитать – відрахо́ вувати, -вую, -вуєш, відрахува́ ти, -раху́ ю, -раху́ єш.
Отсылать, отослать – відсила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, відісла́ ти (відішлю́, відішле́ ш),
відпрова́ джува́ ти, -джую, -джуєш, відпрова́ дити, -джу, -диш.
Отсыпа́ ть, отсы́пать – відсипа́ ти, відси́ пати.
Отсырелый – відволо́ глий, -а, -е.
Отсыреть – відволо́ гнути, -гну, -гнеш, відволо́ житися, -жуся, -жишся.
Отсыхать, отсохнуть – відсиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, відсо́ хнути, -ну.
Отсюда – (с какого́ места) зві́дси, відціля́ ; 2) (о времени) з цьо́ го ча́ су, з ціє́ї пори́ .
Оттаивать, оттаять – відтава́ ти (відтаю́, відтає́ш), відта́ нути, -ну, -неш, розтава́ ти, -таю́,
-та́ єш, розта́ нути, -ну, -неш.
Отталина – таловина́ , -ни́ .
Отталкивание – відшто́ вхування, -ння.
Отталкивать, оттолкнуть – відшто́ вхувати, -то́ вхую, -хуєш, відштовхну́ ти, -ну́ , -не́ ш,
відпиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, відіпхну́ ти, -ну́ , -неш.
Отталкивающий – оги́ дний, відворо́ тний, -а, -е.
Оттаскивать, оттащить – відтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, відтягти́ , -гну́ , -гнеш, відволіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, відволокти́ , -лочу́ , -чеш.
Оттачивать, отточить – 1) (нож) заго́ стрювати, загостри́ ти, відго́ стрювати, -рюю, -рюєш,
відгостри́ ти, -рю́, -риш; 2) (на токарном станке) вито́ чувати, ви́ точити.
Оттенивать, оттенять, оттенить – відті́нювати, -нюю, -нюєш, відтіня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
відтіни́ ти, -ню́, -ниш.
Оттенка – відті́нювання, відті́нення, -ння.
Оттенок – відті́нок, -нка, відті́нь, -ні, нюа́ нс, -су.
Оттепель – відли́ га, -ги, ро́ зталь.
Оттеснять, оттеснить – відтісня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відтісни́ ти, -ню́, -ни́ ш, відпиха́ ти, -ха́ ю,
-ха́ єш, відіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Оттирать, оттереть – 1) (тело) розтира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розте́ рти (розітру́ , розітре́ ш); 2)
(пятно) витира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ви́ терти (ви́ тру, ви́ треш).
Оттиск – 1) відби́ ток, -тка;2) (действие) відтиска́ ння, відбива́ ння, -ння.
Оттискивать, оттиснуть – відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти, (відіб’ю́, відіб’є́ш), відти́ скувати,
-кую, -куєш, відти́ снути, -ну, -неш (кого́ , що від чо́ го).
Оттого – тим, того́ , че́ рез те, тому́ .
Оттоле – 1) (с того места́) відтіля́ , звідті́ль, зві́дти; 2) (о времени) відто́ ді.
Оттопыривать, оттопырить – відстобу́ рчувати, -чую, -чуєш, відстобу́ рчити, -чу, -чиш.
Отторгать, отторгнуть – відрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, -відірва́ ти, -рву́ , -рве́ ш.
Отторжение – відірва́ ння, -ння.
Оттрепывать, оттрепать – 1) (ле́н, пеньку) тіпа́ ти, потіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (одежду)
обша́ рпувати, -пую, -пуєш, обша́ рпати, -паю, -паєш; 3) (отколотить) відчухма́ рити, -рю,
-риш.
Оттуда – 1) (з)відті́ль, (з)відтіля́ ; 2) (о времени) відто́ ді; 3) (посему, потому) з то́ го, че́ рез
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те, від то́ го.
Оттягивать, оттянуть – відтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, відтягти́ , -ну́ , -неш, відволіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, відволокти́ , -лочу́ , -ло́ чиш.
Оттяжка – 1) (действие) відтяга́ ння, -ння, відволіка́ ння, -ння; 2) (инструмент для
оттягивания) відтяга́ чка, відволі́чка.
Отужинать – повече́ ряти, -ряю.
Отуманивать, отуманить (дурить голову, обморочить) – затума́ нювати, -нюю, -нюєш,
затума́ нити, -ню, -ниш (кого́ ).
Отупелый – отупі́лий, -а, -е.
Отупеть – отупі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Отучать, отучить – віду́ чувати, -чую, -чуєш, відучи́ ти, -чу́ , -чиш (кого́ від чо́ го).
Отучнелый – опа́ систий.
Отучнеть – погла́ дшати, -шаю, -шаєш, розтовсті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Отхаживать, отходить – відхо́ джувати, -джую, -джуєш, відходи́ ти, -джу, -диш.
Отхватывать, отхватить – 1) (отрубить, отрезать) відбато́ вувати, -вую, -вуєш,
відбатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (захватывать) відхо́ плювати, -люю, -люєш, відхопи́ ти, -плю,
-пиш.
Отхлебывать, отхлебнуть – висьо́ рбувати, -бую, -буєш, ви́ сьорбати, -баю, -баєш.
Отхлестать – ви́ хльостати, -таю, -таєш, ви́ батожити, -жу, -жиш.
Отхлынуть – відли́ нути, -ну, -неш.
Отход – 1) відхі́д, -хо́ ду, ві́дступ, -пу; 2) (конец праздников) кіне́ ць, -нця́ (свя́ там).
Отходить, отойти – 1) відхо́ дити, -джу, -диш, відійти́ (відійду́ , віді́йдеш) від чо́ го; 2)
(уходить со службы) ки́ дати, -даю, -даєш, поки́ нути, -ну, -неш, відхо́ дити, відійти́ ; 3) (о
времени) мина́ тися, мину́ тися, відхо́ дити, відійти́ ; 4) (умирать) кона́ ти, скона́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, відхо́ дити, відійти́ .
Отходная (молитва) – відхідна́ .
Отходящий – відхідни́ й.
Отхожий – 1) (промысел) заробі́тки, -ків; 2) (отхож. место) ви́ ходок, -дка, відхі́дник, -ка.
Отцветать, отцвести – 1) відцвіта́ ти, відцвісти́ , оцвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, оцвісти́ (оцвіту́ ,
оцвіте́ ш); 2) (о злаках) відкрасо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, відкрасува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся.
Отцеживать, отцедить – відці́джувати, відціди́ ти, зці́джувати, -джую, -джуєш, зціди́ ти.
Отцепка – відчі́плювання, відче́плення, -ння.
Отцепленный – відче́ плений.
Отцеплять, отцепить – відчі́плювати, -люю, -люєш, відчепи́ ти, -плю́, -пиш.
Отцеубийца – батьковбі́йник, -ка.
Отцовский – ба́ тьківський, -а, -е.
Отчаиваться, отчаяться – 1) в розпу́ ку вдава́ тися, -даю́ся, -єшся, вда́ тися (вда́ мся,
вдаси́ ся); 2) (терять надежду) наді́ю втрача́ ти, -ча́ ю, втра́ тити, (втра́ чу, втра́ тиш).
Отчаливать, отчалить – відча́ лювати, -люю, -люєш, відча́ лити, -лю, -лиш; (пароход)
відплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відпливти́ , -ливу́ , -ливе́ ш.
Отчасти – поча́ сти, поде́ куди, потро́ ху.
Отчаяние – розпу́ ка, -ки, безнаді́я, -і́ї.
Отчаянный – розпу́ чливий, очайду́ шний, -а, -е.
Отчего – чому́ , чом, чого́ , через що́ .
Отчеканивать, отчеканить – 1) карбува́ ти, ви́ карбувати, -бую, -буєш; 2) (выбранить)
ла́ яти (ла́ ю, ла́ єш), ви́ лаяти; 3) (деньги чеканить) би́ ти (б’ю, б’єш), ви́ бити.
Отчеркивать, отчеркнуть – відкре́ слювати, -люю, -люєш, відкре́ слити, -слю, -слиш.
Отчерпывать, отчерпнуть – відче́ рпувати, -пую, -пуєш, відчерпну́ ти, -пну́ , -пне́ ш.
Отчерчивать, отчертить – 1) (отчеркнуть) відкре́ слювати, відкре́ слити; 2) (вычертить)
викре́ слювати, -люю, -люєш, ви́ креслити, -лю, -лиш.
Отчество – по ба́ тькові.
Отчет – звіт, -ту, звідо́ млення, справо́ здання, -ння (про що).
Отчетливость – вира́ зність, -ности.
Отчетливый – вира́ зний, прозі́рний, -а, -е.
Отчетный – зві́тний, звідо́ мний, -а, -е.
Отчизна – ба́ тьківщина, -ни, рі́дний край.
Отчим – відчи́ м, -ма.
Отчисление – відрахо́ вування, -ння.
Отчислять, отчислить – відрахо́ вувати, -вую, -вуєш, відрахува́ ти, -раху́ ю, -раху́ єш.
Отчитываться, отчитаться – звіт дава́ ти (даю́, дає́ш), да́ ти (дам, даси́ ).
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Отчуждать, отчудить – 1) відчу́ жувати, -жую, -жуєш, відчужи́ ти, -жу, -жиш; 2)
вивла́ снювати, ви́ власнити.
Отчуждение – 1) відчу́ ження, відчу́ жування, -ння, вивла́ снювання, ви́ власнення, -ння.
Отчужденность – відлю́дність, відлю́дкуваність.
Отшвыривать, отшвырять, отшвырнуть – відкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, відки́ нути, -ну, -неш,
віджбу́ рювати, -рюю, -рюєш, віджбу́ рити, -рю, -риш, віджбурну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Отшелушивать, отшелушить – вилущу́ вати, ви́ лущити.
Отшельник – 1) (пустынник) пусти́ нник, -ка; 2) (живущий в пещере) пече́ рник, -ка; 3)
(живущий в уединении) самі́тни́ к, відлю́дник.
Отшельничать – пустельникува́ ти.
Отшельнический – пусти́ нницький, самі́тницький, відлю́дницький, -а, -е.
Отшептывать, отшептать – відші́птувати, -тую, -туєш, відшепта́ ти, -шепчу́ , -ше́ пчеш.
Отшествие – відхі́д, -хо́ ду.
Отшиб – ві́дшиб, -бу.
Отшибать, отшибить – відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, відіб’є́ш).
Отшлифовывать, отшлифовать – відшліхто́ вувати, відшліхтува́ ти.
Отшнуровывать, отшнуровать – відшнуро́ вувати, -вую, -вуєш, відшнурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Отшпиливать, отшпилить – відшпи́ лювати, -люю, -люєш, відшпили́ ти, -лю́, -лиш.
Отштукатуривать, отштукатурить – тинькува́ ти, обтинькува́ ти, ви́ тинькувати, -кую.
Отшучиваться, отшутиться – віджарто́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, віджартува́ тися,
-ту́ юся.
Отщепенец – відсту́ пник, -ка; -ница – відсту́ пниця, -ці.
Отщепенство – відсту́ пництво, -ва.
Отщеплять, отщепить – відко́ лювати, -люю, -люєш, відколо́ ти, -лю́, -леш; (ветку)
відча́ хувати, відчахну́ ти, -хну́ , -хне́ ш.
Отщепок – трі́ска, скі́пка, -ки.
́
́ -їси́ ; 2)
От’едать, от’есть – 1) (кушать за долг) від’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, від’їсти,
-їм,
(отгрызать) відгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, відгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
́
От’едаться, от’есться – від’їда́ тися, від’їстися.
́
От’едок – недо́ їдок, об’їдок,
-дка; (огрызок) недо́ гризок, -зка.
́
От’езд – від’їзд,
ви́ їзд, -ду.
́
́
́
От’езжать, от’ехать – від’їжджа́ ти, -жджа́ ю, -жджа́ єш, від’їхати,
-їду,
-їдеш.
От’емлемый – віді́йманий, відби́ раний, -а, -е.
От’явленный – 1) відо́ мий, -а, -е; зві́сний; 2) (отчаянный) завзя́ тий, очайду́ шний, -а, -е.
Отыгривать, отыграть – відіграва́ ти, -раю́, -рає́ш, відігра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Отыскивать, отыскать – відшу́ кувати, -кую, -куєш, відшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Отяготеть – обважні́ти, -жні́ю, -жні́єш.
Отяготелый – обважні́лий.
Отяготительный – обтя́ жливий, суту́ жний, -а, -е.
Отягощать, отяготить – обтяжа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, обтя́ жити, -жу, -жиш, обва́ жнювати,
-нюю, -нюєш, обважни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Отягощающий – обтя́ жливий.
Отягощение – обтя́ ження, -ння.
Офицер – офіце́ р, -ра.
Официальный – офіці́йний, офіція́ льний, урядо́ вий, -а, -е.
Оформление – офо́ рмлення, -ння.
Оформливать, оформить – офо́ рмлювати, -люю, -люєш, офо́ рмити, -млю, -миш, фо́ рми
надава́ ти, нада́ ти.
Ох, межд. – ох!
Охание – о́ хання, о́ хкання, бі́дкання, -ння.
Охапка – 1) (действие) охо́ плювання, -ння; 2) (дров, соломы) обере́ мок, -мка.
Охарактеризировать – схарактеризува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Охать, охнуть (стонать) – о́ хкати (о́ хкаю, о́ хкаєш), о́ хати (о́ хаю, -єш), о́ хнути (о́ хну, -неш).
Охват – охо́ плення, -ння.
Охватывать, охватить – 1) охо́ плювати, -люю, -люєш, охопи́ ти, -плю́, -пиш, обійма́ ти, -ма́ ю,
-ма́ єш, обійня́ ти (обійму́ , обійме́ ш); 2) (умом) ро́ зумом збагну́ ти, -гну́ , -не́ ш; 3) (окружать)
ото́ чувати, -чую, -чуєш, оточи́ ти, -чу́ , -чиш.
Охладевать, охладеть – 1) (терять теплоту) холо́ нути, охоло́ нути, -ну, -неш; 2) (терять
усердие) байду́ жніти, збайду́ жніти, -нію, -нієш.
Охладелый, охладевший – 1) охолоді́лий, охоло́ лий; 2) збайдужні́лий, -а, -е.
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Охладитель – охоло́ дник.
Охладительный – прохоло́ дний, холодки́ й. а́ , -е́ .
Охлаждать, охладить – холоди́ ти, охоло́ джувати, охолоди́ ти, прохоло́ джувати, -джую, -єш,
прохолоди́ ти, -джу́ , -диш, осту́ джувати, остуди́ ти.
Охлаждающий – охолодни́ й.
Охлаждение – 1) (чего) охоло́ дження, -ння; (состо́яние) охолоді́ння, прохолоді́ння,
осту́ діння, -ння; 2) (к кому, чему) збайду́ жіння, -ння.
Охлопье – кло́ ччя, -ччя.
Охмелеть – захмелі́ти, -лі́ю, -лі́єш, сп’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
́ (упою́, упо́ їш); 2) (отрезвлять)
Охмелять, охмелить – 1) упо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, упоїти
похміля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, похмели́ ти, -лю́, -лиш.
Охолаживание – холоді́ння, охоло́ джування, осту́ джування.
Охорашивать – чепури́ ти, -рю́, -риш; -ться – чепури́ тися, причепуря́ тися.
Охота – 1) охо́ та, -ти, хіть (род. хо́ ті), бажа́ ння, -ння (до чо́ го); 2) ло́ ви, -вів, полюва́ ння, -ння
(на ко́ го, що).
Охотиться – 1) (иметь желание) охо́ титися (охо́ чуся, охо́ тишся), ма́ ти хіть; 2) полюва́ ти,
-лю́ю, -лю́єш (на ко́ го, на що).
Охотник – 1) (любитель) охо́ тник, -ка (до чо́ го); 2) лове́ ць, -вця́ , мисли́ вець, -вця.
Охотничий – лове́ цький, мисли́ вський, -а, -е.
Охотный (добровольный) – охо́ тний, доброві́льний, -а, -е.
Охотно – залюбки́ , ра́ до, з охо́ тою.
Охра – 1) (желтая) во́ хра, -ри; 2) (красная) черві́нька, -ки.
Охрана – 1) (охранение) охоро́ на, -ни; 2) (стража) сторо́ жа, -жі, ва́ рта, -ти.
Охранение – 1) охоро́ на, -ни; 2) сторожі́ння, вартува́ ння.
Охранитель – 1) охоро́ нник, -ка; 2) вартови́ й, -во́ го.
Охранительный, охранный – охоро́ нний, -а, -е.
Охранка – охоро́ нка, -ки.
Охранник – охоро́ нник.
Охранять, охранить – охороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, охорони́ ти, -ню́, -ниш, оберіга́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, оберегти́ , -режу́ , -реже́ ш.
Охрипать, охрипнуть – охрипа́ ти, -па́ ю, охри́ пнути, -пну, -еш.
Охриплый – хри́ плий, -а, -е.
Охрометь – окриві́ти, -ві́ю, -ві́єш, скульга́ віти, -вію, -вієш.
Охуливать, охулить – гу́ дити, огу́ дити, джу, -диш, га́ нити, зга́ нити, -ню, -ниш.
Оцарапывать, оцарапать – дря́ пати, -паю, -паєш, удряпну́ ти, ушкрябну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Оцеживать, оцедить – проці́джувати, -джую, -джуєш, проціди́ ти, -джу, -диш.
Оценение, оценка – оці́нка, -ки, цінува́ ння, оцінюва́ ння, -ння.
Оценивать, оценить – оці́нювати, -ню, оці́нити, -ню́, -ниш.
Оценщик – цінува́ льник, -ка.
Оцепеневать, оцепенеть – дубі́ти, задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш, закляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
закля́ кнути, -ну, -неш.
Оцепенелый – задубі́лий, одубі́лий, закля́ клий, -а, -е.
Оцепенение – одубі́ння, закля́ кнення, -ння.
Оцеплять, оцепить – 1) обчі́плювати, -люю, -люєш, обчепи́ ти, -плю, -пиш; 2) (окружать)
обступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, обступи́ ти, -плю́, -пиш, ото́ чувати, -чую, -чуєш, оточи́ ти, -чу, -чиш.
Очаг – о́ гнище, -ща.
Очарование – очарува́ ння, зачарува́ ння, -ння.
Очарователь – чарівни́ к, -ка́ ; -ница – чарівни́ ця, -ці.
Очаровательный – чарівни́ й, чарівки́ й, чарівли́ вий.
Очаровывать, очаровать – зачаро́ вувати, -вую, -вуєш, чарува́ ти, зачарува́ ти, очарува́ ти.
Очевидец – самови́ дець, -дця.
Очевидно – очеви́ дно, очеви́ дячки.
Очевидность – очеви́ дність, -ости.
Очевидный – очеви́ дний, нао́ чний, очеви́ стий, -а, -е.
Очеканивать, очеканить (отделывать) – обробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оброби́ ти, -блю́, -биш.
Очеловечиться – образ люди́ ни прийня́ ти, -му́ , -меш.
Очень – ду́ же, ве́ льми, си́ льно.
Очервиветь – зчерви́ віти, почерви́ віти, -вію, -вієш.
Очередной – чергови́ й, -а́ , -е́ .
Очередь – черга́ , -ги́ , ряд (род. ря́ ду); на очереди – на черзі́; по очереди – по черзі́, черго́ ю;
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не в очередь – без черги́ ; в свою очередь – і собі́; очередь за мной – моя́ черга́ .
Очерк – 1) (описание) на́ рис, -су, на́ черк, -ку; 2) (контур) о́ брис, -су, за́ рис, -су, обві́д (род.
обво́ ду); 3) (действие) обче́ ркування, обкре́ слювання, обрисо́ вування, -ння.
Очеркивать, очертить – обче́ ркувати, -кую, -куєш, обчеркну́ ти, -ну́ , -неш, обкре́ слювати,
-люю, -люєш, обкре́ слити, -лю, -лиш, зарисо́ вувати, -со́ вую, -о́ вуєш, зарисува́ ти, -су́ ю,
-су́ єш, обво́ дити, -джу, -диш, обвести́ (обведу́ , обведе́ ш).
Очернивать, очернить – 1) (красить в черный цвет) чорни́ ти, почорни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 2)
(порочить) чорни́ ти, обчорни́ ти, гу́ дити, обгу́ дити, -джу, -диш, обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
обмо́ вити, -влю, -виш.
Очерствляться, очерстветь – че́ рствіти, заче́ рствіти, -вію, -вієш.
Очертание – 1) за́ рис, о́ брис, -су; 2) (действие) обче́ ркування, обкре́ слювання, -ння.
Очески (вычески) – па́ чоси, -сів.
Очинивать, очинить (перья, карандаши) – заго́ стрювати, -рюю, -рюєш, загостри́ ти, -рю́,
-риш, застру́ гувати, -гую, -гуєш, заструга́ ти, -ружу́ , -ру́ жеш.
Очинка – заго́ стрювання, застру́ гування, -ння.
Очистительный – прочи́ сний, -а, -е.
Очистка, очищение – 1) очи́ щення, -ння; 2) (опорожнение) ви́ порожнення, споро́ жнення.
Очищать, очистить – 1) обчища́ ти, обчи́ стити, вичища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, ви́ чистити, -чищу,
-чистиш; 2) (от скорлупы) оббира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, обібра́ ти (обберу́ , оббере́ ш); 3) (убитую
птицу) обску́ бувати, -бую, -буєш, обскубти́ , -бу́ .
Очищенный – чи́ щений, -а, -е.
Очки – окуля́ ри, -рів.
Очко – 1) (у растений) бру́ нька, -ки; 2) (в улье, в сети, в картах) очко́ , -ка, ві́чко, -ка.
Очковать – очкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Очковый – очкови́ й, -а́ , -е́ .
Очной – о́ чний, нао́ чний, -а, -е.
Очнуться – 1) оприто́ мніти, до па́ м’яти прийти́ ; 2) (проснуться) проки́ нутися, -нуся,
-нешся.
Очуметь – 1) (одуреть) очмані́ти, -ні́ю, -ні́єш, очамрі́ти, -рі́ю-рі́єш; 2) (заболеть чумой)
зачумі́ти.
Очутиться – опини́ тися, -ню́ся.
Ошалеть – очамрі́ти, -рі́ю, -рі́єш, очмані́ти, -ні́ю, -ні́єш, ошалі́ти, -лі́ю, -лі́єш, задурма́ нитися,
-нюся, -нишся, одурі́ти, -рі́ю.
Ошарашенный – приголо́ мшений.
Ошеек – оши́ йок (род. оши́ йка).
Ошейник – наши́ йник, -ка.
Ошеломлять, ошеломить – 1) (сильно ударить по голове) угріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, угрі́ти
(угрі́ю, угрі́єш); 2) (озадачить) приголо́ мшувати, -шую, -шуєш, приголо́ мшити, -шу, -шиш.
Ошеломленный – приголо́ мшений, приглу́ шений, -а, -е.
Ошеломляющий – приголо́ мшливий.
Ошелушать, ошелушить – (семя, зерно) облускува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, облу́ скати, -каю,
-каєш, вилу́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ лузати, -заю, -заєш.
Ошибаться, ошибиться – помиля́ тися, -ля́ юся, -ляєшся, помили́ тися, -лю́ся, -ли́ шся.
Ошибка – по́ милка, -ки, хи́ ба, -би; по ошибке – помилко́ во.
Ошибочный – помилко́ вий, хи́ бний, -а, -е.
Ошикать – обши́ кати.
Ошлифовывать, ошлифовать – обшліхо́ вувати, обшліхува́ ти.
Ощедрять, ощедрить – обдаро́ вувати, -вую, -вуєш, обдарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Ощениться – ощени́ тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Ощерять, ощерить, см. Оскаливать, оскалить.
́
́
Ощетиниваться, ощетиниться – наїжуватися,
-жуюся, -жуєшся, наїжитися,
-жуся,
-жишся, настовбу́ рчуватися, -чуюся, настовбу́ рчитися, -чуся, -ишся.
Ощипывание – общи́ пування.
Ощипывать, ощипать – общи́ пувати, -пую, -пуєш, общипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; (перья, шерсть)
обску́ бувати, -бую, -буєш, обскубти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Ощупывать, ощупать – обла́ пувати, -пую, -пуєш, обла́ пати, -паю, -паєш, обма́ цувати, -цую,
-цуєш, обма́ цати, -цаю, -цаєш.
Ощупь – обма́ цування, обла́ пування.
Ощупью – по́ мацки, по́ лапки, навпо́ мацки, навпо́ лапки.
Ощутимый – відчу́ тний.
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Ощутительный – чутли́ вий, дошку́ льний, -а, -е; -но – чутли́ во, дошку́ льно.
Ощущать, ощутить – відчува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відчу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш, почува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
почу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Ощущение – відчува́ ння, -ння.
Оягниться – окоти́ тися.
Пава – па́ ва, -ви, пави́ чка, -ки.
Павиан – павія́ н, -на.
Павильон – павільйо́ н, -ну.
Павлин – пави́ ч, -ча́ , паву́ н, -на́ ; -ний – пави́ ний, пави́ нячий.
Павлиниться – інди́ читися, -чуся, -чишся.
Пагуба – згу́ ба, -би, поги́ біль, -белі.
Пагубность – згу́ бність, -ности.
Пагубный – згу́ бний, згу́ бливий, -а, -е; -но – згу́ бно, згу́ бливо.
Падаль – сте́ рво, -ва, па́ дло, -ла.
Падать, пасть – 1) па́ дати (па́ даю, па́ даєш), упа́ сти (упаду́ , упаде́ ш) (зві́дки, куди́ );
(валиться) вали́ тися, повали́ тися, -лю́ся, -лишся; 2) (в обморок) зомліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
зомлі́ти, -лі́ю, -лі́єш; 3) (в бою) ги́ нути, заги́ нути, -ну, -неш; 4) (приходить в упадок)
занепада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, занепа́ сти (занепаду́ , занепаде́ ш).
Падеж, грам. – відмі́нок, -нка.
Падеж (повал) – упа́ док, -дку, по́ шесть, -сти (на що).
Падение – 1) (действие) па́ дання, паді́ння, -ння; 2) (упадок) зане́пад, -ду.
Падкий – квапли́ вий, сква́ пний (до чо́ го), ла́ сий, -а, -е (до чо́ го и на що).
Падучая болезнь, мед. – чо́ рна не́ міч, -мочі, паду́ чка, -ки.
Падчерица – па́ сербиця, -ці.
Падший – упа́ лий, -а, -е; (о человеке) зледащі́лий,
Паевой – пайови́ й, -а́ , -е́ .
Паек – па́ йка, -ки.
Паж – паж, -жа, джу́ ра, -ри.
Пажить – луг, толо́ ка, -ки.
Паз – жо́ лоб, -ба, рівчачо́ к, -чка́ .
Пазить – жоло́ бити, -блю, -биш, жолобкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пазуха – па́ зуха, -хи.
Паинька – ця́ ця, -ці, ця́ цінька, -ки.
Пай – пай (род. па́ ю), па́ йка, -ки.
Пайка (паяние) – лютува́ ння, -ння.
Пайщик – 1) спі́льник, -ка; 2) (имеющий пай) пайови́ к, -ка́ ; -щица – 1) спі́льниця, -ці; 2)
пайови́ чка, -ки.
Пакгауз – пакга́ вз, -зу.
Пакет – паке́ т, -ту, паку́ нок, -нку; -ный – пакето́ вий, -а, -е.
Паклечесальный (завод) – клочочеса́ льня, -ні.
Пакля – кло́ ччя, -ччя, пачоси, -сів.
Паковать – пакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пакостить – 1) ка́ постити, па́ костити, -кощу, -костиш; 2) (марать) паску́ дити, -джу, -диш,
каля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 3) (портить) ні́вечити, -чу, -чиш, псува́ ти (псую́, псує́ш).
Пакостник – 1) ка́ посник, па́ косник, -ка; 2) паску́ дник, -ка; -ница – 1) ка́ посниця,
па́ косниця, -ці; 2) паску́ дниця, -ці.
Пакостный – 1) ка́ посний, па́ косний, -а, -е; 2) паску́ дний.
Пакость – 1) ка́ пость, -сти, па́ кість, -кости; 2) паску́ дство.
Палата – 1) (дворец) пала́ ц, -цу; 2) (учреждение) пала́ та, -ти; 3) (больничная палата)
пала́ та, -ти, по́ кій, -кою.
Палатка – 1) (шатер) наме́ т, -ту, шатро́ , -ра́ ; 2) (базарная) я́ тка.
Палач – кат, -та; -чка – каті́вка.
Палевый (о масти) – полови́ й.
Палеографический – палеографі́чний, -а, -е.
Палеонтология – палеонтоло́ гія, -гії; -гический – палеонтологі́чний, -а, -е.
Палец – 1) па́ лець, -льця, пу́ чка, -ки; 2) (в перчатке) напа́ лок, -лка; 3) (в колесе) зуб, -а,
па́ лець.
Палиатив – паліяти́ в, -ву; -ный – паліяти́ вний, -а, -е.
Палисадник – паліса́ дник, -ка, при́ садок, -дка.
Палитра – палі́тра, -ри.
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Палить – 1) (жечь) пали́ ти, -лю́, -лиш; 2) (стрелять) пали́ ти, бу́ хати, -хаю, -хаєш.
Палка – па́ лиця, -ці, ціпо́ к, -пка́ .
Паломник – проча́ нин, -на; -ница – проча́ нка.
Паломничество – про́ ща, -щі.
Палочка – па́ личка, -ки, ціпо́ чок.
Палуба – чарда́ к, -ка́ , па́ луба, -би; -бный – чарда́ чний, -а, -е, па́ лубний.
Пальба – стріляни́ на, -ни, стрільба́ , -би́ .
Пальма – па́ льма, -ми; -мовый – па́ льмовий, -а, -е.
Пальто – пальто́ , -та́ ; -тишко – пальтечко́ , -ка́ .
Пальчик – па́ льчик, -ка.
Палящий – пеку́ чий, палю́чий, -а, -е.
Памфлет – памфле́ т, -ту.
Памятливый – пам’ятли́ вий, пам’ятки́ й, -а́ , -е́ .
Памятник – 1) па́ м’ятник, -ка; 2) (остаток прошлого) па́ м’ятка, -ки.
Памятно – упа́ м’ятку, утямки́ .
Памятный – пам’ятли́ вий, пам’ятни́ й, -а́ , -е́ .
Памятовать – пам’ятува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, пам’ята́ ти, -та́ ю, -таєш.
Память – 1) па́ м’ять, -ті; 2) (воспоминание) зга́ дка, -дки, спо́ мин, -ну.
Пан – пан, -на.
Панегирик – панегі́рик, -ка; -рический – панегіри́ чний, -а, -е.
Панель – 1) ли́ штва, -ви; 2) (тротуар) пішохі́д, -хо́ ду.
Паника – па́ ніка, -ки.
Паникадило – панікади́ ло, -ла.
Панихида – панахи́ да, -ди.
Панический – пані́чний, -а, -е.
Панорама – панора́ ма, -ми.
Пансион – пансіо́ н, -ну.
Пансионер – пансіоне́ р, -ра; -рка – пансіоне́ рка, -ки.
Панталоны – пантальо́ ни, -льо́ н, штани́ , -ні́в.
́
Пантеизм – пантеїзм,
-му.
Пантера – панте́ ра, -ри.
Пантомима – пантомі́ма, -ми.
Панцерный – па́ нцерний.
Панцырник – па́ нцерник, -ка.
Панцырь – па́ нцер, -ра, бро́ ня, -ні; (у черепахи) черепо́ к, -пка́ .
Папа – 1) па́ па, -пи; 2) (отец) та́ то.
Паперть – па́ перть, -ти.
Папироса – цига́ рка, -ки, папіро́ са, -си.
Папиросница – цига́ рниця, -ці.
Папиросный – цигарко́ вий.
Папка – 1) (для бумаг) обго́ ртка, те́ ка, ки; 2) (картонка) шабату́ рка.
Папоротник – па́ пороть, -ті.
Папство – па́ пство, -ва; -ский – па́ пський, -а, -е.
Папуха, папуша – папу́ ша, -ші, папу́ шка, -шки.
Пар – 1) па́ ра, -ри; 2) (о поле́) пар, -ру.
Пара – 1) (двое) па́ ра, -ри, дво́ є (род. двох), двойко́ ; 2) (подходящий) рі́вня, -ні, рі́вень, -ня; 3)
(супружеская чета) па́ ра, -ри, подру́ жжя, -жжя.
Парабола, геом. – пара́ боля, -лі; -лический – параболі́чний, -а, -е.
Параграф – пара́ граф, -фу.
Парад – 1) пара́ да, -ди; 2) (наряд) убі́р (род. убо́ ру).
Парадный – 1) пара́ дний, показни́ й; 2) (торжественный) пи́ шний, урочи́ стий.
Парадоксальный – парадокса́ льний, -а, -е.
́ -да.
Паразит – парази́ т, -та, чужоїд,
Парализованный – спаралізо́ ваний.
Паралитик – паралі́тик, -ка.
Паралич, мед. – пара́ лі́ч, -ча, роди́ мець, -мця.
Параллелизм – паралелі́зм, -му.
Параллель – парале́ ля, -лі, рівноле́ жник, -ка.
Параллельный – парале́льний, рівноле́ жний, -а, -е; -но – парале́ льно, рівноле́ жно.
Парафин, хим. – парафі́на, -ни, земляни́ й віск (род. во́ ску).
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Парашка (в тюрьме) – катери́ нка, -ки.
Парашют – парашу́ т.
Паренек – парубі́йка, -ки, парубчу́ к, -ка́ .
Парение – ширя́ ння, буя́ ння, шуга́ ння, -ння.
Парень – па́ рубок, -бка; (соб.) парубо́ цтво, -ва.
Пари – за́ клад, -ду, заста́ ва, -ви.
Парик – перу́ ка, -ки.
Парикмахер – голя́ р, -ра́ .
Парикмахерская – голя́ рня, перука́ рня.
Парикмахерский – голя́ рський, перука́ рський, -а, -е.
Парировать – выдбива́ ти.
Паритет – парите́ т, -ту, рі́вність, -ности.
Паритетный – парите́ тний, рі́вний, -а, -е.
Пари́ ть – (летать, фантазировать) ширя́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, буя́ ти (буя́ ю, буя́ єш), шуга́ ти
(шуга́ ю, -га́ єш).
Па́ рить – 1) па́ рити, -рю, -риш; (обдавать паром) шпа́ рити, -рю, -риш; 2) (бить) па́ рити,
-рю, -риш, пері́щити, -щу, -щиш.
Парк – парк, -ку.
Паркет – парке́ т, -ту; -ный – паркето́ вий, -а, -е.
Паркий – парни́ й, -а́ , -е́ ; -ко – па́ рно.
Парламент – парля́ мент, -ту; -ский – парляме́ нтський, -а, -е.
Парламентер – парлямента́ р, -ря́ .
Парни, соб. – парубо́ цтво, -ва.
Парник – парни́ к, -ка́ , тепля́ к, -ка́ .
Парниковый – парнико́ вий, -а, -е.
Парнишка, см. Паренек.
Парной – те́ плий, -а, -е.
Парный – пари́ стий, -а, -е, до па́ ри.
Паровик, мех. – парови́ к, -ка́ .
Паровоз – парові́з, -во́ зу, паротя́ г, -гу; -зный – парові́зний, паротя́ говий, -а, -е.
Паровозостроение – паротягобудува́ ння.
Паровой – 1) (мех.) парови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (овощи) парнико́ вий, -а, -е.
Пародия – паро́ дія, -її.
Пароизмеритель – паромі́р.
Пароконный – двукі́нний, парокі́нний, -а, -е.
Пароксизм, мед. – парокси́ зм, -зму, пере́ падок, -дку.
Пароль, воен. – паро́ ль, га́ сло, -ла.
Паром – паро́ м, -ма, поро́ н, -на.
Паромщик – поро́ нник, -ка, переві́зник, -ка.
Паронагреватель – паронагрі́вник.
Парообразование – паротво́ рення.
Пароотводный – паровивідни́ й.
Пароперегреватель – пароперегрі́йник, -ка.
Парораспределитель – паророзподі́льник, -ка; -ный – паророзподі́льний.
Паростник (лес) – молодня́ к, -ка́ , молодни́ к, -ку́ .
Пароход – паропла́ в, -ва; -ный – паропла́ вний, -а, -е.
Пароходовладелец – пароплавовла́ сник, -ка.
Пароходовладельческий – пароплавовла́ сницький, -а, -е.
Пароходство – паропла́ вство, -ва,
Парта – па́ рта, -ти, ла́ ва, -ви.
Партер – парте́ р, -ру.
Партерный – партеро́ вий, парте́ рний, -а, -е.
Партиец – парті́єць, -ті́йця.
Партизан – партиза́ н, -на; -ский – партиза́ нський, -а, -е.
Партийный – парті́йний, -а, -е.
Партитура – партиту́ ра, -ри; -рный – партиту́ рний, -а, -е.
Партия – 1) па́ ртія, -ії; 2) (отряд) загі́н, -го́ ну; 3) (группа) вата́ га, -ги, ва́ лка, -ки; 4) (в
карточ. игре) па́ ртія, -її; 6) (супружеская чета) па́ ра, -ри.
Партнер – партне́ р, -ра.
Парус – па́ рус, -са, вітри́ ло, -ла; -ный – па́ русний, вітри́ льний.
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Парусина – паруси́ на, -ни; -ный – паруси́ новий, -а, -е.
Парусник – вітри́ льник, -ка.
Парфюмерия – парфуме́ рія, -ії; парфу́ ма; -рный – парфуме́ рний, -а, -е, парфу́ мовий.
Парча – парча́ , -чі́, грезе́ т, -ту.
Парчовый – парче́ вий, грезето́ вий, -а, -е.
Парши – па́ рші, -ів, шолуді́, -і́в.
Паршиветь – парши́ віти, шолуди́ віти, ми́ ршавіти, -вію, -вієш.
Паршивец – парха́ ч, -ча́ , шолуди́ вець, -вця; -вица – парха́ чка, -ки, парши́ виця, -ці.
Паршивый – парши́ вий, парха́ тий, шолуди́ вий, -а, -е.
Пас – пас, -са.
Пасека – па́ сіка, -ки.
Пасечник – па́ січник, -ка.
Пасечный – па́ січний, -а, -е.
Пасквиль – пашкві́ль, паскві́ль.
Паслен, бот. – паслі́н, -льо́ ну.
Пасмурный – хма́ рний, хмурни́ й, похму́ рий, -а, -е; -но – хму́ рно, похму́ ро.
Пасовать – пасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Паспорт – па́ спорт, -та.
Паспортный – паспорто́ вий, па́ спортний, -а, -е.
Пассажир – пасажи́ р, -ра.
Пассажирский – пасажи́ рний, пасажи́ рський, -а, -е.
Пассив – паси́ в, -ву.
Пассивность – паси́ вність, -ности.
Пассивный – паси́ вний, -а, -е.
Пастбище – пасови́ сько, -ка, ви́ пас, -су, пасови́ ще, -ща.
Паства – па́ ства, -ви.
Пасти – па́ сти (пасу́ , пасе́ ш); (в дороге) попаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Пастила – пови́ дло, -ла, пови́ дляник, -ка.
Пастор – па́ стор, -ра; -рша – па́ сторка, -ки.
Пасторский – пасто́ рський, -а, -е.
Пастух – 1) пасту́ х, -ха́ ; 2) (овец) вівча́ р, -ря́ ; 3) (лошадей) ста́ дник, -ка; 4) (рогатого скота)
чередни́ к, -ка́ ; 5) (свиней) свина́ р, -ря́ ; 6) (гусей) гуся́ р, -ра́ .
Пастушеский, пастуший – пасту́ ший, пасту́ шачий.
Пастушка – пасту́ шка, -ки, чередни́ ця, -ці.
Пастушок – пастушо́ к, -шка́ , пастуша́ , -ша́ ти.
Пастырский – па́ стирський, -а, -е.
Пастырь – па́ стир, -ря.
Пасть – 1) па́ ща, -щі, паще́ ка, -ки, пе́лька, -и; 2) (западня) па́ стка.
Пасть – 1) (упасть) упа́ сти (упаду́ , упаде́ ш); 2) (умереть) полягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш.
Пасха – па́ сха, -хи, па́ ска, -ки, вели́ кдень (род. вели́ кодня).
Пасхальный – велико́ дній, -я, -є.
Пасынок – па́ синок, -нка, па́ серб.
Патент – пате́ нт, -ту; -ный – пате́ нтний, патенто́ вий, -а, -е.
Патентовать – патентува́ ти, -ту́ ю.
Патока – па́ тока, -ки; (свекловичная) меля́ са, -си.
Патология – патольо́ ґія, -ії; -гический – патольоґі́чний, -а, -е.
Патриарх – патрія́ рх, -ха; -хальный – патріярха́ льний, -а, -е.
Патриот – патріо́ т, -та; -тка – патріо́ тка, -ки.
Патриотический – патріоти́ чний, -а, -е; -ски – патріоти́ чно.
Патрон – 1) (зарядный) набі́й, -бо́ ю, патро́ н, -на; 2) (покровитель) патро́ н, -на.
Патронный – набі́йний, патро́ нний, -а, -е.
Патронташ – ладівни́ ця, набі́йни́ ця, -ці.
Патрулирование – патрулюва́ ння.
Патрулировать – патрулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Патруль – патру́ ль, -ля́ ; -льный – патру́ льний, -а, -е.
Пауза – па́ вза, -зи, пере́ рва, -ви.
Паук – паву́ к, -ка́ .
Паутина – павути́ на, -ни; (собир.) павути́ ння, -ння.
Паутинный – павути́ новий, -а, -е.
Паучек – павучо́ к, -чка́ .
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Паучий – павуко́ вий, -а, -е.
Паф, межд. – бах, баба́ х.
Пафос – па́ тос, -су.
Пах – 1) (под мышкой) пахва́ , -ви́ , паха́ , -хи́ ; 2) (в шагу) пах, -ху; (у животных) зду́ ховина,
-ни.
Пахание – о́ ранка, -ки, ора́ ння, -ння.
Паханный – о́ раний, -а, -е.
Пахарский – хліборо́ бський, -а, -е.
Пахарь – ора́ ч, -ча́ , плугатар, -ря, хліборо́ б, -ба.
Пахать – ора́ ти (орю́, оре́ ш).
Пахнуть – 1) па́ хнути, -ну, -неш, душі́ти, -шу́ , -ши́ ш; (дурно) не́ сти, відго́ нити (чим).
Паховой – пахови́ й, -а́ , -е́ .
Пахота, пахоть – рілля́ , -ллі́.
Пахтанье – 1) сколо́ тини, -тин, масля́ нка, -ки; 2) (действие) збива́ ння, колоті́ння, -ння.
Пахтать – збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, колоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Пахучесть – запа́ шність, -ности, паху́ чість, -чости.
Пахучий – запашни́ й, паху́ чий, -а, -е; -че – запа́ шно, паху́ че.
Пациент – паціє́нт, -та.
Пачка – па́ чка, -ки, па́ ка, -ки, жму́ ток, -тка.
Пачкание – 1) паску́ дження, ма́ зання, -ння; 2) парта́ чення, -ння.
Пачкать – паску́ дити, -джу, -диш, брудни́ ти, -ню́, ни́ ш, ма́ зати (ма́ жу, ма́ жеш); -ться –
(мараться) брудни́ тися, паску́ дитися, ма́ затися.
Пачкотня – 1) ляпани́ на, -ни, мазани́ на, -ни; 2) парта́ цтво, -ва.
Пачкун – 1) нехлю́й, -юя́ , нечепу́ ра, -ри, замазу́ ра, -ри; 2) парта́ ч, -ча́ .
Паша – баша́ , -ші́.
Пашня – 1) (пахание) ора́ ння, -ння, о́ ранка, -ки; 2) (нива) рілля́ , -ллі́, о́ ране по́ ле, ни́ ва, -ви.
Паштет – паште́ т, -та; -тный – паште́ товий, -а, -е.
Паюсная икра – кав’я́ р, -ру.
Паяльник – лютува́ ло, -ла, лютува́ льник, -ка.
Паяльный – лютува́ льний, -а, -е.
Паяльщик – лютівни́ к, -ка, лютува́ льник -ка.
Паяние – лютува́ ння, -ння.
Паясничать – блазнюва́ ти, -ню́ю, -ню́єш.
Паять – лютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Паяц – бла́ зень, -зня.
Паяцничать – блазнюва́ ти.
Певец – співа́ к, -ка́ , співа́ ка, -ки; (поэт) співе́ ць, -вця́ ; -вица – співа́ чка, -ки.
Певун – співу́ н, -на́ ; -нья – співу́ ха, -хи.
Певучесть – співу́ чість, -чости, співли́ вість, -вости.
Певучий – співу́ чий, співли́ вий, співни́ й, -а́ , -е́ .
Певческая – співа́ льня, -ні.
Певческий – співа́ цький, -а, -е.
Певчий – 1) (прилаг.) співо́ чий, -а, -е; 2) (сущ.) співа́ к, -ка́ .
Пегий – пері́стий, строка́ тий.
Педагогика – педаго́ гіка, -кя; -гический – педагогі́чний, -а, -е.
Педаль – педа́ ль, -лі, ла́ ба, -би, ступи́ р, -ря́ ; (в верстаке) ша́ йда.
Педант – педа́ нт, -та; -тка – педа́ нтка, -ка.
Педантизм – педанти́ зм, -му.
Педантический – педанти́ чний, -а, -е.
Пейзаж – пейза́ ж, -жу, крайови́ д, -ду.
Пейзажист – пейзажи́ ст, -та.
Пекарка – пе́карка, -ки, печі́льниця, -ці.
Пекарня – пека́ рня, -ні.
Пекарство – пекарюва́ ння, -ння; -ский – пека́ рський, -а, -е.
Пекарь – пе́кар, -ря, печі́льник, -ка.
Пеклеванный – питльо́ ваний.
Пелена – покрива́ ло, -ла, засло́ на.
Пеленальный – сповива́ льний.
Пеленание – сповива́ ння, -ння.
Пеленать, спеленать – повива́ ти, сповива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
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Пеленка – пелю́шка, -ки, сповито́ к, -тка́ .
Пеленочный – пелюшко́ вий, -а, -е.
Пелерина – пелери́ на, -ни.
Пельмень – ву́ шко, -ка; (множ. ч.) ву́ шки.
Пена – пі́на, -ни, шумови́ ння, -ння.
Пенал – пена́ л, -ла, пі́рник, -ка.
Пенек – пеньо́ к, -нька́ .
Пение – спів, -ву, спі́ви, -вів, спі́ва́ ння, -ння.
Пенистый – пі́нявий, -а, -е.
Пенить – пі́нити, -ню, -ниш; -ться – пі́нитися, шумува́ ти.
Пенка – пі́нка, -ки, шумови́ на, -ни.
Пенсионный – пенсі́йний, -а, -е.
Пенсия – пе́нсія, -ії.
Пенсионер – пенсіоне́ р, -ра; -ка – пенсіоне́ рка, -ки.
Пенсне – пенсне́ .
Пентюх – тюхті́й, -ія́ , маму́ ла, -ли.
Пень – 1) пень (род. пня); 2) (улей) пень (род. пня), коло́ да, -ди; 3) (о человеке) йо́ лоп, -па,
те́ лепень, -пня, тюхті́й, -ія́ .
Пенька – пря́ диво, -ва, коно́ плі, -пе́ль.
Пеньковий – прядив’я́ ний, коно́ пля́ ний, -а, -е.
Пеньюар – пеньюа́ р, -ра.
Пеня – 1) пеня́ , -ні́, напа́ сть, -сти; 2) (штраф) пеня́ , -ні, штраф, -у.
Пенять – жалкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, ре́ мствувати, -вую, -вуєш (на ко́ го, на що), доріка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш (кому́ ).
Пенящийся – шу́ мний, -а, -е.
Пепел – по́ піл, -пелу.
Пепелистый – попели́ стий, -а, -е.
Пепелиться – попелі́ти, -лі́ю.
Пепелище – попели́ ще, -ща, погорі́лище, -ща.
Пепельница – попільни́ ця, -ці, попільни́ чка, -ки.
Пепельный – попеля́ стий, -а, -е.
Первак, первенец – перва́ к, -ка́ , первачо́ к, -чка́ ; -вачка – перва́ чка, -ки.
Первенство – 1) пе́ ршість, -шости, першенство́ , -ва́ ; 2) (преимущвство) перева́ га, -ги.
Первенствовать – первува́ ти, пере́д вести́ (веду́ , -е́ ш).
Первинка – першина́ , первина́ , -ни́ .
Первичный – перві́сний, перви́ нний, -а, -е.
Первобрачный – першошлю́бний, -а, -е.
Первобытность – перві́сність, первобу́ тність.
Первобытный – перві́сний, -а, -е, первобу́ тній, -я, -є.
Первозданный – первоство́ рений, -а, -е.
Первоисточник – перводжерело́ , -ла́ .
Первоклассный – 1) (ученик) першокла́ сний; 2) (один из лучших) першоря́ дний, -а, -е.
Первоначало – первопоча́ ток, -тку, первопочи́ н, -ну.
Первоначальный – 1) початко́ вий; 2) перві́сний, -а, -е.
Первообраз – первовзі́р, -зо́ ру, первотві́р, -тво́ ру.
Первопечатник – пе́ рший друка́ р.
Первородный – перворі́дний, -а, -е.
Первородство – перворі́дність.
Первостепенный – першоря́ дний, перворя́ дний, -а, -е.
Первоцвет – 1) первоцві́т, -ту; 2) (бот.) ряст, -ту, бара́ нчики, -ків.
Первый – пе́ рший, пе́ рвий.
Пергамент – перґамен, -ну; -ный – перґамено́ вий, -а, -е.
Перебалтывать, переболтать – 1) (жидкость) перебо́ втувати, -тую, -туєш, перебовта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, переколо́ чувати, -чую, -чуєш, переколоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; 2) (языком)
перебрі́хувати, -рі́хую, -хуєш, перебреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш.
Перебег – 1) (действие) перебіга́ ння, -ння, пере́ біг, -гу; 2) (расстояние) перегі́н, -го́ ну; 3)
(переход к кому) переки́ нчицтво.
Перебегать, перебежать – 1) перебіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перебі́гти (перебіжу́ , перебіжи́ ш); (к
врагу) передава́ тися, переда́ тися; 2) (в бегах) випереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ви́ передити,
-джу, -джиш.
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Перебедствовать – перебідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Перебежка – 1) (перебег) пере́ біг, -гу, перебіга́ ння, -ння; 2) (перегонка) ви́ передки, -док,
перего́ ни, -нів.
Перебежчик – переки́ нчик, -ка.
Перебеситься – перекази́ тися, -кажу́ ся, -ка́ зишся.
Перебивать, перебить – перебива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш; 2) (выбивать,
выбить) вибива́ ти, повибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 3) (мешать что-нибудь делать)
перешкоджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, перешко́ дити, -джу, -диш, перебива́ ти, переби́ ти.
Перебиваться, перебиться – 1) перебива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, переби́ тися, -б’ю́ся,
-б’є́шся; 2) (жить с трудом) перемага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, перемогти́ ся, -мо́ жуся,
-мо́ жешся, перебува́ тися, перебу́ тися, -бу́ дуся, -дешся.
Перебивной – пере́ битний, перебивни́ й, -а́ , -е́ .
Перебирание – перебира́ ння, -ння, перебі́рка, -ки.
Перебиратель – перебі́рник, -ка; -ница – перебі́рниця, -ці.
Перебирать, перебрать – перебира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, перебра́ ти, -беру́ , -бере́ ш.
Перебираться, перебраться – перебира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, перебра́ тися, -беру́ ся,
бере́ шся, перено́ ситися, -но́ шуся, -но́ сишся, перенести́ ся, -несу́ ся, -несе́ шся.
Перебой – перебі́й, -бо́ ю, пере́ бивка, -ки; на перебой – наза́ хват, навпере́ бивки.
Переболеть – перехво́ рі́ти, -рі́ю, -рі́єш. переслабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш (на що); 2) (перенести
болезнь) ви́ хворіти, -рію, -рієш, ви́ боліти, -лію, -лієш.
Перебор – 1) перебі́р, -бо́ ру; 2) (действие) перебира́ ння.
Переборка – 1) (перебирание) перебира́ ння, -ння, перебі́р, -бо́ ру; 2) (перегородка)
перебі́рка; перегоро́ дка, -ки.
Перебороть – перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш переборо́ ти, -рю́, -реш.
Переборчивый – вередли́ вий, перебі́рливий, -а, -е.
Перебраживать, перебродить – 1) (через воду) перебро́ дити, -джу, -диш, перебрести́ ,
-реду́ , -реде́ ш; 2) (о жидкости) переграва́ ти, -ра́ ю, -раєш, перегра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
перешумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Перебраниться – пересвари́ тися, -рю́ся, -ришся, перела́ ятися, -ла́ юся, -ла́ єшся.
Перебранка – сва́ рка, -ки, ла́ йка, -ки.
Перебрасывать, перебросить – перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути, -ну, -неш.
Переброска – перекида́ ння.
Перебудить – побуди́ ти, -джу́ , -диш.
Перебушевать – перебушува́ ти, шу́ ю, -шу́ єш.
Перебывать (побывать) – побува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Переваливать, перевалить – 1) (что, куда) перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути, -ну,
-неш; 2) (через что) перехо́ дити, -джу, -диш, перейти́ (перейду́ , пере́ йдеш),
перехо́ плюватися, перехопи́ тися.
Перевалка – перева́ лювання, перева́ лення.
Переваривать, переварить – 1) перева́ рювати, -рюю, -рюєш, перевари́ ти, -рю́, -риш; 2) (о
желудке) перетра́ влювати, -люю, -люєш, перетрави́ ти, -влю́, -виш.
Перевевать, перевеять – перевіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переві́яти, -вію, -вієш.
Переведение – 1) переве́ дення; 2) (уничтожение) ви́ гублення.
Перевезение – переве́ зення, -ння, переві́з, -во́ зу.
Переверка – перевіря́ ння, -ння, пере́ вірка, -ки.
Переверочный – переві́рний.
Переверстывать, переверстать – переве́ рстувати, -тую, -туєш, переверста́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Перевертывать, перевернуть – 1) переверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -ну́ , -неш,
перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути, -ну, -неш; 2) (листы в книге) перегорта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, перегорну́ ти, -ну́ , -неш.
Перевес (преимущество) – перева́ га, -ги, перемо́ га, -ги.
Перевеска – 1) перева́ жування; 2) (с одного места на другое) переві́шування.
Перевешать – переві́шати, -шаю.
Перевешивание – перева́ жування.
Перевешивать, перевесить – 1) перева́ жувати, -жую, -жуєш, перева́ жити, -жу, -жиш; 2)
(через что) перечі́плювати, -люю, -люєш, перечепи́ ти, -плю, -пиш; 3) (на другое место)
переві́шувати, -шую, -шуєш, переві́сити, -ві́шу, -ві́сиш; -ться – 1) (на весах)
перева́ жуватися, перева́ житися; 2) (нагибаясь) перехиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся,
перехили́ тися, -лю́ся, -лишся.
Перевзнос – перевне́ сення, -ння.
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Перевирать, переврать – перебрі́хувати, -рі́хую, -рі́хуєш, перебреха́ ти, -брешу́ , -бре́ шеш.
Перевключение – перевключа́ ння.
Перевод – 1) (на другой язык) пере́ клад, -ду; 2) (действие) переклада́ ння, -ння; 3)
(перемещение) перемі́щення, -ння; 4) (с должности на должность) перево́ дження, -ння;
5) (денежный) пере́ каз (гроше́ вий); 6) (часовой стрелки) пере́ сув.
Переводить, перевести – 1) (на другой язык) переклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перекла́ сти
(перекладу́ , перекладе́ ш); 2) (уничтожать) вибавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ бавити, -влю, -виш,
виво́ дити (виво́ джу, виво́ диш), ви́ вести (ви́ веду, ви́ ведеш); 3) (перемещать) перево́ дити,
-джу, -диш, перевести́ , -веду́ .
Переводной (с одного языка на другой) – перекладни́ й, -а́ , -е́ .
Переводчик – перекла́ дач, -ча; -чица – перекла́ дачка, -ки.
Перевоз – переві́з, -во́ зу; -ной – перевозо́ вий, -а, -е.
Перевозить, перевезти – перево́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, переве́ зти́ , -везу́ , -везе́ ш; (о мног.)
поперево́ зити; -ться – перево́ зитися, перевезти́ ся; (о мног.) поперево́ зитися.
Перевозка – переві́з, -во́ зу.
Перевозочный – перевозо́ вий.
Перевозчик – переві́зник, -ка.
Переволакивать, переволочь – переволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, переволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш,
перетяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перетягти́ , -гну́ , -гнеш; (о мног.) поперетяга́ ти.
Переволноваться – перехвилюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся, перетурбува́ тися, -бу́ юся.
Перевооружать, перевооружить – перезбро́ ювати, -ро́ юю, ро́ юєш, перезбро́ їти, -ро́ ю.
Перевооружение – перезбро́ ювання, перезбро́ єння, -ння.
Переворачивать, переворотить – 1) переверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -ну́ , -неш,
перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути, -ну, -неш; 2) (переделывать наизнанку)
перелицьо́ вувати, -вую, -вуєш, перелицюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Переворот – 1) (опрокидывание) переверта́ ння, -ння, перекида́ ння, -ння; 2) (политич.)
переворо́ т, -ро́ ту.
Переворчать – 1) (о человеке) перебурча́ ти, -рчу́ , -рчи́ ш; (о собаке) перегарча́ ти.
Перевоспитывать, перевоспитать – перевихо́ вувати, переви́ ховати.
Перевыборы – переви́ бори, -рів.
Перевыручка – перето́ рг, -гу, пере́ вишка, -ки.
Перевьючить – перев’ю́чувати, -чую, -чуєш, перев’ю́чити, -чу.
Перевязка – 1) (процесс) перев’я́ зування, -ння; 2) (бичевка, бинт) пере́ в’язка, -ки.
Перевязочный – перев’я́ зувальний.
Перевязывать, перевязать – перев’я́ зувати, -зую, -зуєш, перев’яза́ ти, -в’яжу́ , -в’я́ жеш.
Перевязь – пере́ в’язь, -зі.
Перевясло – переве́ сло, -ла.
Перегаживать, перегадить – перепаску́ джувати, -джую, перепаску́ дити, -джу, -диш.
Перегар – перепа́ л, -лу.
Перегиб – 1) (действие) перегина́ ння, -ння; 2) (изгиб) залі́м, -ло́ му. переги́ н, -ну.
Перегибать, перегнуть – 1) перегина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, перегну́ ти, -гну́ , -гне́ ш; 2)
(наклонять) перехиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, перехили́ ти,-лю́, -лиш.
Перегибнуть – поги́ нути, ви́ гинути, -ну, -неш.
Переглотать – поковта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Переглохнуть – поглу́ х(ну)ти.
Переглядка – перегляда́ ння, -ння, пере́ гляди, -дів.
Переглядывать, переглядеть – перегдяда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перегля́ нути, -ну, -неш.
Перегнивать, перегнить – перегнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перегни́ ти, -гнию́, -гниє́ш.
Перегнивший – перегни́ лий, -а, -е.
Перегной – перегні́й, -гно́ ю.
Переговаривать, переговорить – 1) перегово́ рювати, -рюю, -рюєш, переговори́ ти, -рю́,
-риш; 2) (сплетничать) пересу́ джувати, -джую, -джуєш, пересуди́ ти, -джу, -диш.
Переговариваться – перегово́ рюватися, -рююся, -рюєшся, перемовля́ тися, -вля́ юся, -єшся.
Переговоры – 1) перегово́ ри, -рів; 2) (сплетничанье) пере́ суди, -дів.
Перегодить – перечека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, пережда́ ти, -жду́ , -жде́ ш.
Перегон – перегі́н, -го́ ну.
Перегонка – 1) (действие) переганя́ ння, -ння, перегі́н, -го́ ну; 2) (расстояние) перегі́н,
-го́ ну; 3) (хим.) перепуска́ ння, -ння.
Перегонный – перегі́нний, -а, -е.
Перегонять, перегнать – 1) переганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш и перего́ нити, -го́ ню, -го́ ниш,
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перегна́ ти, -жену́ , -не́ ш; 2) (опережать) переганя́ ти, перегна́ ти, випереджа́ ти, -джа́ ю,
-джа́ єш, ви́ передити, -переджу, -редиш; 3) (хим.) перепуска́ ти, -ска́ ю, -ска́ єш, перепусти́ ти,
-пущу́ , -пу́ стиш.
Перегораживать, перегородить – (стеной) перегоро́ джувати, -джую, -джуєш,
перегороди́ ти, -джу́ , -диш.
Перегорать, перегореть – перегоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, перегорі́ти, -рю́, ри́ ш.
Перегоревать – перегорюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, пережури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Перегоркнуть – перегі́ркнути, -гі́ркну, -кнеш.
Перегородка – перегоро́ жа, -жі, перегоро́ дка, -дки.
Перегостить – перегостюва́ ти, -тю́ю, -тю́єш.
Перегребать, перегресть – перегріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, перегребти́ , -гребу́ , -гребе́ ш,
перегрома́ джувати, -джую, -джуєш, перегрома́ дити, -джу, -диш, перегорта́ ти, -таю, -таєш,
перегорну́ ти, -рну́ , -рнеш.
Перегревать, перегреть – перегріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перегрі́ти, -грі́ю, грі́єш.
Перегреватель – перегріва́ ч, -ча́ .
Перегружать, перегрузить – 1) (что) переванта́ жувати, -жую, -жуєш, переванта́ жити,
-жу, -жиш (що); 2) (кого чем: работой) пере(об)тя́ жувати, -жую, -жуєш, пере(об)тя́ жити,
-жу, -жиш (кого чим).
Перегрузка – переванта́ ження, -ння.
Перегрузчик – переванта́ жник.
Перегруппировка – перегрупува́ ння, -ння.
Перегрызать, перегрызть – перегриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, перегри́ зти, -гризу́ , -гризеш; (о
мног.) поперегриза́ ти; -ся – (перессориться) перегри́ зтися, -гризу́ ся, -гризе́ шся.
Перегрязнить – побрудни́ ти, -дню́, -дниш.
Перегубить – ви́ губити, -блю, -биш.
Перегул – перепі́й, -по́ ю.
Перегуливать, перегулять – (много випить) перепива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перепи́ ти (переп’ю́,
переп’є́ш); 2) (много прогулять) прогу́ лювати, -люю, -люєш, прогуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Перегущать, перегустить – перегуща́ ги, -ща́ ю, -ща́ єш, перегусти́ ти, -гущу́ , -густи́ ш.
Перед – 1) (пред.) пе́ ред; 2) (имя сущ.) пе́ ре́ д, -ду, передо́ к, -дка́ ; 3) (наперед) попере́ду,
пе́ рше, впере́ д; 4) см. Прежде.
Передавать, передать – 1) передава́ ти, -даю́, -дає́ш, переда́ ти, -да́ м, -даси́ (кому що, ким);
2) (устно) перека́ зувати, -зую, -зуєш, переказа́ ти, -кажу́ , -жеш.
Передавить – подави́ ти, -влю́, -виш, подуши́ ти, -шу, -шиш.
Передаривать, передарить – обдаро́ вувати, -вую, -вуєш, обдарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Передаточный – 1) (пункт) передатко́ вий; (акт) уступни́ й.
Передатчик – передава́ ч.
Передача – переда́ ння, -ння.
Передбанник – передла́ знева кімна́ та.
Передвигать, передвинуть – пересува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пересу́ нути, -ну, -неш.
Передвижение – пересува́ ння, -ння.
Передвижной – пересувни́ й, -а́ , -е́ .
Передел – переді́л, -лу.
Переделка – переро́ бка, -ки.
Переделывание – переро́ блювання, переро́ блення, -ння.
Переделывать, переделать – переробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш и переро́ блювати, -люю, -люєш,
перероби́ ти, -блю́, -биш.
Передельный – переді́льний, -а, -е.
Переделять, переделить – переді́лювати, -люю, -люєш, переділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
переділи́ ти, -лю́, -лиш.
Передергивать, передернуть – просми́ кувати, -кую, -куєш, просмикну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Передерживать, передержать – 1) переде́ ржувати, -жую, -жуєш, передержа́ ти, -жу́ ,
-жиш; 2) (скрывать кого) перехо́ вувати, -вую, -вуєш, перехова́ ти, -ва́ ю.
Передержка – 1) переде́ ржання, переде́ ржування; 2) (конокрадов) перехо́ ванка; 3) (денег)
переви́ трата; 4) (повторный экзамен) пере́ пит.
Передник – хварту́ х, -ха́ .
Передний – пере́ дній, -я, -є.
Передняя – передпо́ кій, -ко́ ю.
Передоверять, передоверить – передовіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, передові́рити, -рю, -риш.
Передовой – передови́ й, -а́ , -е́ ; (сущ.) передови́ к, -ка́ .
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Передок – передо́ к, -дка́ .
Передохну́ ть – 1) передихну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (отдохнуть) перепочи́ ти, -чи́ ну, -чи́ неш.
Передо́ хнуть – ви́ здихати, -хаю, -хаєш, поздиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Передразнивать, передразнить – передра́ жнювати, -жнюю, -нюєш, передражни́ ти, -жню́,
-жниш, перекривля́ ти, ля́ ю, -єш, перекриви́ ти, -влю́, -виш.
Передроглый – переме́ рзлий.
Передрожать, передрогнуть – перетруси́ тися (перетрушу́ ся, перетру́ сишся).
Передряга – колотне́ ча, -чі.
Передумывать, передумать – переду́ мувати, -мую, -муєш, переду́ мати, -маю, -маєш.
Передушить – ви́ душити, подуши́ ти, -шу, -шиш.
Передышка – перепочи́ вок, -вку, перепочи́ нок, -нку.
́
́ переїси́ ).
Переедать, переесть – переїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переїсти
(переїм,
́
Переезд – переїзд,
-ду.
Переездить – ви́ їздити, -жджу, -здиш.
́
́
Переезжать, переехать – переїзди́ ти (переїжджу́ , переїзди́ ш), переїхати
(переїду,
́
переїдеш).
Пережаривать, пережарить – пересма́ жувати, -жую, -жуєш, пересма́ жити, -жу, -жиш.
Пережевывать, пережевать – пережо́ вувати, -вую, -вуєш, пережува́ ти, -жую́, -жуєш.
Переженить – пережени́ ти, пожени́ ти, -ню́, -ниш.
Пережженный – перепа́ лений.
Переживание – пережива́ ння.
Переживать, пережить – 1) пережива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пережи́ ти (переживу́ , переживе́ ш);
2) (перетерпеть) зазнава́ ти, -знаю́, -нає́ш, зазна́ ти, -зна́ ю, -зна́ єш.
Пережигать, пережечь – перепа́ лювати, -люю, -люєш, перепали́ ти, -лю́, -лиш.
Пережидать, переждать – пережида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пережда́ ти, -жду́ , -жде́ ш.
Пережужжать – передзижча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Перезаклад – перезаста́ ва, -ви.
Перезакладывать – перезаставля́ ти, -ля́ ю, ля́ єш.
Перезалог – перезаста́ ва.
Перезаряжать, перезарядить – перезаряжа́ ти, перезаря́ дити.
Перезванивать, перезвонить – передзво́ нювати, -нюю, -нюєш, передзвони́ ти, -ню́, -ниш.
Перезвон – пере́ дзві́н, -во́ ну.
Перезимовать – перезимува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Перезревать, перезреть – перестига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перести́ гнути, -гну, -гнеш,
переспі́вати, -ва́ ю, -ва́ єш, переспі́ти, -пі́ю.
Перезрелый – перести́ глий, переспі́лий, -а, -е.
Перезудить – пересвербі́ти, -блю́, -би́ ш.
Перезябать, перезябнуть – перемерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, переме́ рзнути, -ну, -неш.
Переигрывать, переиграть – перегравати, -ва́ ю, -ва́ єш, перегра́ ти, -гра́ ю, -гра́ єш.
Переименование – перейменува́ ння, -ння.
Переименовывать, переименовать – переймено́ вувати, -вую, -вуєш, перейменува́ ти,
-ну́ ю.
Переимчивость – перейня́ тливість, -вости.
Переимчивый – перейня́ тливий, -а, -е.
Переиначивать, переиначить – переіна́ чувати, -чую, -чуєш, переіна́ чити, -чу, -чиш.
Переискать – перешука́ ти, -ка́ ю.
Переиспытать – перепро́ бувати, -бую, -буєш.
Перекаливать, перекалить – (о металле) парегарто́ вувати, -вую, -вуєш, перегартува́ ти.
Перекалывать, переколоть – переко́ лювати, -люю, -люєш, переколо́ ти, -лю́, -леш.
Перекапризничать – перевередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, перекомизи́ тися, -мижу́ ся, -мизи́ шся.
Перекапывать, перекопать – переко́ пувати, -пую, -пуєш, перекопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Перекатывать, перекатать – 1) переко́ чувати, -чую, -чуєш, перекоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш; 2)
(белье) перека́ чувати, перекача́ ти.
Перекачивать, перекачнуть – перехиля́ ти, перехили́ ти.
Перекашивать, перекосить – 1) переко́ шувати, -шую, -шуєш, перекоси́ ти, -кошу́ , -ко́ сиш;
(все) вико́ шувати, ви́ косити; 2) криви́ ти, -влю́, -виш, покриви́ ти, -влю́, -виш.
Переквашивать, переквасить – переква́ шувати, -шую, -шуєш, переква́ сити, -ва́ шу,
-ва́ сиш.
Перекидной – перекидни́ й, -а́ , -е́ .
Перекидывать, перекинуть – перекида́ ти, переки́ нути.
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Перекипать, перекипеть – перекипа́ ти, -па́ ю, па́ єш, перекипі́ти, -плю́, -пи́ ш.
Перекисать, перекиснуть – перекиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, переки́ снути, -ну, -неш.
Перекись – пере́ кис, -су.
Перекладина – 1) попере́ чка, -ки; 1) (между стропилами) ба́ нтина, -ни; 3) (через реку)
кла́ дка, -ки; 4) (в приставной лестнице) щабе́ль, -бля́ ; 5) (под потолком) сво́ лок, -ка.
Перекладка – переклада́ ння, -ння.
Перекладывать, перекласть – переклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перекла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш.
Переклеивать, переклеить – перекле́ ювати, -кле́ юю, -кле́ юєш, перекле́ їти, -кле́ ю, -кле́ їш.
Переклеймить – перетаврува́ ти, -ру́ ю, -єш; (всех) потаврува́ ти.
Переклепка – перекле́ пування.
Перекликание – переклика́ ння.
Перекликать, перекликнуть – переклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, перекли́ кати, -кли́ чу, -кли́ чеш.
Перекликаться – перегу́ куватися, -куюся, -куєшся, переклика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся.
Перекличка – пере́ клик, -ку, переклика́ ння, -ння.
Переключатель – перемика́ ч, -ча́ .
Переключать, переключить – перемика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, перемикну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Перековеркивать, перековеркать – перекру́ чувати, -чую, перекрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш.
Перековка – переко́ вування, -ння.
Перековывать, перековать – переко́ вувати, -вую, -вуєш, перекува́ ти, -кую́, -кує́ш.
Переконопачивать, переконопатить – переконопа́ чувати, -чую, -чуєш, переконопа́ тити,
-па́ чу, -па́ тиш.
Перекоп – 1) (ров) перекі́п, -ко́ пу; 2) (действие) переко́ пування.
Перекор – перекі́р, -ко́ ру, супере́ чка, -чки.
Перекоробить – пережоло́ бити, -блю, -биш.
Перекоситься – перекоси́ тися, -шу́ ся, -сишся.
Перекочевывать, перекочевать – перекочо́ вувати, -вую, -вуєш, перекочува́ ти, -чу́ ю,
-чу́ єш.
́
Перекраивать, перекроить – перекра́ ювати, -кра́ юю, -кра́ юєш, перекроїти,
-ро́ ю, -ро́ їш.
Перекраска – перефарбува́ ння, -ння, перекра́ шування, -ння.
Перекрашивать, перекрасить – перефарбо́ вувати, -вую, -вуєш, перефарбува́ ти, -бу́ ю,
-бу́ єш, перекра́ шувати, перекра́ сити.
Перекрестный – перехре́ сний.
Перекресток – перехре́ стя, -тя, перехре́ сток, -тка, роздорі́жжя, -жжя.
Перекрещенец – ви́ христ, -та; -нка – ви́ христка, -ки.
Перекрещивать, перекрестить – перехри́ щувати, перехристи́ ти, -рищу́ , -ри́ стиш.
Перекрикивать, перекричать – перекри́ кувати, -кую, -куєш, перекрича́ ти, -чу́ , -чи́ ш,
перегу́ кувати, -кую, -куєш, перегука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Перекрой – перекрива́ ння.
Перекручивать, перекрутить – перекру́ чувати, -чую, -чуєш, перекрути́ ти, -ручу́ , -кру́ тиш.
Перекрывать, перекрыть – перекрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перекри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш.
Перекумиться – покума́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся (з ким).
Перекупать, перекупить – перекупо́ вувати, -вую, -вуєш, перекупи́ ти, -плю́, -пиш.
Переку́ пка – переку́ пля, -лі, пере́ куп, -пу.
Пере́ купка – пере́купка, -ки.
Перекупщик – переку́ пник, -ка; -щица – пере́купка, переку́ пниця, -ці.
Перекусывать, перекусить – переку́ шувати, -шую, -шуєш, перекуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш.
Перелавливать, переловить – перело́ влювати, -влюю, -влюєш, перелови́ ти, влю́, -виш.
Перелагать, переложить – переклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перекла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш.
Переламывать, переломить – перела́ мувати, -мую, -муєш, перелама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Перелегать, перелечь – переляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перелягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш.
Перележалый – злежа́ лий, зле́ жаний, -а, -е.
Перележивать, перележать – переле́ жувати, -жую, -жуєш, переле́ жати, -жу, -жиш.
Перелезать, перелезть – перела́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш и переліза́ ти, -за́ ю, -заєш, перелі́зти,
-лі́зу, -лі́зеш.
Перелесок – пере́ лісок, -ска.
Перелесье – перелі́сся, -сся.
Перелет – перелі́т, -льо́ ту; -ный – перелі́тний, -а, -е.
Перелетать, перелететь – переліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, перелеті́ти, -лечу́ , -лети́ ш, перели́ нути,
-ли́ ну, -ли́ неш.
Перелив – перелива́ ння, -ння, перели́ в, -ву.
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Переливание, переливка – 1) перелива́ ння; 2) (о металле) перето́ плювання, -ння.
Переливать, перелить – 1) перелива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перели́ ти, -ллю́, -ллєш; 2) (о металле)
перето́ плювати, -люю, -люєш, перетопи́ ти, -плю́, -пиш, -ться – 1) перелива́ тися,
перели́ тися; 2) (цветами) міни́ тися, -ню́ся, -нишся, гра́ ти (ба́ рвами).
Переливной – переливни́ й, -а́ , -е́ .
Переливчатый – мінли́ вий, -а, -е.
Перелистывать, перелистать – перегорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, перегорну́ ти, -ну́ , -неш.
Перелицовывать, перелицевать – перелицьо́ вувати, -вую, -вуєш, перелицюва́ ти, цю́ю.
Переложение – 1) пере́ клад, -ду; 2) (действие) переклада́ ння.
Перелом – 1) перелі́м, -ло́ му; 2) (место перелома) злам, -му; 3) (о болезни) переси́ лення,
-ння.
Перелуживать, перелудить – перелу́ джувати, -джую, -джуєш, перелуди́ ти, -джу́ , -диш.
Перемазывать, перемазать – перема́ щувати, -щую, -щуєш, перемасти́ ти, -мащу́ , ма́ стиш,
перема́ зувати, -зую, -зуєш, перема́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш.
Перемалывать, перемолоть – переме́ лювати, -люю, -люєш, перемоло́ ти, -мелю́, -ме́ леш.
Переманивать, переманить – перема́ нювати, -нюю, -нюєш, перемани́ ти, -ню́, -ниш
перена́ джувати, -джую, -джуєш, перена́ дити, -джу, -диш.
Переманка – перена́ дження, -ння, перема́ н, -ну.
Переманщик – перена́ дник, -ка; -щица – перена́ дниця, -ці.
Перемарка – перекре́ слення, -ння.
Перемарывать, перемарать – 1) (пачкать) брудни́ ти, побрудни́ ти, -ню́, -ниш; 2)
(написанное) перекре́ слювати, -люю, -люєш, перекре́ слити, -слю.
Перематывать, перемотать – перемо́ тувати, перемота́ ти, пересо́ тувати, -тую, -туєш,
пересота́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Перемахивать, перемахнуть (перепрыгивать скоро) – перестри́ бувати, -бую, -буєш,
перестрибну́ ти, -ну, -не́ ш, перема́ хувати, -ма́ хую, -хуєш, перемахну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Перемащивать, перемостить – перемо́ щувати, -щую, -щуєш, перемости́ ти, -мощу́ ,
-мо́ стиш, пересте́ лювати, -люю, -люєш, перестели́ ти, -лю́, -леш; (камнем мостовую)
перебруко́ вувати, -вую, -вуєш, перебрукува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Перемежаться, перемежиться – перемежа́ тися, -жа́ юся, переме́ житися, -жуся, -жишся.
Перемежевывать, перемежевать – перемежо́ вувати, -вую, -вуєш, перемежува́ ти, -жу́ ю,
-єш.
Перемежка – пере́ рва, -ви, переста́ нок, -нку.
Перемена – перемі́на, змі́на, -ни.
Переменный – перемі́нний, змі́нний, -а, -е.
Переменчивый – мінли́ вий, -а, -е; -вость – мінли́ вість, -вости.
Переменять, переменить – переміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, переміни́ ти, -ню́, -ниш.
Перемерзать, перемерзнуть – вимерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ мерзти, -зну, -знеш; (о мног.)
повимерза́ ти.
Перемеривать, перемерить – переміря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, перемі́рити, -рю, -риш.
Перемерка – перемі́р, -ру, пере́ мірка, -ки.
Перемет – 1) перекида́ ння; 2) (для ловли рыбы) переме́ т, -ту.
Переметить – перезначи́ ти, -чу́ .
Переметный – перекидни́ й, -а́ , -е́ .
Переметывать, переметать – 1) (перебрасывать) перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, переки́ нути,
-ну, -неш; 2) (шить) перериґо́ вувати, -вую, -вуєш, перериґува́ ти, -ґую, -ґу́ єш.
Перемешивать, перемесить – перемі́шувати, -шую, -шуєш, переміси́ ти, -мішу́ , -мі́сиш.
Перемешивать, перемешать – перемі́шувати, -шую, -шуєш, переміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш.
Перемещать, переместить – переміща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, перемісти́ ти, -міщу́ , -місти́ ш;
(кого) перево́ дити, -во́ джу, -диш, перевести́ , -веду, -веде́ ш.
Перемещение – перемі́щення, -ня.
Перемигивание – перемо́ ргування, -ння, ми́ ги (род. миг).
Перемигиваться, перемигнуться – перемо́ ргуватися, переморгну́ тися.
Переминать, перемять – перемина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, перем’я́ ти, -мну́ , -мне́ ш.
Перемирать, перемереть – перемира́ ти, переме́ рти (перемремо́ , перемрете́ ).
Перемирие – замире́ ння, -ння, прими́ р’я, р’я.
Перемогать, перемочь – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш,
переси́ лювати, переси́ лити, -лю, -лиш.
Перемокать, перемокнуть – перемока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, перемо́ кнути, -кну, -кнеш.
Перемоклый – перемо́ клий, -а, -е.
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Перемол – переме́ лювання, переме́ лення, -ння.
Перемолачивать, перемолотить – перемоло́ чувати, -чую, -чуєш, перемолоти́ ти, -лочу́ ,
-ло́ тиш.
Перемолвить – перемо́ вити, -влю, -виш (з ким).
Переморить – ви́ морити, -рю, риш, ви́ губити, -блю, -биш.
Перемотка – 1) (предмет) переви́ вач; 2) (процесс) перемо́ тування.
Перемудрять, перемудрить – перемудро́ вувати, -вую, -вуєш, перемудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
перемудри́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Перемучить – перему́ чити, -чу, -чиш, перемордува́ ти, -ду́ ю.
Перемывание – перемива́ ння.
Перемывать, перемыть – перемива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переми́ ти, -ми́ ю, ми́ єш; (о белье)
перепира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, перепра́ ти (переперу́ , перепереш).
Перемычка – 1) попере́ чина; 2) (льна, конопли) перечі́сування.
Перенашивать, переносить – перено́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, переноси́ ти, -ношу́ , -но́ сиш.
Перенимание – перейма́ ння, перехо́ плювання, -ння.
Перенимать, перенять – перейма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, перейня́ ти, -рейму́ , -рейме́ ш,
перехо́ плювати, -люю, -люєш, перехопи́ ти, -плю, -пиш.
Перенос – перене́ сення, -ння.
Переносить, перенести – 1) перено́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, перенести́ , -несу́ , -несе́ ш; 2)
(неприятность) зно́ сити, знести́ .
Переносица – 1) анат. – перені́сся, -сся; 2) (у животн.) хра́ пи.
Переноска – перено́ шування, перене́ сення, -ння.
Переносной – 1) походя́ щий, -а, -е; 2) (болезнь) зара́ зливий, -а, -е.
Переносчик – перено́ сник, -ка.
Переносье (сбруя) – нахра́ пник, -ка.
Переночевать – переночува́ ти.
Перенумеровывать, перенумеровать – перенумеро́ вувати, -вую, -вуєш, перенумерува́ ти.
Перенюхивать, перенюхать – переню́хувати, -нюхую, -хуєш, переню́хати, -хаю, -хаєш.
Переобуванье – перезува́ ння, -ння.
Переобувать, переобуть – перезува́ ти, -ва́ ю, ва́ єш, перезу́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Переодеванье – передяга́ ння, -ння.
Переодевать, переодеть – передяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, передягну́ ти, передягти́ , -гну́ , -гнеш.
Переорать (перекричать) – перегорла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, перекрича́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Переосвидетельствование – пере́ гляд, -ду, пересвідува́ ння.
Переосвидетельствовать – пересвідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (кого́ ).
Переотправка – перевисила́ нння, перевідпра́ ва.
Переохлаждение – переохоло́ дження, пересту́ дження, -ння.
Переоценивать, переоценить – переці́нювати, -нюю, -нюєш, ціни́ ти, -ню́, -ниш.
Переоценка – переці́нювання.
Перепаивать, перепаять – перелюто́ вувати, -вую, -вуєш, перелютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Перепаивать, перепоить – напо́ ювати, понапо́ ювати, -по́ юю.
Перепаковывать, перепаковать – перепако́ вувати, -вую, -вуєш, перепакува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш.
Перепалзывать, переползти – переповза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, переповзти́ , -зу́ , -зе́ ш.
Перепалка – 1) (перестрелка) стріляни́ на, -ни; 2) (ссора) сва́ рка, супере́ чка, -ки.
Перепалывать, переполоть – перепо́ лювати, -люю, -люєш, переполо́ ти, -лю́, -леш.
Перепархивать, перепорхнуть – перепу́ рхувати, -у́ рхую, -єш, перепурхну́ ти, -ну́ , -неш.
Перепарывать, перепороть – перепо́ рювати, -рюю, -рюєш, перепоро́ ти, -рю́, -реш.
Перепахивать, перепахать – перео́ рювати, -рюю, -рюєш, переора́ ти, -рю́, -реш.
Перепачкивать, перепачкать – брудни́ ти, -дню́, -дниш, побрудни́ ти, -ню́, -ниш.
Перепашка – перео́ ранка, -ки, перео́ рювання, -ння.
Перепев – пере́ спі́в, -ву.
Перепевать, перепеть – переспі́вувати, -вую, -вуєш, переспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Перепекать, перепечь – перепіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, перепекти́ , -печу́ , -пече́ ш.
Перепел – пе́ репел, -ла.
Перепеленать – перепови́ ти, в’ю́, -в’є́ш.
Перепеленок – перепеленя́ , -ня́ ти.
Перепелиный – перепели́ чий, перепеля́ чий, -а, -е.
Перепелка – перепели́ ця, -ці, перепі́лка, -ки.
Перепениться – перешумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
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Перепечатка – пере́ друк, -ку, передруко́ вування, -ння.
Перепечатывать, перепечатать – передруко́ вувати, -вую, -вуєш, передрукува́ ти, -ку́ ю.
Перепивать, перепить – перепива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перепи́ ти, -п’ю́, -п’є́ш; -ться –
перепива́ тися, перепи́ тися.
Перепившийся – перепи́ лий, -а, -е.
Перепиливать, перепилить – перепи́ лювати, -люю, -люєш, перепиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; (о
мног.) поперепи́ лювати.
Переписка – 1) листува́ ння (з ким); 2) (на машинке) пере́ пис, перепи́ сування (на чо́ му).
Переписчик – перепи́ сувач, -ча; -чица – перепи́ сувачка, -ки.
Переписывание – перепи́ сування.
Переписывать, переписать – перепи́ сувати, -сую, -суєш, переписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш; -ся
– 1) перепи́ суватися, переписа́ тися; 2) (с кем-нибудь) листува́ тися.
Перепись – пере́ пис, -су (муж. р.).
Переплавлять, переплавить – 1) (металл) перето́ плювати, -люю, люєш, перетопи́ ти,
-плю́, -пиш; 2) (сплавлять по реке) перего́ нити, -ню, -ниш, перегна́ ти (пережену́ ,
пережене́ ш).
Переплакать – перепла́ кати, -ла́ чу, -ла́ чеш.
Переплата – перепла́ та, -ти.
Переплачивать, переплатить – перепла́ чувати, -чую, -чуєш, переплати́ ти, -лачу́ , -ла́ тиш.
Переплет – 1) опра́ ва, -ви, паліту́ рка, -ки; 2) (действие) переплі́тання; -ный – опра́ вний,
паліту́ рний, -а, -е.
Переплетание – 1) перепліта́ ння; 2) см. Переплет 2.
Переплетать, переплесть – 1) перепліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переплести́ , -лету́ , -лете́ ш; 2)
(книгу) оправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, опра́ вити, -влю, -виш.
Переплетная – паліту́ рня, -ні.
Переплетчик – паліту́ рник, -ка.
Переплывать, переплыть – переплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перепливти́ , -ву́ , -ве́ ш,
перепли́ нути, -ну, -неш.
Переподготовка – перепідгото́ влення.
Перепой – перепі́й, -по́ ю.
Переполнение – перепо́ внення, -ння.
Переполнять, переполнить – переповня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш и перепо́ внювати, -нюю, -нюєш,
перепо́ внити, -ню, -ниш.
Переполох – переполо́ х, -ху.
Переполошить – переполо́ хати, -хаю, переполоши́ ти, -шу́ , -иш.
Перепонка, анат. – бало́ на, -ни, пере́ тинка, -ки, пліва́ , -ви́ ; барабанная перепонка – слухова́
пере́ тинка.
Перепончатый – боло́ нчастий, перети́ нчастий, -а, -е.
Перепортить – перепсува́ ти, -сую́, -сує́ш.
Переправа – перепра́ ва, -ви, переві́з, -во́ зу.
Переправлять, переправить – переправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, перепра́ вити, -влю, -виш,
перево́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, перевезти́ , -везу́ , -зе́ ш.
Переприемочный – переприйма́ льний.
Перепробовать – перепро́ бувати, -бую, -буєш, перекуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Перепродавать, перепродать – перепро́ дувати, -дую, -дуєш, перепрода́ ти, -да́ м, -даси́ .
Перепродавец – перепро́ дувач, -ча, пере́ купець, -купця.
Перепродажа – перепро́ даж, -жу, перепро́ дування, -ння; -жный – перепро́ дажний, -а, -е.
Перепроизводство – перепроду́ кція.
Перепрыгивать, перепрыгнуть – перепли́ гувати, -гую, -гуєш, перепли́ гну́ ти, -гну, -гнеш,
перестри́ бувати, -бую, -буєш, перестрибну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Перепрягать, перепречь – перепряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перепрягти́ , -ряжу́ , -ряже́ ш.
Перепряжка – перепряга́ ння.
Перепуг – переля́ к, -ку, переполо́ х, -ху.
Перепугивать, перепугать – переля́ кувати, -кую, -куєш, переляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
переполохува́ ти, -лоху́ ю, -ху́ єш, переполо́ хати, -хаю, -хаєш.
Перепутывание – переплу́ тування.
Перепутывать, перепутать – переплу́ тувати, -тую, -туєш, переплу́ тати, -таю, -таєш.
Перепутье – роздорі́жжя, -жжя.
Перерабатывание, переработка – переро́ блювання, переро́ блення, -ння.
Перерабатывать, переработать – переробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш и переро́ блювати -люю,
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-люєш, перероби́ ти, -блю́, -биш.
Переработка – переро́ блювання, переро́ блення.
Перерасход – переви́ трата, -ти.
Перерасходывать, перерасходовать – перевитра́ чувати, -чую, -чуєш, переви́ тратити,
-рачу, -ратиш.
Перерасчет – перераху́ нок.
Перерез – перері́з, -рі́зу; (действие) перері́зування, -ння.
Перерезывать, перерезать – перері́зувати, -зую, -зуєш, перері́зати, -рі́жу, -рі́жеш,
перетина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, перетя́ ти, перетну́ ти, -тну́ , -тне́ ш.
Перерешать, перерешить – переріша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, переріши́ ти, -шу́ , -шиш,
пересу́ джувати, -джую, -джуєш, пересуди́ ти, -джу́ , -диш.
Перерождать, переродить – переро́ джувати, -джую, -джуєш, перероди́ ти, -джу́ , -диш; -ся
– переро́ джуватися, перероди́ тися.
Перерождение – переро́ дження.
Переростать, перерости – перероста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, перерости́ , -сту́ , -сте́ ш.
Перерубка – переру́ бування; -ння.
Переругать – перела́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш, -лаєш, ви́ лаяти.
Перерыв – пере́ рва, -ви.
Перерывать, перервать – перерива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перерва́ ти, -ву́ , -ве́ ш, передира́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш, переде́ рти, -деру́ .
Перерывать, перерыть – 1) перерива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перери́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш,
переко́ пувати, -пую, -пуєш, перекопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (вещи) перекида́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
переки́ дати, -даю.
Перерывчастый – перери́ вчастий.
Пересадка – 1) переса́ джування, -ння; 2) (в пути) пере́ сідка, -дки, пересіда́ ння, -ння.
Пересаживать, пересадить – переса́ джувати, -джую, -джуєш, пересади́ ти, -джу́ , -диш;
-ться – пересіда́ ти; -да́ ю, -да́ єш, пересі́сти, -ся́ ду, -деш.
Пересаливать, пересолить – 1) пересо́ лювати, -люю, -люєш, пересоли́ ти, -лю́, -лиш; 2)
(превзойти меру) перебо́ рщувати, -щую, -щуєш, переборщи́ ти, -щу́ , -щи́ ш, пересо́ лювати,
пересоли́ ти.
Пересев – пересі́в, -ву, пересіва́ ння, -ння.
Пересевать, пересеять – пересіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пересі́яти, -сі́ю, -сі́єш.
Переседать, пересесть – пересіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пересі́сти, -ся́ ду, -ся́ деш.
Переседлывать, переседлать – перекульба́ чувати, -чую, -чуєш, перекульба́ чити, -чу,
-чиш, пересідлува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш, пересідла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Пересекание, пересечение – 1) перетина́ ння, -ння; 2) (дороги) перехри́ щування, -ння.
Пересекать, пересечь – 1) перетина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, перетя́ ти, -тну́ , -тне́ ш; 2) (дорогу)
перехри́ щувати, -щую, -щуєш, перехри́ сти́ ти, -ри́ щу́ , -ри́ стиш.
Пересекаться – 1) перетина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся; 2) перехри́ щуватися, -щуюся, -щуєшся.
Переселенец – пересе́лець, -льця; -нка – пересе́льниця, -ці.
Переселенческий – переселе́ нський, -а, -е.
Переселение – (переход) пересе́ лення, -ння; (перевод кого) переселя́ ння, -ння.
Переселять, переселить – переселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, пересели́ ти, -лю́, -лиш; -ться –
переселяти́ ся, пересели́ тися.
Пересердиться – пересе́ рдитися, -джуся, -дишся, відсе́ рдитися, -джуся, -дишся.
Пересиживать, пересидеть – переси́ джувати, переси́ діти.
Пересиливать, пересилить – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш.
Пересказ – пере́ каз, -зу.
Пересказывать, пересказать – перека́ зувати, -зую, -зуєш, переказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш,
переповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перепові́сти́ , -ві́м, -віси́ .
Перескакивать, перескочить – переска́ кувати, -кую, -куєш, переско́ чити, -чу, -чиш.
Переслушивать, переслушать – переслу́ хувати, -лу́ хую, -хуєш, переслу́ хати, -хаю, -хаєш.
Пересматривать, пересмотреть – перегляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перегля́ нути, -ну, -неш,
передивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, передиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Пересмеиваться – пересмі́юватися, пересміха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся.
Пересмешить – пересміши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Пересмешник, см. Насмешник.
Пересмотр – пере́ гляд, -ду.
Пересмотрщик – перегля́ дач, -ча; -ница – перегля́ дачка, -ки.
Переснимать, переснять – перезніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, перезня́ ти, -зніму́ , -зні́меш.
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Пересоздавать, пересоздать – перетво́ рювати, -рюю, -рюєш, перетвори́ ти, -рю́, -риш.
Пересол – пересі́л, -со́ лу.
Пересортировывать, пересортировать – пересорто́ вувати, -вую, -вуєш, пересортува́ ти.
Пересохлый – пересо́ хлий, -а, -е.
Переспевать, переспеть – переспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переспі́ти, -пі́ю, -пі́єш, перестига́ ти,
-га́ ю, пе́ рести́ гнути, -гну, -еш.
Переспелый – перести́ глий, переспі́лий, -а, -е.
Переспоривать, переспорить – переспо́ рювати, -рюю, -рюєш, переспо́ рити, -рю, -риш.
Переспрашивать, переспросить – перепи́ тувати, -тую, -туєш, перепита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Переспрос – пере́пит, -ту.
Пересрочивать, пересрочить – перестро́ чувати, -чую, -чуєш, перестрочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Пересрочка – перестро́ чення.
Перессоривать, перессорить – пересва́ рювати, -рюю, -рюєш, пересвари́ ти, -рю́, -риш;
-ться – пересва́ рюватися, пересвари́ тися.
Переставать, перестать – перестава́ ти, -таю́, -тає́ш, переста́ ти, -та́ ну, та́ неш; (о ветре,
крике) ущуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ущу́ хнути, -ну, -неш.
Переставлять, переставить – переставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, переста́ вити, -влю, -виш,
перестановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, перестанови́ ти, -влю́, -виш.
Перестановка – переста́ влення, перестано́ ва, -ви.
Перестареть – переста́ ріти, -рію.
Перестеклить – перескли́ ти, -лю́.
Перестилать, перестлать – перестеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, перестели́ ти, -стелю́, -лиш,
перестила́ ти, пересла́ ти, -телю́, -леш.
Перестилка – перестиля́ ння, -ння.
Перестирывать, перестирать – перепира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, перепра́ ти (переперу́ ,
перепере́ ш).
Перестой – пересті́й, -сто́ ю.
Перестрадать – перестражда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перете́ рпіти, -плю.
Перестраивание – перебудо́ вування, -ння.
Перестраивать, перестроить – 1) перебудо́ вувати, -вую, -вуєш, перебудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш;
2) (о камен. строении) перемуро́ вувати, -вую, -вуєш, перемурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 3) (войско
) перешико́ вувати, -вую, -вуєш, перешикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 4) (в муз. инстр.)
перела́ джувати, -джую, -джуєш, перела́ дити.
Перестраховывать, перестраховать – перестрахо́ вувати, -вую, -єш, перестрахува́ ти,
-раху́ ю.
Перестреливать, перестрелять – перестрі́лювати, -люю, -люєш, перестріля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш.
Перестрелка – перестрі́лювання.
Перестройка – перебудо́ ва, -ви, перебудува́ ння, -ння.
Переступать, переступить – переступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, переступи́ ти, -плю́, -пиш.
Пересуд – 1) пере́ суд, -ду; 2) (действие) пересу́ джування, -ння.
Пересудчик – осу́ дник, -ка; -чица – осу́ дниця, -ці.
Пересуды – погові́р, -во́ ру, сла́ ва.
Пересуживать, пересудить – пересу́ джувати, -джую, -джуєш, пересуди́ ти, джу́ , -диш.
Пересушивание – пересу́ шування.
Пересушивать, пересушить – пересу́ шувати, -шую; -шуєш, пересуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Пересчитывание – перелі́чування, перерахо́ вування, -ння.
Пересчитывать, пересчитать – перелі́чувати, -чую, -чуєш, перелічи́ ти, -чу́ , -чиш,
перерахо́ вувати, -ву́ ю, -ву́ єш; перерахува́ ти, -раху́ ю, -раху́ єш.
Пересылать, переслать – пересила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, пересла́ ти, -решлю́, -решле́ ш.
Пересылка – пересила́ ння, -ння.
Пересылочный – пересильни́ й.
Пересыльный – переси́ ланий, пересильни́ й, -а́ , -е́ .
Пересыпать, переспать – пересипля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, переспа́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Пересыпа́ ть, пересы́пать – пересипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, переси́ пати, -плю, -плеш.
Пересыпь – пере́ спа, -пи, пере́ сип, -пу.
Пересыхать, пересохнуть – пересиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, пересо́ хнути, -хну, -хнеш.
Пересыщенный – переси́ чений, -а, -е.
Перетапливать, перетопить – перето́ плювати, -люю, -люєш, перетопи́ ти, -плю́, -пиш.
Перетаптывать, перетоптать – 1) перето́ птувати, -ту́ ю, -туєш, перетопта́ ти, -пчу́ , -пчеш; 2
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) (истоптать) потопта́ ти.
Перетаскивать, перетащить – переволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, переволокти́ , -лочу́ , -ло́ чиш,
перетяга́ ти, -га́ ю, перетягти́ , -гну́ .
Перетасовка – перетасува́ ння, перемі́щування, -ння.
Перетасовывать, перетасовать – 1) перетасо́ вувати, -вую, -вуєш, перетасува́ ти, -су́ ю,
-су́ єш; 2) (людей) перемі́щувати, -щую, перемісти́ ти, -міщу́ , -мі́стиш.
Перетерпливать, перетерпеть – перете́ рплювати, -люю, -люєш, перетерпі́ти, -плю́, -пиш.
Перетесывать, перетесать – переті́сувати, -сую, -суєш, перетеса́ ти, -тешу́ , -те́ шеш.
Перетирать, перетереть – перетира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, перете́ рти, -тру́ , -тре́ ш.
Перетлевать, перетлеть – перетліва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перетлі́ти, -лі́ю, -лі́єш; (перегнивать)
перетруха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, перетру́ хнути, -хну, -хнеш.
Перетолковывание – перекру́ чування, -ння.
Перетолковывать, перетолковать – 1) (превратно) перекру́ чувати, -чую, -чуєш,
перекрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш, перетлума́ чувати, -чую, -чуєш, перетлума́ чити, -чу, -чиш; 2)
(повторно) тлума́ чити зно́ ву, розтлума́ чити.
Переторжка – перето́ рг, -гу.
Перетосковать – пересумува́ ти.
́
Перетравить – ви́ труїти, потруїти,
-рую́, -ру́ їш.
Перетревожиться – перетурбува́ тися, -бу́ юся, -бу́ єшся.
Перетрескаться – потрі́скатися, -каюся, -каєшся.
Перетрясать, перетрясти – 1) (сено, одежду) перетру́ шувати, -шую, -шуєш, перетруси́ ти,
-шу́ , -сиш; 2) (о человеке) перетряса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, перетрясти́ , -су́ , -се́ ш.
Перетряска – 1) перетру́ с, -су; 2) переля́ к, -ку.
Перетушевка – перетушо́ вування, -ння.
Переть – пе́ рти (пру, преш); -ться – пе́ ртися.
Перетягивать, перетянуть – 1) (пересилить) перетя́ гувати, -гую, -гуєш, перетягти́ , -гну́ ,
-гнеш; 2) (с места на место) перетя́ гувати, перетягти́ , переволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
переволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш.
Переубеждать, переубедить – переко́ нувати, -ную, -нуєш, перекона́ ти, -на́ ю, -на́ єш ( кого
на і́нше).
Переулок – прову́ лок, -лка, (очень узкий) суточки́ , сутки́ , -кі́в.
Переупаковка – перепако́ вування, -ння.
Переупаковывать, переупаковать – перепако́ вувати, -вую, -вуєш, перепакува́ ти, -ку́ ю.
Переустраивать, переустроить – перебудо́ вувати, -вую, -вуєш, перебудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Переустройство – перебудо́ ва, -ви, перебудува́ ння, -ння.
Переуступать, переуступить – відступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, відступи́ ти, -плю́, -пиш.
Переуступка – ві́дступ, -пу; (действие) відступа́ ння, -ння.
Переутомление – перевто́ ма, -ми.
Переутомлять, переутомить – перевто́ млювати, -люю, -люєш, перевтоми́ ти, -млю́, -миш.
Переутюживать, переутюжить – перепрасо́ вувати, -вую, -вуєш, перепрасува́ ти, -су́ ю,
-су́ єш.
Переучивать, переучить – переу́ чувати, -чую, -чуєш и перевчати, -ча́ ю, -ча́ єш, перевчи́ ти,
-чу́ , -чи́ ш.
Переучка – переу́ чування, -ння.
Переучет – 1) (вообще) перео́ блік, -ку; 2) (векселя) переди́ сконт(о) (ве́ кселя).
Переформирование – переформува́ ння, -ння.
Переформировывать, переформировать – переформо́ вувати, -вую, -вуєш,
переформува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Перехваливать, перехвалить – перехва́ лювати, -люю, -люєш, перехвали́ ти, -лю́, -лиш.
Перехват – 1) (действие) перехо́ плювання, перейма́ ння, -ння; 2) (узкая часть) перехва́ т,
-ту; 3) (в талии) стан, -ну.
Перехватывание – перехо́ плювання, перейма́ ння, -ння.
Перехватывать, перехватить – перехо́ плювати, -люю, -люєш, перехопи́ ти, -плю́, -пиш,
перейма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, перейня́ ти, -рейму́ , -рейме́ ш.
Перехворать – перехво́ рі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Перехитрять, перехитрить – перехитро́ вувати, -вую, -вуєш, перехитрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш и
перехитри́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Перехлопать – переля́ скати.
Переход – перехі́д, -хо́ ду.
Переходить, перейти – 1) (через что) перехо́ дити, -джу, -диш, перейти́ , -йду́ , -деш; 2)
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(переселяться) перебира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, перебра́ тися, -беру́ ся, -бере́ шся; 3) (на
чью сторону) перехо́ дити, перейти́ , пристава́ ти, -таю́, -тає́ш, приста́ ти, -та́ ну, -та́ неш (до
ко́ го); 4) (проходить) мина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, мину́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Переходный – переступни́ й, перехідни́ й, -а́ , -е́ .
Перехождениє – перехі́д, -хо́ ду.
Перехотеть – перехоті́ти, -хочу́ .
Перец – пе́ рець, -рцю, пе́ рчик, -ку; (стручковый) стрюкува́ тий пе́ рець.
Перецарапывать, перецарапать – передря́ пувати, -пую, -пуєш, передря́ пати, -паю.
Перецеживать, перецедить – переці́джувати, -джую, -джуєш, переціди́ ти, -джу́ , -диш.
Перецеловать – перецілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш.
Перецепливать, перецепить – перечі́плювати, -люю, -люєш, перечепи́ ти, -плю́, -пиш.
Перечеканивать, перечеканить – перекарбо́ вувати, -вую, -вуєш, перекарбува́ ти, -бу́ ю.
Перечень – пере́ лік, -ку.
Перечеркивание – перекре́ слювання, -ння.
Перечеркивать, перечеркнуть – перекре́ слювати, -люю, -люєш, перекре́ слити, -лю, -лиш.
Перечерчивать, перечертить – перерисо́ вувати, -вую, -вуєш, перерисува́ ти, -су́ ю, -су́ єш,
перекре́ слювати, -люю, -люєш, перекре́ слити, -лю, -лиш.
Перечесывание – перечі́сування.
Перечесывать, перечесать – перечі́сувати, -сую, -суєш, перечеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш.
Перечет, см. Перечень.
Перечинивать, перечинить – перела́ годжувати, -джую, -єш, перела́ годити, -джу, -диш;
(белье) перела́ тувати, -тую, -туєш, перелата́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Перечисление – перелі́чування, перерахо́ вування, -ння.
Перечислять, перечислить – перелі́чувати, -чую, -чуєш, перелічи́ ти, -чу́ , -чиш,
перерахо́ вувати, -вую, -вуєш, перерахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш.
Перечистка – перечища́ ння, -ння.
Перечитывание – перечи́ тування.
Перечитывать, перечитать, перечесть – перечи́ тувати, -тую, -туєш перечита́ ти, -та́ ю,
-та́ єш; (о мног.) поперечи́ тувати, -тую, -єш (напр., бага́ то книг).
Перечить – супере́ чити, -чу, -чиш (кому́ , чому́ ), спереча́ тися, зма́ гатися (проти ко́ го, чо́ го).
Перечищать, перечистить – перечища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, перечи́ стити, -чи́ щу, -чи́ стиш.
Перечневый – перелічни́ й, -а́ , -е́ .
Перечница – перча́ нка, -ки.
Перечный – перце́ вий, -а, -е; -ная настойка – перці́вка, -ки.
Перешагивать, перешагнуть – переступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, переступи́ ти, -плю́, -пиш.
Перешаривать, перешарить – перешу́ кувати, -кую, -куєш, перешука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Перешедший – пере́йшлий, -а, -е.
Перешеек, геогр. – пере́ сип, -пу, ши́ я (род. ши́ ї).
Перешептывать, перешептать – переші́птувати, -тую, -туєш, перешепта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Перешибать, перешибить – перебива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш.
Перешивание, перешивка – перешива́ ння, -ння.
Перешивать, перешить – перешива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переши́ ти, -ши́ ю, -ши́ єш.
Перешивной – переши́ ваний, -а, -е.
Перешипеть – перешипі́ти, -плю́, -пи́ ш; (о змее) пересича́ ти, -чу́ .
Перешпиливать, перешпилить – перешпи́ лювати, -люю, -люєш, перешпили́ ти, -лю́, -лиш.
Перештемпелевать – перештампува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Перештукатуривать, перештукатурить – перетинько́ вувати, -вую, -вуєш,
перетинькува́ ти.
Перешуметь – перешумі́ти, -млю́, -ми́ ш; (о людях) перегаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Перещеголять – переверши́ ти, -шу́ .
Перещупывать, перещупать – перема́ цувати, -цую, -цуєш, перема́ цати, -цаю, -цаєш,
перела́ пувати, -пую, -пуєш, перела́ пати, -паю, -паєш.
Переэкзаменовка – пере́пит, -ту.
Переэкзаменовывать, переэкзаменовать – перепи́ тувати, -тую, -туєш, перепита́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, переекзамено́ вувати, переекзаменува́ ти.
Перила – пору́ ччя, -ччя, би́ льця, -ців.
Перина – пери́ на, -ни.
Период – пері́од, -ду.
Периодический – періоди́ чний, -а, -е; -ски – періоди́ чно.
Периодичность – періоди́ чність.
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Перистый – пір’ястий, пір’юва́ тий. Перистые облака – баранці́.
Периферия – перифері́я, -і́ї; -рический – перифері́йний, -а, -е.
Перкаль – перка́ ль, -лю; -левий – перкале́ вий, -а, -е.
Перл – перли́ на, -ни; (множ. ч.) пе́ рли, -лів.
Перламутр – перламу́ тр, -ру.
Перламутровый – перламу́ тровий, перло́ вий.
Перловый – перло́ вий, -а, -е.
Пернатый – перна́ тий, пір’юва́ тий, -а, -е.
Перо – перо́ , -ра́ ; (собир.) пі́р’я, -р’я; (писчее) перо́ , -ра́ .
Перон – перо́ н, -ну; -нный – перо́ нний, -а, -е.
Перочинный ножик – цизо́ рик, -ка, склада́ ний но́ жик.
Перпендикуляр – перпендикуля́ р, -ру, простопа́ д, -ду.
Перпендикулярный – перпендикуля́ рний, простопа́ дний, -а, -е; -рно – перпендикуля́ рно,
простопа́ дно.
Персик – пе́ рсик, -ка, броскви́ на́ , -ни́ .
Персона – осо́ ба, -би.
Персонал – персона́ л, -лу, особо́ вий склад, -ду; -льный – персона́ льний, особо́ вий, -а, -е.
Перспектива – перспекти́ ва, -ви; -вный – перспекти́ вний, -а, -е.
Перст – па́ лець, -льця.
Перстень – пе́ рстінь, -теня, пе́ рстень, -рсня.
Пертурбация – пертурба́ ція, -ії.
Перун – перу́ н, -на́ .
Перхоть – лупа́ , -пи́ .
Перцовка – перці́вка, перчакі́вка, -ки.
Перчатка – рукави́ чка, -ки; -точный – рукави́ чний, -а, -е.
Перышко – пери́ нка, -ки, пірце́ , -ця́ .
Пес – пес (род. пса).
Песенник (сборник песень) – спі́ванник, -ка, збі́рник пісе́ нь.
Песенный – пісе́ нний, -а, -е.
Песенька – пі́сенька, -ки.
Песий – пе́ ський, пе́ сячий, -а, -е.
Песик – цу́ цик, -ка, цуценя́ , -ня́ ти.
Пескарь, зоол. – писка́ р, ско́ блик.
Песковатый – піскува́ тий, -а, -е.
Песня – пі́сня, -ні, спі́в, -ву; свадебные песни – весі́льні пісні́; весенние песни – веснянки́ ,
-но́ к; колыбельные песни – колиско́ ві пісні́.
Песок – пісо́ к, -ску; (множ.) піски́ .
Песочный – піскови́ й, -а́ , -е́ .
Пессимист – песимі́ст, -та.
Пессимистический – песимісти́ чний, -а, -е.
Пест – 1) (в ступке) товка́ ч, -ча́ ; 2) (кухонный) макогі́н, -го́ ну.
Пестик – 1) товка́ чик, макого́ ник, -ка; 2) (у цветка) ма́ точка, -ки.
Пестреть – рябі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Пестроватый – рябува́ тий, -а, -е.
Пестрота – ряби́ зна, -ни, рябина́ .
Пестрый – 1) ряби́ й, строка́ тий; 2) (цветистый) кольори́ стий, різноба́ рвний.
Пестунчик (баловень) – песту́ н, -на́ , песту́ нчик, -ка, мазу́ нчик.
Песчаник – піскове́ ць (род. пісківця́ ).
Песчанистый – піскува́ тий, -а, -е.
Песчаный – піскува́ тий, піща́ ний.
Песчинка – піщи́ нка, -ки.
Петелька – пете́ лька, -ки; (металлич.) ба́ бка, -ки.
Петиция – пети́ ція, -ії.
Петлица – 1) за́ стіжка, пете́ лька, -ки; 2) (форменная) петли́ ця, -ці.
Петля – 1) петля́ , -лі́; (затяжная) за́ шморг, -гу; 2) (в вязаньи) очко́ , -ка́ ; 3) (у дверей)
заві́са, -си.
Петров пост – петрі́вка, -ки.
Петрушка – петру́ шка, -ки.
Петух – пі́вень, -вня.
Петуший – пі́внячий, -а, -е.
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Петушиться – 1) (задориться) коко́ шитися, -шуся, -шишся; 2) (чваниться) чва́ нитися,
-нюся, -нишся, пиша́ тися, -ша́ юся.
Петушок – пі́вник, -ка.
Петь – 1) співа́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (о петухе) кукурі́кати, -каю, -каєш.
Пехота – піхо́ та, -ти; -тный – піхо́ тний, -а, -е.
Пехотинец – піхоти́ нець, -нця, піша́ к, -ка́ .
Печалить – жури́ ти, -рю́, -риш, смути́ ти (смучу́ , сму́ ти́ ш); -ться – жури́ тися, сумува́ ти,
-му́ ю, -му́ єш.
Печаль – журба́ , -би́ , сум, -му, ту́ га, -ги, печа́ ль, -лі.
Печальник – жалібни́ к, -ка́ ; -ница – жалібни́ ця, -ці.
Печальный – сумни́ й, смутни́ й, жу́ рни́ й, -а, -е.
Печатание – 1) печа́ тання, -ння; 2) (типогр.) друкува́ ння, -ння.
Печатать – 1) (прикладывать печатку) печа́ тати, -таю, -таєш; 2) (в типогр.) друкува́ ти,
-ку́ ю.
Печатка – печа́ тка, -ки.
Печатник – друка́ р, -ря́ .
Печатный – 1) (с печатью) штампо́ ваний, -а, -е; 2) (в типогр.) друко́ ваний, -а, -е.
Печатня – друка́ рня, -ні.
Печаточник – печатка́ р, -ря.
Печать – 1) печа́ тка, -ки; 2) (печатное слово) друк, -ку; отдать в печать – відда́ ти до
дру́ ку.
Печение – печі́ння, -ння.
Печеночный – печі́нковий, -а, -е.
Печеный – пе́ чений, -а, -е.
Печень – печі́нка, -ки.
Печенье – 1) (действие) печі́ння, -ння; 2) (все спеченное) пе́ чиво, -ва; 3) (пирожное)
ті́стечко, -ка.
Печерица (гриб) – печери́ ця, -ці.
Печник – пічни́ к, гру́ бник, -ка.
Печной – пічни́ й, гру́ бний, -а, -е.
Печурка – закапе́лок, -лка, печу́ рка, -ки.
Печь – піч (род. пе́ чі); (комнатная) гру́ ба, -би; кухонная печь – вари́ ста піч.
Печь – 1) пекти (печу́ , пече́ ш); 2) (жечь) пали́ ти, -лю́, -лиш, жа́ рити, -рю, -риш.
Пешеход – пішохо́ дець, пі́ший.
Пешеходный – пішохі́дний, -а, -е.
Пеший – пі́ший, -а, -е.
Пешка – 1) (в игре) піша́ к, -ка́ , 2) (о человеке) попи́ хач, -ча.
Пешком, нар. – пі́шки.
Пещера – пече́ ра, -ри; -рный – пече́ рний, -а, -е.
Пианист – піяні́ст, -та; -стка – піяні́стка, -ки.
Пивная – пивни́ ця, -ці.
Пиво – пи́ во, -ва.
Пивовар – брова́ рник, -ка, пивова́ р, -ра.
Пивоварение – брова́ рство, -ва, пивова́ рство, -ва.
Пивоваренный – брова́ рний, -а, -е; -ный завод – брова́ рня, -ні.
Пигалица – ча́ йка, -ки.
Пигмент – піґме́нт, -ту.
Пиджак – піджа́ к, -ка́ .
Пика – спис, -са́ .
Пикантный – піка́ нтний, -а, -е; -ность – піка́ нтність, -ности.
Пикет – 1) (военный) ча́ та, -ти́ ; 2) (картежная игра) піке́ т, -та.
Пики (масть в картах) – вино́ .
Пикирование – пікува́ ння.
́
Пикник – гу́ лянка, -ки, -маївка.
Пикнуть – пи́ снути, -ну, -неш.
Пиковый – вино́ вий, -а, -е.
Пила – пила́ , -ли́ , пи́ лка, -ки.
Пиление – пиля́ ння, -ння.
Пилёный – пи́ ляний.
Пилигрим – пільґри́ м, -ма, проча́ нин, -на; -мка – пільґри́ мка, проча́ нка, -ки.
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Пилить – 1) пиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) (грызть голову) гри́ зти, -зу́ , -зе́ ш (го́ лову кому́ ).
Пилот – піло́ т, -та.
Пилоточильщик – пилоточі́й, -чі́я.
Пильня – пи́ льня, -ні, тарта́ к, -ка́ , дра́ чка, -ки.
Пильщик – пиля́ р, -ра́ , драч, -ча́ .
Пилюля – пігу́ лка, -ки.
Пинок – стуса́ н, -на́ , штурха́ н, -на́ .
Пион – піво́ нія, -ії.
Пионер – піоне́ р, -ра; -рка – піоне́ рка, -ки.
Пионерский – піоне́ рський, -а, -е.
Пир – бе́ нке́ т, -ту, баль, -лю, у́ чта, -ти.
Пирамида – пірамі́да, -ди; -дный – пірамі́довий, -а, -е.
Пират – піра́ т, -та, розбі́йник морськи́ й.
Пирование – бенкетува́ ння.
Пировать – бенкетува́ ти, -ту́ ю.
Пирог – пирі́г (род. пирога́ ), пиріжо́ к, -жка́ .
Пирожное – ті́стечко, пе́ чиво, -ва.
Пироксилин – піроксилі́на, -ни.
Пироксилиновый – піроксилі́новий.
Пирушка – бе́ сіда, -ди, бе́ нкет, -ту.
Пиршество, см. Пир.
Писака – писа́ ка, -ки.
Писание – 1) (действие) писа́ ння, -ння; 2) (написанное) письмо́ , -ма́ ; священное -ние –
святе́ письмо́ .
Писаный – пи́ саний; (красками) мальо́ ваний, -а, -е.
Писаришка – писарчу́ к, -ка́ .
Писарский – пи́ сарський, -а, -е.
Писарствовать – писарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Писарь – пи́ сар, -ря; -рша – пи́ сарка, -ки.
Писатель – письме́ нник, -ка; -ница – письме́ нниця, -ці.
Писательский – письме́ нницький, -а, -е; -льство – письме́ нництво.
Писать – писа́ ти (пишу́ , пи́ шеш); (красками) малюва́ ти, -лю́ю.
Писец – пи́ сар, -ря, перепи́ сувач.
Писк – писк, -ку, пища́ ння, -ння.
Пискарь – писка́ р, -ря́ .
Пискливый – верескли́ вий, -а, -е; -во – верескли́ во.
Пискотня – пи́ скнява, -ви.
Пискулька – пи́ скавка, пи́ щалка, -ки.
Пистолет – пісто́ ль, -ля; -ный – пісто́ льний, -а, -е.
Пистон – пісто́ н, -на.
Писулька – пису́ лька, цеду́ лька, -ки.
Писчебумажный – паперо́ вий, -а, -е; -ная фабрика – папі́рня, -ні.
Писчий – писа́ льний, -а, -е.
Письмена – письмена́ , -ме́ н.
Письменность – 1) (грамотность) письме́ нність, -ности; 2) (литература) письме́ нство,
-ва.
Письменный – 1) листо́ вний, -а, -е; 2) (о письм. работе) пи́ саний, -а, -е; -но – листо́ вно.
Письмо – лист, -та́ ; (открытое) листі́вка, -ки.
Письмовник – листі́вня, -ні.
Письмоводитель – письмово́ д, -да, пи́ сар, -ря.
Письмоводство – ділово́ дство.
Письмоносец – листоно́ ша, -ші.
Питание – 1) (процесс) годува́ ння, харчува́ ння, -ння; 2) (пища) пожи́ вок, -вку, пожи́ ва, -ви.
Питательность – три́ вність, пожи́ вність, -ности.
Питательный – тривни́ й, пожи́ вни́ й, -а́ , -е́; -но – си́ тно, три́ вно́ .
Питать – годува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ся – годува́ тися, харчува́ тися.
Питейный – (мед) питни́ й, -а́ , -е́ ; (дом) шино́ к, -нку́ .
Питомец – вихова́ нець, -нця, годо́ ванець, -нця; -мица – вихова́ нка, -ки, годо́ ванка, -ки.
Питомник – саді́бник, розса́ дник, -ка.
Пить – 1) пи́ ти (п’ю́, п’єш); 2) (пьянствовать) пия́ чити, -чу, -чиш.
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Питье – 1) (действие) пиття́ , -ття́ ; 2) (напиток) питво́ , -ва́ , напі́й, -по́ ю, напи́ ток, -тку; (для
скота) пі́йло, -ла.
Пихать, пихнуть – пха́ ти (пха́ ю, пха́ єш), пхну́ ти (пхну, пхнеш), штовха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш,
штовхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Пихта – смере́ка, -ки; -овый – смере́ ковий, -а, -е.
́
́
Пища – їжа
(род. їжі),
харч, -чі (ж. р.) и -чу (м. р.), їда́ (род. їди́ ); (вареная) стра́ ва, -ви.
Пищаль – пища́ ль, -лі, рушни́ ця.
Пищать – пища́ ти, -щу, -щи́ ш, пи́ скати, -каю, -каєш.
Пищеварение – тра́ влення, -ння.
Пищеварительный – травни́ й, -а́ , -е́ .
Пищевик – харчівни́ к, харчови́ к, -ка́ .
Пищевод – стравохі́д, -хо́ ду.
Пищеводный – стравохі́дний.
Пищевой – харчови́ й, стра́ вний.
Пищеприемник – стравоприйма́ льник.
Пищеприёмный – стравоприйма́ льний.
Пиявка – п’я́ вка, -ки.
Плав – 1) (топкое место) плав, -ву; 2) (действие) пла́ вання, -ння; 3) (плот) кла́ дка, -ки.
Плавальщик, плаватель – пла́ вальник, -ка.
Плавание – плав, -ву, пла́ вання, -ння; (на судах) плавба́ , -би́ .
Плавательный – пла́ вальний, плавни́ й, -а́ , -е́ .
Плавать – пла́ вати, -ваю, -ваєш.
Плавильный – топи́ льний, гама́ рний, -а, -е.
Плавильня – гама́ рня, -ні.
Плавильщик – гама́ рник, -ка.
Плавить – 1) (сплавлять по воде) сплавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, гна́ ти (водо́ ю); 2) (металл)
топи́ ти, -плю́, -пиш.
Плавкий – топки́ й, -а́ , -е́ .
Плавкость – то́ пкість, -кости.
Плавление – то́ плення, топлі́ння.
Плавники (рыбьи) – пливці́, -ці́в, пі́р’я, -р’я.
Плавность – пла́ вкість, пла́ вність.
Плавный – плавки́ й, пла́ вний, -а, -е; -но – пла́ вко, пла́ вно.
Плавучий – пливки́ й, -а́ , -е́ .
Плавщик – спла́ вни́ к, -ка.
Плагиат – плаґія́ т, -ту.
Плагиатор – плаґія́ тор, -ра.
Плазма, нар. – пла́ зма.
Плакальщик – пла́ кальник, -ка; -щица – пла́ кальниця, -ці.
Плакание – пла́ кання, -ння.
Плакат – пляка́ т, -та; -тный – пляка́ тний, -а, -е.
Плакать – пла́ кати, -ла́ чу, -чеш; -ться – пла́ катися (на ко́ го).
Плакса – плаксі́й, -ія́ .
Плаксивость – плакси́ вість, плакли́ вість, -вости.
Плаксивый – плакси́ вий, плакли́ вий, -а, -е; -во – плакси́ во, плакли́ во.
Пламенистый – полум’яни́ стий.
Пламенный – 1) (об огне) попум’я́ ний; 2) (пылкий, страстный) палки́ й, жагу́ чий, -а, -е;
-нно – па́ лко, жагу́ чо.
Пламенеть – поломені́ти, -ні́ю.
Пламя – по́ лум’я, -м’я, по́ лумінь, -меня.
План – плян, -ну.
Планета – плане́ та, -ти; -тный – плане́ тний, -а, -е.
Планиметрия – пляніме́ трія, -ії.
Планирование – плянува́ ння.
Планировать – плянува́ ти, -ну́ ю.
Планка – ли́ штва, -ви; (поперечная) пере́ чка, -ки.
Планомерный – пляномі́рний, -а, -е.
Плантатор – плянта́ тор, -ра.
Плантация – плянта́ ція, -ії.
Пласт – шар, -ру, верства́ , -ви́ .
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Пластика – пла́ стика, -ки.
Пластинка – пласти́ нка, -ки, (металлич.) бля́ шка, -ки.
Пластинчатый – пласти́ нчастий, -а, -е.
Пластический, пластичный – пласти́ чний, -а, -е; -чность – пласти́ чність, -ности.
Пластование – пластува́ ння, наве́ рстування, -ння.
Пластовать – пластува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, наве́ рстувати, -тую.
Пластун – пласту́ н, -на́ ; -ский – пласту́ нський, -а, -е.
Пластырь – пля́ стер, -тру.
Плата – платня́ , -ні́, пла́ та, -ти; заработная плата – зарі́бна, заробі́тна платня́ .
Платеж – платі́ж, -тежу́ , опла́ та, ви́ плата, -ти.
Платежеспособность – платоспромо́ жність, -ности.
Платежеспособный – платоспромо́ жний, -а, -е.
Платежный – платі́жний, -а, -е.
Плательщик – пла́ тник, платі́жник, -ка; -щица – пла́ тниця, платі́жниця, -ці.
Платина – пля́ ти́ на, -ни; -нный – пляти́ но́ вий, -а, -е.
Платить – плати́ ти (плачу́ , пла́ тиш) кому за що.
Платный – пла́ тний, запла́ тний, -а, -е; -тно – пла́ тно.
Платок – ху́ стка, -ки, хусти́ на, -ий, плато́ к, -тка́ .
Платформа – плятфо́ рма, -ми.
Платье – убра́ ння, -ння; (женск.) су́ кня, -ні.
Платяной – оде́ жний, -а, -е.
Плаха – коло́ да, -ди, пла́ ха, -хи; (для рубки дров) дри́ вітня, -ні.
Плац – майда́ н, -ну, пляц, -цу.
Плач – плач, -чу; (с причитанием) голосі́ння, -ння.
Плачевный – плачли́ вий, -а, -е; -вно – плачли́ во.
Плашмя, нар. – пла́ зом.
Плащ – плащ, -ща́ .
Плащаница – плащани́ ця, -ці.
Плебисцит – плебісци́ т, -ту.
Плева – пліва́ , -ви́ , плі́вка, -ки; (девственная) діво́ ча пере́ тинка.
Плевака – плюва́ ка, -ки.
Плевание – плюва́ ння, -ння.
Плевательница – плюва́ чка, -ки, плюва́ льниця, -ці.
Плевать, плюнуть – плюва́ ти (плюю́, плює́ш), плю́нути, -ну, -неш; (сквозь зубы) чви́ ркати,
-каю, чви́ ркнути, -ну, -неш.
Плевелы – бур’я́ н, -ну́ .
Плевра – плевра́ , -ри́ .
Плеврит – плеври́ т, -ту.
Плед – плед, -да.
Племенистый – поро́ дистий, -а, -е.
Племенной – племінни́ й, -а́ , -е́; (животн.) завідськи́ й.
Племя – 1) пле́ м’я (род. пле́ мени); 2) (потомство) поколі́ння, -ння, рід (р. ро́ ду), колі́но,
-на.
Племянник – племе́ [і́]нник, -ка, не́ біж (род. небо́ жа); -ница – племе́ [і́]нниця, -ці, небо́ га,
-ги.
Плен – поло́ н, -ну́ , нево́ ля, -лі.
Пленарный – плена́ рний, зага́ льний, -а, -е.
Пленение – поло́ н, -ну́ , полоне́ ння, -ння.
Пленитель – чарівни́ к, -ка́ ; -ница – чарівни́ ця, -ці.
Пленительность – чарі́вність, прина́ дність, -ности.
Пленительный – чарівни́ й, прина́ дний, -а, -е; -но – чарі́вно, прина́ дно.
Пленка – плі́вка, -ки, плі́нка, -ки, шку́ рка, -ки.
Пленник – полоне́ нник, -ка, бра́ нець, -нця; -ница – полоня́ нка, -ки, бра́ нка, -ки.
Пленный – полоне́ ний, -а, -е.
Пленять, пленить – 1) (брать в плен) полони́ ти, -ню́, -ниш, заполони́ ти, -ню́, -ниш; 2)
(прельщать) чарува́ ти, причарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Плес – пле́ с, -са.
Плесень – цвіль (род. цві́лі).
Плеск – пле́ скіт, -коту, плеск, -ку.
Плескание – пле́ (ю́)скання, хлю́пання, -ння.
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Плескать, плеснуть – плю́скати, плю́снути, хлю́пати, -паю, -паєш, хлю́пнути, -ну, -неш.
Плескаться, плеснуться – плю́скатися, -каюся, -каєшся, плюсну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся,
хлю́патися, -паюся, -паєшся, хлю́пну́ тися, -ну́ ся, -нешся.
Плесневеть – плі́снявіти, -вію, -вієш.
Плести – плести (плету́ , плете́ ш); (вздор, чушь) верзти (верзу́ , верзе́ ш), торо́ чити, -чу, -чиш.
Плестись – 1) (виться) плести́ ся, (плету́ ся, плете́ шся), ви́ тися(в’ю́ся, в’є́шся); (идти
медленно) брести (бреду́ , бреде́ ш), пле́ нтатися, -таюся, тягти́ ся (тягну́ ся, тя́ гнешся).
Плетенка – 1) плетени́ ця, -ці; 2) (корзина) ко́ шик, -ка; (лубочная) ко́ зуб, -ба, козубе́ нька,
-ки.
Плетёный – пле́ тений.
Плетень – пліт (род. пло́ ту), тин, -ну, лі́са, -си.
Плетка – батіжо́ к, -жка́ , баті́г (род. батога́ ).
Плетневый – пле́ тений, -а, -е.
Плетушка – ко́ шик, -ка.
Плечевой – плечови́ й, пле́ чний, раме́ нний, -а, -е.
Плечистый – плечи́ стий, плеча́ стий, -а, -е.
Плечо – плече́ , -ча́ , раме́но, -на.
Плешиветь – лисі́ти, -сі́ю, -сі́єш.
Плешивец – лису́ н, -на́ , голомо́ зько, -ка.
Плешивый – пліши́ вий, голомо́ зий, ли́ сий, -а, -е.
Плешь – ли́ сина, -на.
Плеяды, астр. – Волосожа́ р, Кво́ чка.
Плита – плита́ , -ти́ .
Пловец – плаве́ ць, -вця́ , пливу́ н, -на́ .
Пловучий – плаву́ чий, плавни́ й.
Плод – 1) плід (род. пло́ ду); 2) (на деревьях) овоч (род. о́ вочу); 3) (результат) здобу́ ток,
на́ слідок, -дку; садовые -ды – садовина́ ; огородные -ды – горо́ дина, -ни.
Плодить – (кого, что) плоди́ ти, -джу́ , -диш (кого́ , що); -ся – плоди́ тися, розво́ дитися.
Плодовитость – плі́дність, -ности, плодю́чість, -чости.
Плодовитый – плідни́ й, плодю́чий, -а, -е.
Плодовый – плодови́ й, -а́ , -е́ , овоче́ вий, -а, -е.
Плодоносный – плі́дни́ й, -а, -е.
Плодообильный – родю́чий.
Плодоовощный (рынок) – плодоовоче́ вий (ри́ нок).
Плодопеременный – плодозмі́нний, -а, -е.
Плодородие – плодю́чість, родю́чість, -чости.
Плодородный – плодю́чий, родю́чий, -а, -е.
Плодотворный – живода́ вний, плодотво́ рчий, -а, -е.
Пломба – пльо́ мба, -би.
Пломбировальный – пльомбува́ льний.
Пломбирование – пльомбува́ ння, -ння.
Пломбировать – пльомбува́ ти.
Пломбировщик – пльомба́ р, -ря́ .
Плоский – пло́ ский, пла́ ский, уло́ гий, рі́вний, -а, -е; -ко – пло́ ско, рі́вно.
Плосковатый – плискува́ тий.
Плоскогорье – узгі́р’я, -р’я.
Плоскогубцы – плоскогу́ бці, обце́ ньки.
Плоскодонка – плоскоде́нка, -ки.
Плоскодонный – плоскоде́ нний, -а, -е.
Плоскость – 1) (геом.) пло́ скість, -кости; 2) (ровная поверхность) площина́ , -ни́ , пло́ ща,
-щі.
Плот – пліт (род. пло́ ту); (для сплава) сплав, -ву.
Плотва – плі́тка, -ки.
Плотина – гре́ бля, -лі, га́ тка, -ки; -ный – гребе́ льний, -а, -е.
Плотник – те́ сля, -лі, тесля́ р, -ра́ .
Плотничать – теслюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, теслярува́ ти, -ру́ ю.
Плотничий, плотнический – тесля́ рський.
Плотничество – тесля́ рство, -ва.
Плотность – 1) щі́льність, -ности; 2) (о человеке) дебе́ лість, -лости.
Плотный – 1) (густой, сжатый) густи́ й, стислий, -а, -е; 2) (без щелей и дыр) щі́льний; 3) (о
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телосложении) дебе́ лий, тіли́ стий, огря́ дни́ й, -а́ , -е́ ; 4) (упругий) напру́ гий, -а, -е.
Плотовщик – сплавни́ к, -ка́ .
Плотоугодие – плотолю́бність, -ности, по́ хіть, -хо́ ті.
Плотоядное (животн.) – м’ясоже́ рець, -рця.
́
Плотоядный – м’ясоже́ рний, м’ясоїдний,
-а, -е.
Плотский – пло́ тський, тіле́ сний, -а, -е.
Плоть – 1) плоть (род. пло́ ті), ті́ло, -ла; 2) (крайняя плоть) при́ путня, -ні.
Плохо – пога́ но, ке́псько.
Плоховатый – погане́ нький, поганкува́ тий, -а, -е; -то – погане́ нько, поганкува́ то.
Плохой – 1) (дурной, непутный) пога́ ний, лихи́ й, недо́ брий, -а, -е; 2) (отвратительный,
скверный) ке́пський, злий, -а, -е; 3) (негодный) негодя́ щий, нікче́ мний, -а, -е.
Плошать – 1) гі́ршати, плохі́шати, -шаю, -шаєш; 2) (делать оплошность) хи́ бити, -блю,
-биш, обмиля́ тися, -ла́ юся, -ля́ єшся; 3) (становиться все плоше) погані́шати, -шаю, -шаєш,
попогані́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Плошка – 1) (посуда) ри́ нка, -ки, ми́ сочка, -ки; 2) (лампадка в черепке) кагане́ ць, -нця́ .
Площадка – 1) майда́ нчик, -ка; 2) (искуственное возвышение) по́ міст, -мосту, площа́ дка,
-ки; 3) (подвода) плятфо́ рма, -ми.
Площадный – 1) майда́ нний, пляцови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (пошлый) база́ рний, неподо́ бний.
Площадь – 1) (геометр.) пло́ ща, -щі; 2) майда́ н, -ну; 3) (торговая) торго́ виця, -ці; 4) (ровное
место) пло́ ща, -щі, площи́ на́ , -щи́ ни́ .
Плуг – плуг, -га.
Плут (мошенник) – шахра́ й, -ая́ , круті́й, -ія́ .
Плутишка – хи́ трик, -ка.
Плутни – круті́йство, -ва, крутня́ .
Плутоватый – шахраюва́ тий.
Плутовать – шахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, шахраюва́ ти, -раю́ю, махлюва́ ти.
Плутовка – шахра́ йка, -ки, круті́йка, -ки.
Плутовской – шахра́ йський, круті́йський, -а, -е.
Плутовство – шахра́ йство, круті́йство, -ва.
Плутяга – плутя́ га, -ги, крутія́ ка, -ки.
Плыть – пливти́ и пли́ сти́ , -ву́ .
Плюгавец – плюга́ вець, -вця; (невзрачный) ми́ ршавець, -вця; -вка – 1) плюга́ вка, -ки; 2)
ми́ ршавка, -ки.
Плюгавый – 1) (мерзкий) плюга́ вий, пога́ ний, -а, -е; 2) (невзрачный) ми́ ршавий, -а, -е.
Плюс – плюс, -са.
Плющ, бот. – плющ.
Плясать – танцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Пляска – та́ нець, -нцю, та́ нці, -ців; -совой – тане́ чний, -а, -е.
Плясун – танцюри́ ста, -ти, танцюри́ стий, -того; -нья – тане́ чниця, -ці, танцюри́ стка, -ки.
По, пред. – 1) з, до, для, пі́сля. По своей воле – з своє́ї во́ лі. По недоразумению – з
непорозумі́ння. По поручению, по приказанию – з дору́ чення, з нака́ зу. По поводу – з
при́ воду. По настоящее время – до цьо́ го часу́ . С 5 января по 5 марта – з 5 сі́чня до 5
бе́ резня. Комиссия по составлению словаря живого языка – комі́сія для склада́ ння
словника́ живо́ ї мо́ ви; 2) (с дательным падежом употребляется только в форме
на́речия) по-францу́ зькому, по-німе́ цькому, по-дитя́ чому; 3) (с винительным падежом) на,
в(у), че́ рез. По моему мнению – на мою́ ду́ мку. По моей просьбе – на моє́ проха́ ння. По
заказу N – на замо́ влення N. По праздникам, по вторникам – у свя́ та, у вівто́ рки. По всему
свету – на ввесь світ. По мере возможности – у мі́ру можли́ вості. По болезни – че́ рез
хворо́ бу. По ошибке – че́ рез по́ ми́ лку; 4) (с творительним падежом без предлога или с
предлогом) за. По своей форме – своєю фо́ рмою. По временам – часа́ ми. По праздникам –
́
свята́ ми. Идти по улицу – іти́ ву́ лицею. Ехать по железной дороге – їхати
залізни́ цею. По
последним сведениям – за оста́ нніми відо́ мостями. По декрету – за декре́ том. Плакать по
отцу, по матери – пла́ кати за ба́ тьком, за ма́ тір’ю. По совету – за пора́ дою; 5) (с
предложным падежом) по. По города́м, по селам – по міста́ х, по се́лах. Ударить по
голове, по руке – уда́ рити по голові́, по руці́.
Поаплодировать – поплеска́ ти.
Поахать – поа́ хкати, поо́ хкати.
Побагроветь – почервоні́ти, зчервоні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Побаиваться – побо́ юватися, -бо́ ююся, -бо́ юєшся.
Побалагурить – побазі́кати, побала́ кати, -каю, -каєш.
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Побаливать – побо́ лювати, -люю.
Побаловать – поба́ лувати, -лую, -луєш; -ться – попустува́ ти, -сту́ ю, -сту́ єш.
Побалтывать, поболтать – 1) (жидкость) побо́ втувати, -тую, -туєш, побо́ вта́ ти, -таю,
-таєш, колоти́ ти, поколоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; 2) (говорить вздор) базі́кати, побазі́кати,
-каю, -каєш; 3) (поговаривать) поде́ йкувати.
Побанить – поми́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш.
Побарабанить – поб[т]араба́ нити, -ню, -ниш.
Побарахтаться – побо́ рсатися, -саюся, -саєшся, поборюка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся.
Побасенка – побрехе́ нька, -ки.
Побаюкать – поколиса́ ти, поколиха́ ти, -ли́ шу, -ли́ шеш.
Побег – 1) уте́ ча, -чі; 2) (действие) утіка́ ння, -ння; 3) (отросток) па́ гін, -гону, па́ рость, -ти.
Побегать – побі́гати, -гаю, -гаєш.
Побегушки – побіга́ шки, -шок, побіга́ нки, -нок.
Победа – перемо́ га, -ги.
Победный – перемо́ жний, -а, -е.
Победитель – перемо́ жець, -жця; -ница – перемо́ жниця, -ці.
Победнеть – побідні́шати, -шаю.
Победоносный – перемо́ жний, -а, -е; -но – перемо́ жно.
Побежать – побі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш.
Побеждать, победить – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш.
Побездельничать – побайдикува́ ти; -ку́ ю, -ку́ єш.
Побелевший – побілі́лий, збілі́лий, -а, -е.
Побелеть – побілі́ти, збілі́ти.
Побелить – побіли́ ти, -лю, -лиш; (о мног.) повибі́лювати, -люю, -люєш (напр. сті́ни).
Побелка – побі́л, -лу, побі́лення, -ння.
Побережный – побере́ жний, -а, -е.
Побережье – побере́ жжя, узбере́ жжя, -жжя.
Побеседовать – порозмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, побала́ кати, -каю.
Побесить – подратува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – полютува́ ти, -ту́ ю, -тує́ш, покази́ тися,
-кажу́ ся, -ка́ зишся; (шутя) подурі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Побеспокоить – потурбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш; -ться – потурбува́ тися.
Побивать, побить – 1) (колотить) побива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, поби́ ти (поб’ю́, поб’є́ш); 2)
(пересиливать, побеждать) побива́ ти, поби́ ти, перева́ жувати, -жую, -жуєш, перева́ жити,
-жу, -жиш; 3) (всех перебить) поби́ ти, повбива́ ти, -ва́ ю.
Поблагодарить – подя́ кувати, -кую, -куєш (кому за що).
Поблагоприятствовать – посприя́ ти, -я́ ю, -я́ єш (кому ) поща́ сти́ ти (кому́ , в чо́ му).
Поблажать – потура́ ти, -ра́ ю.
Поблаженствовать – пораюва́ ти (пораю́ю, пораю́єш), порозкошува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Поблажка – потура́ ння, -ння, по́ тур, по́ пуск, -ку.
Побледневший, побледнелый – поблі́длий, зблі́длий; (как полотно) сполотні́лий,
пополотні́лий, -а, -е.
Побледнеть – поблі́днути, зблі́днути, -ну, -неш; (как полотно) сполотні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Поблеклый – побля́ клий, збля́ клий, -а, -е.
Поблекнуть – побля́ кнути, збля́ кнути, -ну, -неш.
Поблестеть – поблища́ ти, -щу́ , -щи́ ш, поблискоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш, побли́ скати, -каю, -каєш.
Поблизости, нар. – поблизу́ , бли́ зько.
Поблистать – побли́ скати, -каю, -каєш.
Поблудить – 1) (побродить) поблука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 2) (поразвратничать) побахурува́ ти,
-ру́ ю, -ру́ єш.
Побогатеть – побага́ тшати, -шаю, -шаєш.
По-богатырски – по-лица́ рському.
Побожиться – забожи́ тися, побожи́ тися, -жу́ ся, -жи́ шся.
Побой – побі́й, -бо́ ю.
Побои – 1) побо́ ї; 2) (вульг.) духопе́лики, стусани́ .
Побоище – 1) (действие) побі́й, бій (род. бо́ ю); 2) (место битвы) бойови́ ще, -ща,
бойови́ сько, -ка.
Поболеть – послабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, похворі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Побольше, нар. – бі́льше, побі́льше.
Побор – 1) (налоги) побі́р, -бо́ ру; (непосильный) зди́ рство, -ва; 2) (взятка) хаба́ р, -ра́ .
Поборник – (с)побо́ рник, -ка; -ница – (с)побо́ рниця, -ці.
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Побороть – поборо́ ти, -рю, -реш; (осилить) поду́ жати, -жаю, -жаєш; (победить врага)
перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш (во́ рога).
Побочный – 1) побі́чний, -а, -е; (сторонний) сторо́ нній, -я, -є.
́
Побояться – побоя́ тися, -бою́ся, -боїшся.
Пображничать – побенькетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, погуля́ ти, -ля́ ю.
Побранить – пола́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш, посвари́ ти, -рю́, -риш.
Побранка – ла́ йка, -ки, сва́ рка.
Побратание – побрата́ ння, -ння.
По-братски – по-брате́ рському.
Побрезгать – погре́ бати, -баю, -баєш, погидува́ ти, -ду́ ю.
Побреньчать – побри́ нькати, -каю, -каєш, побряжча́ ти, -чу́ .
Побрести – побрести́ , -реду́ , -де́ ш, попле́нтатися, -таюся, -таєшся, почвала́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Побрить – поголи́ ти, -лю́, -лиш.
Побродить – поблука́ ти, -ка́ ю.
Побросать – поки́ дати, -да́ ю.
Побрызгать – побри́ зкати, -каю, -каєш, попи́ рскати, каю, -каєш.
Побрюзжать – побурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, побуркоті́ти, -очу́ , -тиш.
Побрякивать, побрякать – побря́ зкувати, -кую, -куєш, побря́ зкати, -каю, -каєш.
Побрякунчик – побря́ зкач, -ча.
Побрякушка – бря́ зкало, -ла, бря́ зкальце, -ця.
Побряцать – побря́ зкати, -каю, -каєш, побряжча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Побудитель – спону́ кач, -ча; -ница – спону́ качка, -ки.
Побудительность – спону́ кливість.
Побудительный – спону́ кливий, -а, -е.
Побуждать, побудить – спону́ кувати, -кую, -куєш, спону́ кати, -каю, -каєш, підохо́ чувати,
-чую, -чуєш, підохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш (кого до чо́ го).
Побуждение – спону́ кування, підохо́ чування, -ння.
Побуйствовать – побешкетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, побушува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Побунтовать – побунтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Побуравить – посвердли́ ти, -лю́.
Побуреть – поруді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Побурлить – поклекота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш, побурха́ ти, -ха́ ю, -єш.
Побурчать – побурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, побуркота́ ти, -кочу́ , -еш.
Побушевать – 1) (о человеке) побуя́ ти, -буя́ ю, -буя́ єш, побешкетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (о
море) побурха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, похвилюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Побывать – побува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш (в ко́ го, де), відві́дати, -даю, -даєш (кого́ ).
Побывка – побува́ ння.
Повадка – 1) уна́ да, -ди, зви́ чка, -ки; 2) (поблажка) потура́ ння, -ння, по́ пуск, -ку.
Повадный – уна́ дний, -а, -е; -но – уна́ дно.
Поваживать, повадить – 1) прина́ джувати, -джую, -джуєш, прина́ дити, -джу, -диш,
призвича́ ювати, -ча́ юю, -ча́ юєш, призвича́ їти, -ча́ ю, -ча́ їш; 2) (потворствовать) потура́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш (кому́ ).
Поваживать, поводить – пово́ джувати, -джую, -джуєш, поводи́ ти, -джу́ , -диш (кого́ ).
Поваживать, повозить – вози́ ти, повози́ ти, -вожу́ , -во́ зиш.
Поважничать – попиша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, повелича́ тися, ча́ юся, -ча́ єшся.
Поваксить – поваксува́ ти, -су́ ю, -су́ єш (що).
Повал – 1) (действие) пова́ лення, -ння; 2) (на людей) см. Мор; 3) (на животных) см.
Падеж.
Повалить – повали́ ти, звали́ ти, -лю́, -лиш.
Повальный – 1) (о болезни) по́ шесний; 2) (всеобщий) зага́ льний, поголо́ вний, -а, -е.
Повар – ку́ хар, -ря, кухова́ р, -ра; -риха – кухова́ рка, -ки.
Поваренный – кухе́ нний, кухова́ рський, -а, -е.
Поваренок – кухарчу́ к, -ка́ .
Поварничать – кухарюва́ ти, -рю́ю, кухова́ рити, -рю, -риш.
Поварня – кухова́ рня, пека́ рня.
Поварской – ку́ харський, кухова́ рський, -а, -е.
Поварство – ку́ харство, кухова́ рство, -ва.
Повевать, повеять – повіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пові́яти, -ві́ю, -ві́єш, подиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш,
подихну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Поведение – поведі́нка, -ки, пово́ дження, -ння.
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Поведерно, нар. – ві́драми, на відро́ .
Поведывать, поведать – повіда́ ти, оповісти́ , -ві́м, -віси́ , розповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
розпові́сти, -ві́м, -віси́ .
Повезти – 1) (поклажу) пове́ зти, -зу́ , -зе́ ш; 2) (посчастливиться) пощасти́ ти, поталани́ ти
(кому́ , в чо́ му).
Повелевать, повелеть – 1) (кому) нака́ зувати, -зую, -зуєш, наказа́ ти, -жу́ , -жеш, велі́ти,
звелі́ти, -лю́, -ли́ ш, зага́ дувати, -дую, -дуєш, загада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (кому що); 2)
(начальствовать) ору́ дувати, -дую, -дуєш, верхово́ дити, -джу, -диш (ким и над ким).
Повеление – велі́ння, -ння, за́ гад, -ду, на́ ка́ з, -зу.
Повелитель – вели́ тель, -ля, влада́ р, -ря́ ; -ница – вели́ телька, -ки, вла́ да́ рка, -ки.
Повелительный – наказо́ вий, вла́ дний, -а, -е; повелительное наклонение – вольови́ й
спо́ сіб.
Повенчать – звінча́ ти, повінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш (кого з ким); -ться – звінча́ тися,
повінча́ тися.
Повергать, повергнуть – ки́ дати, -да́ ю, -да́ єш, ки́ нути, -ну, -неш, скида́ ти, да́ ю, -да́ єш,
ски́ нути, -ну, -неш, вали́ ти, звали́ ти.
Поверенный – пові́рник, -ка, пові́рений, -ного.
Поверие – пові́р’я, -р’я.
Поверить (что) – пові́рити, -рю, -риш (кому́ ).
Поверка – звіря́ ння, -ння, пере́ ві́рка, -ки.
Повернуть – поверну́ ти, -ну́ , -неш.
Поверочный – переві́рчий, -а, -е, переві́рний.
Поверстный – версто́ вий, -а, -е, від верстви́ ; -но – від верстви́ .
Повертеть – покрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш, поверті́ти, -рчу́ , -ртиш.
Повертывать, повертеть – поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ , -неш, крути́ ти,
покрути́ ти, ручу́ , -ру́ тиш; -ться – поверта́ тися, поверну́ тися, оберта́ тися, оберну́ тися.
Поверх – зверх, пове́ рх (чо́ го).
Поверхностный – 1) позверхо́ вий, поверхо́ вий, -а, -е; 2) (внешний) зо́ внішній, -я́ , -є́; -но –
поверхо́ во, позверхо́ во.
Поверхность – пове́ рхня, -ні, по́ верх, -ху.
Поверять, поверить – 1) перевіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, переві́рити, -рю, -риш (що); 2) (кому
что) звіря́ ти, зві́рити (кому́ ).
Повеса – гульві́са, -си, гультя́ й.
Повеселеть – повеселі́ти, -лі́ю, -лі́єш, повеселі́шати, -шаю, -єш.
Повеселить – звесели́ ти, повесели́ ти, -лю́, ли́ ш (кого́ ).
Повесить – 1) (что) пові́сити, -ві́шу, -ві́сиш, почепи́ ти, -плю́, -пиш; 2) (кого) пові́сити, -ві́шу,
-ві́сиш; 3) (переносно: голову, нос) похню́пити, -плю, -пиш, посу́ пити, -плю, -пиш; -ться –
пові́ситися.
Повесничать – гультяюва́ ти, -тяю́ю, -тяю́єш, байдикува́ ти, -ку́ ю.
Повествование – опові́да́ ння, -ня.
Повествователь – опові́дач, -ча; -ница – опові́дачка, ки.
Повествовательный – опові́дний.
Повествовать – оповіда́ ти, -да́ ю.
Повести – повести́ , -веду́ , -веде́ ш.
Повестка – по́ вістка, -ки, повідо́ млення, -ння.
Повесть – по́ вість, -сти.
Поветрие – пові́тря, -ря, по́ шесть, -сти.
Повечереть – повечорі́ти, звечорі́ти; -рело – звечорі́ло, повечорі́ло.
Повешать – пові́шати, -шаю, -шаєш.
Повздорить – посвари́ тися, -рю́ся, -ришся.
Повздыхать – позідха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш (за ким).
Повивальный – сповива́ льний, -а, -е; -ная бабка – повиту́ ха, -хи.
Повивание – сповива́ ння, -ння.
Повивать, повить – повива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пови́ ти, -в’ю́, -в’є́ш, сповива́ ти, спови́ ти (кого в
що и чим).
Повидаться – поба́ читися, -чуся, -чишся.
Повидимому – як ви́ дко, ви́ дно, здає́ться, ма́ буть.
Повизжать – поскавча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, повереща́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Повилять – поваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, покрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш, поверті́ти, -рчу́ , -ртиш;
(хвостом) помоло́ ти (помелю́, поме́ леш).
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Повинен (подлежит) – підляга́ є чому.
Повинить – обвинува́ тити, повинува́ тити, -ва́ чу, -ва́ тиш; -ся – призна́ тися до вини́ .
Повинная – призна́ ння до вини́ .
Повинность – пови́ нність, -ности.
Повинный – 1) см. Виноватый; 2) (послушный) слухня́ ний, покі́рний, -а, -е; 3)
(покаявшийся) що пока́ явся, що призна́ вся до вини́ .
Повиноваться – слу́ хатися, -хаюся, -хаєшся (кого́ ), кори́ тися, рюся, -ришся (кому́ ).
Повиновение – по́ слух, -ху, послуха́ ння, -ння.
Повинтить (в картонной игре) – погуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш у вінта́ .
Повирать – побрі́хувати, -рі́хую.
Повисать, повиснуть – повиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, пови́ снути, -ну, -неш, зависа́ ти, зави́ снути.
Повислый – пови́ слий, зави́ слий, -а, -е; (обвислый) зви́ слий, обви́ слий.
Повладеть – поволоді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Повладычествовать – попанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, поволодарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Повлечь – 1) (силой) потягти́ , -гну́ , -гнеш, поволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш; 2) (прельстить)
пова́ бити, -блю, -биш.
Повлиять – впли́ нути, -ну, -неш.
Повод – 1) при́ від, при́ звід, -воду; 2) (веревка у лошади) пові́д, -вода; (у рогатого скота)
нали́ гач, -ча.
Поводить, повести – 1) (кого, куда, где) поводи́ ти, -джу́ , -диш, пове́ сти, -веду́ , -веде́ ш; 2) (к
чему) призво́ дити, призве́ сти (до чо́ го); 3) (задержать кого) поволово́ дити, -джу, -диш.
Повозить – повози́ ти, -вожу́ , -во́ зиш; -ться – (с кем, с чем) поморо́ читися, -чуся, -чешся,
пововту́ зитися, -ту́ жуся, -ту́ зишся.
Повозка – (по)віз (род. (по)во́ за).
Поволноваться – похвилюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся; (о море) похвилюва́ ти.
Поволочить, поволочь – поволочи́ ти, -чу́ , -чиш, поволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш, потяга́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, потягти́ , -гну́ , -гнеш.
Повольничать – посваво́ лити.
Поворачивать, поворотить – поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ , -неш; (назад)
заверта́ ти, заверну́ ти; (в сторону) зверта́ ти, зверну́ ти; -ся – поверта́ тися, поверну́ тися,
заверта́ тися, заверну́ тися.
Поворковать – побуркота́ ти, поворкота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Поворовывать, поворовать – кра́ сти, покра́ сти, -кра́ ду, -деш.
Поворот – поворо́ т, -ту.
Поворотливый – поворотки́ й, мото́ рний, метки́ й, -а́ , -е́ .
Повострить – погостри́ ти, -рю́.
Повощить – повощи́ ти, -щу́ , -иш.
Повреждать, повредить – шко́ дити, пошко́ дити, -джу, -диш, псува́ ти, попсува́ ти, -сую́, -єш.
Повреждение – пошко́ дження, -ння, шко́ да, -ди.
Повременить – почасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, почека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Повременный – періоди́ чний, часови́ й, -а́ , -е́ .
Повсегодный – щорі́чний, -а, -е; -не – щорі́чно.
Повседневный – щоде́ нний, повсякде́ нний, -а, -е; -но – щоде́ нно, повсякде́нно.
Повсеместный – повсю́дний, -а, -е; -но – повсю́дно.
Повстречаться – зустрі́тися, -рі́нуся, -рі́нешся, зди́ батися, -баюся, -баєшся.
Повсюду, нар. – усю́ди, скрізь.
Повторение – повто́ рення, -ння.
Повторительный – повто́ рний.
Повторять, повторить – повторя́ ти, -ря́ ю, повтори́ ти, -рю́, -иш.
Повыбросать – повикида́ ти, -да́ ю.
Повывезти – повиво́ зити, -во́ жу.
Повывести, -сь – повиво́ дити, -ся.
Повыискивать – повишу́ кувати, -кую, -куєш.
Повырубить – повиру́ бувати, -бую, -буєш.
Повырывать – 1) повирива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (волосы) повиску́ бувати, -бую, -буєш.
Повышать, повысить – підви́ щувати, -щую, -щуєш, підви́ щити, -щу, -щиш, підійма́ ти,
підня́ ти (підійму́ , -ді́ймеш).
Повышение – підви́ щення, -ння.
Повышивать – повишива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; (мережкою) повимере́ жувати, -жую, -жуєш.
Повязка – по́ в’язка, -ки.
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Повязывать, повязать – зав’я́ зувати, -зую, -зуєш, зав’яза́ ти, -в’яжу́ , -в’я́ жеш; -ться –
(платком) запина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, запну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Повялить – пов’яли́ ти, -лю́, -лиш.
Повялый – зів’я́ лий, -а, -е.
Поганить – паску́ дити, -джу, -диш.
Погасать, погаснуть – погаса́ ти, пога́ снути, -ну, -неш.
Погасить – 1) по(за)гаси́ ти, -гашу́ , -га́ сиш; 2) (долг) сплати́ ти, -лачу́ , -ла́ тиш (борг).
Погашение – 1) гасі́ння, -ння; 2) (долга) спла́ та.
Погибать, погибнуть – погиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, поги́ нути, -ну, -неш, загиба́ ти, заги́ нути,
пропада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пропа́ сти, -паду́ , -де́ ш.
Погибель – заги́ н, -ну, по(за)ги́ біль, -белі.
Погибший – пропа́ щий, -а, -е, заги́ блий. Погибший человек – пропа́ щий чоловік, люди́ на.
Погибь – кривина́ , -ни́ .
Поглазеть – полу́ пати очи́ ма.
Поглощать, поглотить – 1) поглина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, погли́ нути, -ну, -неш, пожира́ ти,
поже́ рти, -жеру́ , -ре́ ш; 2) (вбивать в себя) втя́ гувати, -гую, -гуєш, втягну́ ти, -ну, -неш,
вбира́ ти, увібра́ ти (уберу́ , -ре́ ш).
Поглощение – 1) поглина́ ння, пожира́ ння; 2) втя́ гування, вбира́ ння; -ння.
Поглощенный – 1) погли́ нутий; 2) (о жидкости) втя́ гнений, уві́браний.
Поглумиться – поглузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, покепкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (з ко́ го, з чо́ го).
Поглупеть – подурні́ти, -ні́ю, -ні́єш, подурні́шати, -шаю.
Поглядеть – подиви́ тися, -влю́ся.
Поглядывать – 1) (присматриваться) назира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, нагляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш (за
ким); 2) (посматривать) позира́ ти, погляда́ ти (на ко́ го, на що).
Погнать – поту́ рити, -рю, -риш, погна́ ти (пожену́ , пожене́ ш).
Погнутость – по́ гнутість, -тости.
Погнушаться – погре́ бати, -баю, -баєш, погидува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (ким, чим).
Поговаривать, поговорить – погово́ рювати, -рюю, -рюєш, поде́ йкувати, -кую, -куєш.
Поговорить – поговори́ ти, -рю, порозмовля́ ти, -ля́ ю, побала́ кати.
Поговорка – 1) (разговор) розмо́ ва, -ви; 2) (пословица) при́ казка, -ки, прислі́в’я, -в’я; 3)
(молва, слух) поголо́ ска, -ки.
Погода – пого́ да, -ди, годи́ на, -ни; (хорошая) го́ дина, до́ бра пого́ да; (дурная) него́ да, -ди;
(мокрая, ненастная) сльота́ , -ти́ .
Погодить – перегоди́ ти, -джу, -диш, зачека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Погодя – зго́ дом, перего́ дом.
Погожий (о погоде) – пого́ жий, годи́ няний, -а, -е.
Поголовно – поголо́ вно, усі до о́ дного.
Поголовный – поголо́ вний, зага́ льний.
Поголодать – поголодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Погон – 1) (воен.) пого́ н, -на, нараме́ нник, -ка; 2) (погоня) пого́ ня, -ні.
Погонщик – 1) (кучер) пого́ нич, -ча; 2) (ездок) гіне́ ць, -нця́ , пого́ нець, -нця.
Погоня – пого́ ня, -ні; в погоню – наздогі́н, удогі́н.
Погонять – поганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Погоревать – погорюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, посумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, пожури́ тися, -рю́ся,
-ришся (за ким).
Погорелец – погорі́лець, -льця.
Погорелый – погорі́лий, -а, -е.
Погорячиться – погарячи́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся.
Погосподствовать – попанува́ ти.
Погост – цви́ нтар, -ря.
Погостить – погостюва́ ти, -тю́ю, тю́єш.
Пограбить – пограбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш (кого́ ).
Пограничник – прикордо́ нник, -ка.
Пограничный – пограни́ чний, прикордо́ нний, -а, -е.
Пограничье – узграни́ ччя, -ччя.
Погреб – по́ гріб, -реба, льох, -ху; -ной – погрібни́ й, -а́ , -е́ .
Погребальный – похоро́ нний, -а, -е.
Погребение – по́ хорон, -ну.
Погрезить – помрі́яти, -рі́ю, -рі́єш (про ко́ го, про що).
Погремушка – бря́ зкало, -ла, бря́ зкальце, -ця.
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Погреть – погрі́ти, -рі́ю, -рі́єш; -ся – погрі́тися.
Погрешать, погрешить – 1) гріши́ ти, погріши́ ти, -шу́ , -ши́ ш; 2) (ошибаться) помиля́ тися,
-ля́ юся, -ля́ єшся.
Погрешность – 1) (ошибка) по́ милка, -ки, о́ гріх, -ху, хи́ ба, -би.
Погрозить – насвари́ тися, -рю́ся, -ришся, похвали́ тися, -валю́ся, -лишся (на ко́ го).
Погром – погро́ м, -му, руйнува́ ння, -ння.
Погромлять, погромить – громи́ ти, -млю́, -ми́ ш, погроми́ ти, руйнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш,
зруйнува́ ти.
Погрохотать – погуркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Погрубеть – погрубі́шати, -шаю.
Погружать, погрузить – 1) (товар) наванта́ жувати, -жую, -жуєш, наванта́ жити, -жу,
-жиш; 2) (что во что) затопля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, затопи́ ти, -плю́, -пиш; -ться (во что) –
порина́ ти, пори́ нути.
Погруженный – 1) зато́ плений, зану́ рений; 2) (в мысли, раздумье) зами́ слений,
заду́ маний.
Погрузать, погрузнуть – 1) (в воду) затопля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, затопи́ тися, -плю́ся,
-пишся; 2) (в грязь) гру́ знути, загру́ знути, -зну, -знеш.
Погрузка – наванта́ жування, -ння.
Погрустить – пожури́ тися, -рю́ся, -ришся, посумува́ ти, -му́ ю.
Погрызть – погри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Погрязать, погрязнуть – гру́ знути, загру́ знути, -ну, -неш.
Погрязнеть – побрудні́ти, -ні́ю.
Погубитель – згу́ бник, -ка, згу́ бця, -ці; -ница – згу́ бниця, -ці.
Погублять, погубить – губи́ ти, погуби́ ти, -блю́, -биш, занапаща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш,
занапасти́ ти, щу́ , -сти́ ш.
Погуливать, погулять – гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, погуля́ ти, -гуля́ ю.
Погустеть – погусті́шати, -шаю, -шаєш; (поплотнеть) потужа́ віти, -вію, -вієш.
Под, пред. – під, попід (кого, що, ким, чим); под вечер – над ве́ чір.
Подавание – подава́ ння, -ння.
Подаватель – подаве́ ць, -вця́ , подава́ льник, -ка; -ница – подава́ льниця, -ці.
Подавать, подать – подава́ ти, -даю́, -дає́ш, пода́ ти, -да́ м, -даси́ .
Подавление – приду́ шення, -ння.
Подавлять, подавить – 1) дави́ ти, -влю́, -виш, души́ ти, подуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2)
(заглушать) глуши́ ти, заглуши́ ти, -шу́ , -шиш; -виться (пищею) – подави́ тися, удави́ тися.
Подавно, нар. – поготі́в, пото́ му.
Подагра – пода́ гра, -ри.
Подарить – подарува́ ти, -ру́ ю.
Подарок – дару́ нок, подару́ нок.
Податель – даве́ ць, подаве́ ць, -вця́ , подава́ ч, -ча́ ; -ница – подава́ чка, -ки.
Податливый – зда́ тливий, -а, -е.
Податной – податко́ вий, -а, -е.
Подать – по́ дать, -ті, пода́ ток.
Подача – подава́ ння, пода́ ння.
Подачка, подаяние – ми́ лостиня, -ні, пода́ ння, -ння.
Подбавлять, подбавить – добавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, доба́ вити, -влю, -виш.
Подбадривание – підбадьо́ рювання, -ння.
Подбегать, подбежать – підбіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підбі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш (до ко́ го, до чо́ го).
Подбеливать, подбелить – підбі́лювати, -люю, -люєш, підбіли́ ти, -лю́, -лиш.
Подберезник (гриб) – березня́ к, красноголо́ вець, -вця.
Подбивать, подбить – 1) підбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підби́ ти (підіб’ю́, підіб’є́ш); 2)
(подстрекать) підбива́ ти, підби́ ти, підмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підмо́ вити, -влю, -виш.
Подбивка, подбой – 1) (действие) підбива́ ння, -ння, підбиття́ , -ття́ ; 2) (подкладка)
пі́дшивка, пі́дбивка, -ки.
Подбирать, подобрать – 1) підбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, підібра́ ти (підберу́ , підбере́ ш), збира́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , збере́ ш); 2) (платье) підти́ кувати, -кую, -куєш, підти́ кати,
-ти́ чу, -ти́ чеш; 3) добира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, добра́ ти (доберу́ , добере́ ш) (що до чо́ го); -ться – 1)
(добираться) підбира́ тися, підібра́ тися; 2) (поддабриваться) підле́ щуватися, -щуюся,
-щуєшся, підле́ ститися, -ле́ щуся, -ле́ стишся (до ко́ го); 3) (подкрадываться) підкрада́ тися,
-да́ юся, -да́ єшся, підкра́ стися, -ра́ дуся, -дешся.
Подбодрять, подбодрить – підбадьо́ рувати, -рую, -руєш, підбадьо́ рити, -рю, -риш; -ться –
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підбадьо́ руватися, -дьо́ ритися.
Подбор – підбира́ ння, -ння, добі́р, -бо́ ру; -ный – добі́рний, піді́браний, -а, -е.
Подбородник – 1) (в конской упряжи) підборі́ддя, -ддя; 2) (у шапки) підборі́дь, -ді.
Подбородок – підборі́ддя, -ддя.
Подборщик – добира́ ч, -ча́ ; -щица – добира́ чка, -ки.
Подбочениться – взя́ тися в бо́ ки, взя́ тися бо́ ка.
Подбрасывание – підкида́ ння, -ння.
Подбрасывать, подбросить – підкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підки́ нути, -ну, -неш.
Подбривать, подбрить – підго́ лювати, -люю, -люєш, підголи́ ти, -лю́, -лиш.
Подбрюшник – попру́ га, -ги; -шный – підчере́ вний, -а, -е.
Подвал – підва́ л, -лу; -льный – підва́ льний, -а, -е.
Подваливать, подвалить – підко́ чувати, -чую, -чуєш, підкоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш, підсува́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, підсу́ нути (що до чо́ го, під що).
Подвевать, подвеять – підвіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підві́яти, -ві́ю.
Подведение – 1) підве́ дення; 2) (итогов) підсумува́ ння, -ння.
Подведомственный – підле́ глий, підуря́ дний, -а, -е.
Подвенечный – шлю́бний, -а, -е.
Подвергание (чему) – 1) піддава́ ння чому; 2) (возможности чего-л. неприятного)
наража́ ння на що.
Подвергать, подвергнуть – піддава́ ти, -даю́, -дає́ш, підда́ ти, -да́ м, -даси́ (чому), наря́ жати,
нарази́ ти, -жу́ , -зи́ ш (на що); -ться – підпада́ ти, підляга́ ти (чому), наря́ жатися (на що).
Подвернуться – 1) (случайно встретиться) нагоди́ тися, -джу́ ся, -ди́ шся, наверну́ тися,
-ну́ ся, -нешся; 2) (поджаться) підібга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся.
Подвес – по́ чіпка, підчі́плювання.
Подвеска – (к серьгам, к часам) дармови́ с, дармови́ сик.
Подвесный – причепни́ й, -а́ , -е́ .
Подвесок – важо́ к, підва́ жок, -жка.
Подвешивать, подвесить – чіпля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, почепи́ ти, -плю́, -пиш.
Подвивать, подвить (о волосах) – завива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зави́ ти, -в’ю́, -в’є́ш.
Подвиг – по́ двиг, -гу.
Подви́ гать – посо́ вати, -ваю, -ваєш.
Подвига́ ть, подвинуть – посува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, посу́ нути, -ну, -неш; -ся – посува́ тися,
посу́ нутися.
Подвижник – подви́ жник, -ка; -ница – подви́ жниця, -ці.
Подвижничество – подви́ жництво, -ва.
Подвижной – 1) (о человеке) мото́ рний, рухли́ вий, метки́ й; 2) (передвижной) рухо́ мий, -а,
-е.)
Подвизаться – тружда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся.
Подвластность – підвла́ дність, -ности, підле́ глість, -лости.
Подвластный – підвла́ дний, підле́ глий, -а, -е.
Подвода – підво́ да, -ди, ху́ ра, -ри.
Подводить, подвести – 1) підво́ дити, -джу, -диш, підвести́ (підведу́ , підведе́ ш) (кого́ , куди́ );
2) (обманывать) підво́ дити, підвести́ , підма́ нювати, -нюю, -нюєш, підмани́ ти, -ню, -ниш.
Подводный – підво́ дний, -а, -е; -ная лодка – підво́ дник, -ка, підво́ дний чо́ вен.
Подводчик – підві́дчик, -ка, ху́ рман, -на.
Подвое – по-дво́ є.
Подвоз – дові́з, -во́ зу.
Подвозить, подвезти – підво́ зити (підво́ жу, підво́ зиш), підвезти́ (підвезу́ , підвезе́ ш).
Подвозчик – підвізни́ к, -ка́ .
Подворачивать, подворотить – підверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підгорта́ ти, підгорну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Подворотня – підворі́тниця, -ці.
́
Подворье – (заезжий двор) заїзд,
-ду; (монастырское) подві́р’я.
Подвязка – пі́дв’язка, -ки.
Подвязывать, подвязать – підв’я́ зувати, -зую, -зу́ єш, підв’яза́ ти, -в’яжу́ , -в’я́ жеш; (поясом
) підпері́зувати, підпереза́ ти, -жу́ , -жеш.
Подгибать, подогнуть – підгина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, підігну́ ти, -гну́ , -гне́ ш, підгорта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, підгорну́ ти, -ну́ , -неш.
Подглядчик – підгляда́ ч, -ча́ ; -чица – підгляда́ чка, -ки.
Подглядывать, подглянуть – підгляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підгля́ [е́ ]діти, -джу, -диш,
підзира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, підзирну́ ти.
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Подгнивать, подгнить – підгнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підгни́ ти, гни́ ю, -гни́ єш; (о мног.)
попідгнива́ ти.
Подгнивший – підгни́ лий, -а, -е.
Подговаривание – підмовля́ ння, -ння, підмо́ ва, -ви.
Подговаривать, подговорить – підмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підмо́ вити, -влю́, -виш,
намовля́ ти, -ля́ ю, намо́ вити, -влю, -виш.
Подговор – підмо́ ва, -ви, підмовля́ ння, -ння, намо́ ва, -ви.
Подговорщик – підмо́ вник, намо́ вник, -ка; -щица – підмо́ вниця, намо́ вниця, -ці.
Подголовок – підголо́ вач, -ча.
Подгонять, подогнать – 1) (побуждать, торопить) підганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш и підго́ нити,
-ню, -ниш, підігна́ ти (піджену́ , піджене́ ш) (кого́ ); 2) припасо́ вувати, -вую, -вуєш,
припасува́ ти, -су́ ю, (що до чо́ го).
Подгорать, подгореть – підгоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, підгорі́ти.
Подгорелый – підгорі́лий, -а, -е.
Подгородный – передмі́ськи́ й.
Подгорье – підгі́р’я, -р’я.
Подготовительный – підгото́ вчий.
Подготовка – готува́ ння, -ння.
Подготовлять, подготовить – готува́ ти (готу́ ю, -ту́ єш), підготува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Подгребать, подгресть – підгріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, підгребти́ , -бу́ , -бе́ ш, підгорта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, підгорну́ ти, -ну́ , -неш.
Подгрудный – підгру́ дний, -а, -е, -ная кость – грудни́ ця.
Подгрызать, подгрызть – підгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, підгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Подгуливать, подгулять – підпива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підпи́ ти (підіп’ю́, піді́п’єш).
Поддавать, поддать (кому что) – піддава́ ти, -даю́, -дає́ш, підда́ ти (підда́ м, піддаси́ ).
Поддакивать, поддакнуть – (кому) прита́ кувати, -кую, -куєш, притакну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Подданный – підда́ нець, -нця; -ая – підда́ нка, -ки, підда́ ниця, -ці.
Подданство – підда́ нство, -ва.
Поддевать, поддеть – 1) (зацепить) зачіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зачепи́ ти, -плю́, -пиш; 2)
(красть) підчі́плювати, -люю, -люєш, підчепи́ ти, -плю́, -пиш (що); 3) см. Обмануть.
Поддевка – чума́ рка, -ки.
Поддёвочка – чумарчи́ на.
Подделка – підро́ бка, -ки.
Подделывать, подделать – підро́ блювати, -блюю, -блюєш и підробля́ ти, -бля́ ю, -бля́ єш,
підроби́ ти, -блю́, -биш, фальшува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш, сфальшува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш; -ся –
підро́ блюватися, підроби́ тися.
Поддельный – підро́ блений, фальши́ вий, -а, -е.
Поддергивать, поддернуть (подобрать) – підсми́ кувати, -кую, -куєш, підсми́ кати, -каю,
-каєш.
Поддерживать, поддержать – підтри́ мувати, -мую, -муєш, підтри́ ма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Поддержка – підтри́ мка, -ки, підмо́ га, -ги.
Поддувало – піддима́ ло, піддува́ ло, -ла.
Поддувальщик – піддува́ льник.
Поддувать, поддуть – піддува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підду́ ти (підду́ ю, підду́ єш), піддима́ ти,
підду́ ти (підідму́ , -дме́ ш).
Подействовать – поді́яти (поді́ю, поді́єш) (на ко́ го).
Поделать – пороби́ ти, -блю́, -биш (що), уді́яти (уді́ю, уді́єш) (з ким, з чим); ничего не
поделаешь – нічо́ го не вді́єш.
Поделить – поділи́ ти, переділи́ ти, -лю́, -лиш.
Поделом, нар. – по заслу́ зі.
Поделывать – поробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; что поделываете – що поробля́ єте.
Подённый – поде́ нний, -а, -е.
Подёнщик – поде́ нник, поде́ нний, -ного; -щица – поде́ нниця.
Подёргать – посми́ кати, -каю, -ка́ єш, посі́пати, -паю, -паєш.
Подергивание – сі́пання, сми́ кання, -ння.
Подергивать, подергать – сми́ кати, -каю, -каєш, посми́ кати, сі́пати, посі́пати, -па́ ю, -паєш.
Подержанный – ужи́ ваний, но́ шений, -а, -е.
Подержать – поде́ ржати, -жу, -жиш, потрима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Подетски – по-дитя́ чому.
Подешеветь – подешеві́ти, -ві́ю, -ві́єш, подеше́ вшати, -шаю.
373

Російсько-український словник

Поджаривать, поджарить – підсма́ жувати, -жую, -жуєш, підсма́ жити, -жу, -жиш.
Поджарый – сухорля́ вий, сухоре́ брий.
Поджелудочный – підшлунко́ вий.
Поджигание, поджигательство – підпа́ лювання, підпа́ лення.
Поджигать, поджечь – 1) підпа́ лювати, -люю, -люєш, підпали́ ти, -лю́, лиш; 2)
(подстрекать) підбу́ рювати, -рюю, -рюєш, підбу́ рити, -рю, -риш (кого́ про́ ти ко́ го).
Поджидание – чека́ ння.
Поджидать, подождать – піджида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підожда́ ти, -жду́ , -жде́ ш, зажида́ ти,
зажда́ ти, -жду́ , -жде́ ш, чека́ ти, почека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш (кого́ , чого́ и на ко́ го, на що).
Поджилки – жи́ жки (род. жижо́ к).
Поджимать, поджать – підгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підгорну́ ти, -ну́ , -неш, підібга́ ти, -га́ ю, -єш.
Поджог – підпа́ л, -лу.
Подзадоривать, подзадорить – підохо́ чувати, -чую, -чуєш, підохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш.
Подзатыльник – поти́ личник, -ка.
Подземелье – підземе́ лля, -лля.
Подземный – підзе́ мний, -а, -е.
Подзорный – прозо́ рний, -а, -е.
Подзывать, подозвать – підзива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підізва́ ти, -зву́ , -зве́ ш, підклика́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, підкли́ кати, ли́ чу, -чеш.
Подкалыватель – колі́й, -ія́ .
Подкалывать, подколоть – 1) підко́ лювати, -люю, -люєш, підколо́ ти, -лю́, -леш; 2)
(булавкой) підшпи́ лювати, -люю, -люєш, підшпили́ ти, -лю́, -лиш.
Подкапывать, подкопать – підко́ пувати, -пую, -пуєш, підкопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, (о мног.)
попідко́ пувати.
Подкарауливать, подкараулить – підстеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підстерегти́ , -режу́ , -же́ ш.
Подкармливать, подкормить – підгодо́ вувати, -вую, -вуєш, підгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (кого́
чим).
Подкатка – підко́ чування.
Подкатывать, подкотить – підко́ чувати, -чую, -чуєш, підкоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш (що куди́ ).
Подкашивать, подкосить – підко́ шувати, -шую, -шуєш, підкоси́ ти, -кошу́ , -ко́ сиш.
Подкидной – підкидни́ й, -а́ , -е́ .
Подкидывать, подкинуть – 1) підкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підки́ нути, -ну, -неш; 2)
(прибавлять) докида́ ти, доки́ нути (чого́ ).
Подкидыш – підки́ дьок, -дька.
Подкладка – 1) пі́дкладка, -ки (під що); 2) (у платья) пі́дшивка, пі́дбійка, пі́дбивка, -ки.
Подкладочный – підбійча́ ний.
Подкладывание – підклада́ ння.
Подкладывать, подложить – 1) підклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підкла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш; 2)
(подшивать подкладку) підшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підши́ ти (підши́ ю, підши́ єш), підбива́ ти,
підби́ ти (підіб’ю́, -б’єш) (що чим).
Подклеивать, подклеить – підкле́ ювати, -кле́ юю, -кле́ юєш, підкле́ їти (підкле́ ю, підкле́ їш).
Подкова – підко́ ва, -ви; -ковка – підкі́вка, -ки.
Подковообразный – підко́ вуватий, -а, -е.
Подковывать, подковать – підко́ вувати, -вую, -вуєш, підкува́ ти, -кую́, -кує́ш.
Подкожный – підшку́ рний, зашку́ рний, -а, -е.
Подколачивать, подколотить – підбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підби́ ти (підіб’ю́, піді́б’єш).
Подколенок – жи́ жка, -ки.
Подкомиссия – підкомі́сія, -ії.
Подкоп – 1) (подземный ход) підкі́п (род. підко́ пу); (коварство) пі́дступ, -пу.
Подкрадываться, подкрасться – підкрада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, підкра́ стися, -ра́ дуся,
-дешся, скрада́ тися, скра́ стися.
Подкрашивать, подкрасить – підфарбо́ вувати, -вую, -вуєш, підфарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Подкрепа – підпо́ ра, -ри.
Подкрепление – 1) підмо́ га, -ги, підси́ лення, -ння; 2) (пищей) піджи́ ва, -ви.
Подкреплять, подкрепить – 1) підси́ лювати, -люю, -люєш, підси́ лити, -лю, лиш; 2) (пищей
) підживля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, підживи́ ти, -влю́, -виш; -ться – 1) підси́ люватися, підси́ лтися;
2) (едой) підживля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, підживи́ тися, -влю́ся, -вишся.
Подкручивать, подкрутить – підкру́ чувати, -чую, -чуєш, підкрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш; (о
мног.) попідкру́ чувати.
Подкузьмить – підво́ дити, -джу, -диш, підвести́ , -веду́ , -веде́ ш.
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Подкуп – пі́дкуп, -пу; -ной – підкупни́ й, -а́ , -е́ .
Подкупать, подкупить – 1) підкупля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підкупи́ ти, -плю́, -пиш; 2)
(привлекать) прина́ джувати, прина́ дити.
Подкупщик – підку́ пник, -ка.
Подкуривать, подкурить – підку́ рювати, -рюю, -рюєш, підкури́ ти, -рю́, -риш.
Подлаживаться, подладиться – 1) (подладиться) піддо́ брюватися, -рююся, -рюєшся,
піддо́ бритися, -рюся, -ришся (до ко́ го и під ко́ го).
Подламывать, подломить – підла́ мувати, -мую, -муєш, підлама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш,
підло́ млюва́ ти, -млюю, -млюєш, підломи́ ти, -млю́, -миш.
Подле – бі́ля, ко́ ло (ко́ го), по́ руч (ко́ го).
Подлежать – підля́ гати, -га́ ю, -га́ єш, підпада́ ти, -да́ ю (чому).
Подлежащее (грам.) – пі́дмет, -ту.
Подлежащий – підле́ глий, -а, -е.
Подлезать, подлезть – підліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, підлі́зти, -зу.
Подленький – паску́ дненький.
Подлесье – підлі́сся, -сся.
Подлетать, подлететь – підліта́ ти, -та́ ю, підлеті́ти, -лечу́ , -тиш.
Подлец – падлю́ка, -ки, подля́ к.
Подливание – підлива́ ння, -ння.
Подливать, подлить – 1) підлива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підли́ ти (піділлю́, піділлє́ш); 2) (о пище в
жидком состоянии ) підси́ пати, -па́ ю, -па́ єш, підси́ пати, -плю, -плеш.
Подливка – 1) (действие) підлива́ нн; 2) (соус) підле́ ва, -ви.
Подливной – підливни́ й, -а́ , -е́ .
Подлиза – підли́ за, -зи.
Подлизывать, подлизать – підли́ зувати, -зую, -зуєш, підлиза́ ти, -ли́ жу, -ли́ жеш; -ся –
підли́ зуватися, підлиза́ тися.
Подлинник – первотві́р, -тво́ ру, оригіна́ л, -лу.
Подлинность – спра́ вжність, -ности, автенти́ чність, -ности.
Подлинный – спра́ вжній, автевти́ чний, -а, -е; с подлинным верно – з ориґіна́ лом згі́дно.
Подличать – падлю́чити.
Подло – пі́дло, підло́ тно.
Подлобный – підло́ бний, -а, -е.
Подлобье – підло́ б’я, -б’я.
Подлог – підро́ бка, -ки.
Подложный – підро́ блений, фальши́ вий, -а, -е.
Подлость – підло́ та, -ти, пі́длість, -лости.
Подлый – пі́длий, падлю́чий, підло́ тний, -а, -е.
Подмазка, подмазывание – підма́ зування, підма́ щення, -ння.
Подмазчик – 1) підма́ зувач, -ча, масти́ льник, -ка; 2) (бранно) шмарово́ з, -за.
Подмазывать, подмазать – підма́ зувати, -зую, -зуєш, підма́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш,
підма́ щувати, -щую, -щуєш, підмасти́ ти, -мащу́ , -ма́ стиш.
Подмалевывать, подмалевать – підмальо́ вувати, -вую, -вуєш, підмалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Подманывать, подманить – 1) підма́ нювати, -нюю, -нюєш, підмани́ ти, -ню́, -ниш; 2)
підду́ рювати, -рюю, -рюєш, піддури́ ти, -рю́, -риш.
Подмасливать, подмаслить – підма́ слювати, -слюю, -слюєш, підма́ слити, -слю, -слиш.
Подмастерье – підма́ йстер, -тра.
Подмахивать, подмахнуть – (подписать наскоро) підма́ хувати, -ма́ хую, -хуєш, підмахну́ ти,
-хну́ , -хне́ ш.
Подмачивать, подмочить – підмо́ чувати, -чую, -чуєш, підмочи́ ти, -мочу́ , -мо́ чиш.
Подмащивать, подмостить – підмо́ щувати, -щую, -щуєш, підмости́ ти, -мощу́ , -мо́ стиш.
Подмен – підмі́на, -ни.
Подменивать, подменить – підмі́нювати, -нюю, -нюєш, підміни́ ти, -ню́, -ниш (що на що),
замі́нювати, заміни́ ти (що чим).
Подменный – підмі́нений, -а, -е.
Подмерзать, -знуть – підмерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, підме́ рзнути, -зну, -знеш.
Подмесить – підміси́ ти, -мішу́ , -мі́сиш.
Подмесь – при́ мішка, до́ мішка.
Подметальщик – підміта́ льник, -ка, заміта́ ч, -ча́ ; -щица – заміта́ чка, -ки.
Подметать, подмести – підміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підмести́ , -мету́ , -мете́ ш,
Подметка – підме́ тка, -ки, підме́ ток, -тка.
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Подметный – підкидни́ й, підки́ нений, -а, -е.
Подметывать, подметать, подметнуть – 1) підкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підки́ нути, -ну, -не́ ш;
2) (подшивать на живую нитку) підстьо́ бувати, -бую, -буєш, підстьобну́ ти, -ну́ , неш; 3)
(давать подметку) підбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підби́ ти (підіб’ю́, підіб’є́ш), підкида́ ти,
підки́ нути (підме́ тки).
Подметыш – підки́ дьок, -дька.
Подмышка – пахва́ , -ви́ , паха́ , -хи́ ; -шковый – пах(в)ови́ й.
Подначалие – підвла́ дність, підле́ глість, -лости.
Подначальный – підвла́ дний, підле́ глий, -а, -е.
Поднебесный – піднебе́ сний, -а, -е.
Поднебесье – піднебе́ сся, -сся.
Поднебный, анат. – піднебі́нний.
Поднебье – піднебі́ння, -ння.
Подневольный – підневі́льний, приневі́льний, -а, -е.
Поднесение – підне́ сення, -ння.
Поднимать, поднять – 1) (что) підійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, підня́ ти, -дійму́ , -ді́ймеш; 2) (руку,
ногу, глаза) підво́ дити, -джу, -диш, підвести́ , -веду́ , -веде́ ш, здійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, зня́ ти
(здійму́ , зді́ймеш); 3) (на плечи) завдава́ ти, завда́ ти; 4) (промышленность, авторитет)
підно́ сити, підне́ сти́ ; 5) (вопрос, речь) зніма́ ти, зня́ ти, пору́ шувати, пору́ шити; 6)
(восстание) підніма́ ти, підня́ ти, зня́ ти; 7) (знамя, флаг) зво́ дити, звести́ , підно́ сити,
підне́ сти; 8) (паруса) розпуска́ ти, розпусти́ ти, напина́ ти, напну́ ти; 9) (цены) підви́ щувати,
підви́ щити́ . Поднять руку на кого – зня́ ти ру́ ку на ко́ го.
Подниматься, подняться – підійма́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся, підійня́ тися, -дійму́ ся,
піді́ймешся, підво́ дитися, -джуся, -дишся, підвести́ ся, -веду́ ся.
Подновление – підно́ влення, -ння.
Подновлять, подновить – підновля́ ти, ля́ ю, -ля́ єш, піднови́ ти, -влю́, -виш.
Подноготная – та́ йнощі, -щів.
Подножие – 1) підні́жжя, -жжя: 2) (о горе) підгі́р’я, -р’я.
Подножка (в экипаже) – підні́жок, -ка, ступі́йка, -ки, підні́жжя.
Подножный – підні́жний, -а, -е; -ный корм – па́ ша, -ші.
Поднос – та́ ця, -ці, підно́ с, -су.
Подносить, поднести – підно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, піднести́ , -несу́ , -несе́ ш.
Подобает – годи́ ться, нале́ жить, ли́ чить.
Подобие – 1) (сходство) поді́бність, -ности, схо́ жість, -жости; 2) (образец) штиб, -бу,
кшталт.
Подоблачный – підхма́ рний, -а, -е.
Подобно тому, как – так са́ мо, як.
Подобный – поді́бний, схо́ жий.
Подобострастие (раболепство) – підле́ сливість, уле́ сливість.
Подобострастник – підли́ за, -зи.
Подобострастный – підле́ сливий, уле́ сливий, -а, -е.
Подобранный – піді́браний.
Подобреть – 1) подобрі́ти, -брі́ю, -брі́єш, подобрі́шати, -шаю, -шаєш; 2) (пополнеть)
погла́ дшати, пото́ вщати.
Подогреватель – пригрі́вник.
Подогревать, подогреть – підігріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підігрі́ти, -грі́ю, -грі́єш.
Пододвигать, пододвинуть – (под что) підсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підсу́ нути, -ну, -неш (що
під що); (к чему) присува́ ти, прису́ нути.
Пододеяльник – підукрива́ ло.
Подождать – підожда́ ти, почека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш (кого́ и на ко́ го).
Подозревать – підозріва́ ти, -ваю.
Подозрение – підзо́ р, -ру, -підо́ зра, -ри.
Подозрительный – підозре́ нний, підозрі́лий, непе́ вний, -а, -е.
Подой – уді́й (род. удо́ ю).
Подойный – уді́йний, -а, -е.
Подойник – дійни́ ця, -ці.
Подоконник – лу́ тка, -ки.
Подол – 1) (женск. рубахи) пелена́ , -ни́ , поді́л (род. подо́ лу), пі́дтичка, -ки; (платья)
на́ долок, -лку; 2) (низменное место) діл (р. до́ лу).
Подолгу, нар. – до́ вго.
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Подольщаться, подольститься – підле́ щуватися, -щуюся, -щуєшся, підле́ ститися, -щуся,
-стишся (до ко́ го).
Подомашнему – по-домо́ вому, по-ха́ тньому.
Подонки – 1) (остатки) поде́ нки, -ків; 2) (густые) гу́ ща, -щі, фус, -су; 3) (общества)
по́ кидьки (грома́ дські).
Подопревать, подопреть – запріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, запрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Подорваться – підвереди́ тися, -джу́ ся, -ди́ шся.
Подорожать – подоро́ жчати, -жчаю, -жчаєш.
Подорожная – подоро́ жна, -ної.
Подорожный – 1) (путевой) подоро́ жній, -я, -є; 2) (придорожный) придоро́ жній, -я, -є.
Подоспевать, подоспеть – настига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, насти́ гнути, -гну, -гнеш, поспіва́ ти,
-поспі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Подотдел – підві́дділ, -лу.
Подотчет – підзві́т, -ту; -ный – підзві́тний, -а, -е.
Подохлый – здо́ хлий, -а, -е.
Подоходный – прибутко́ вий, -а, -е.
Подошва – 1) підо́ шва, -ви; 2) (горы) підгі́р’я, -р’я.
Подошвенный – підошо́ вний, -а, -е.
Подпадать, подпасть – (под что) підпада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підпа́ сти, -паду́ , -паде́ ш (під що);
(чему) підляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підлягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш (чому).
Подпаивать, подпаять – прилюто́ вувати, -вую, -вуєш, прилютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Подпалзывать, подползти – (под что, к кому) підповза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, підповзти́ , -зу́ ,
-зе́ ш, підла́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, підлі́зти, -лі́зу, -лі́зеш.
Подпаривать, подпарить – підпа́ рювати, -рюю, -рюєш, підпа́ рити, -рю, -риш.
Подпевать, подпеть – підспі́вувати, -вую, -вуєш, підспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, приспі́вувати,
-вую, -вуєш, приспіва́ ти, -ва́ ю.
Подпекать, подпечь – підпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, підпекти́ , -печу́ .
Подпиливать, подпилить – підпи́ лювати, -люю, -люєш, підпиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Подпилок – терпу́ г, -га́ , підпи́ лок; (большой) ра́ шпиль, -ля.
Подпирать, подпереть – підпира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, підпе́ рти (підіпру́ , підіпре́ ш).
Подписка – 1) (рукоприкладство) пі́дпис, -су; 2) (на газету) передпла́ та, -ти.
Подписной – 1) підписни́ й; 2) передпла́ тний, -а, -е.
Подписчик (на журнал и т. п.) – передпла́ тник, -ка; -чица – передпла́ тниця, -ці.
Подписывать, подписать – 1) підпи́ сувати, -сую, -суєш, підписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш; 2)
(газету, журнал) передпла́ чувати, -чую, -чуєш, передплати́ ти, -лачу́ , -ла́ тиш (часо́ пис,
журна́ л).
Подпись – пі́дпис, -су (муж. р.).
Подплывать, подплыть – підплива́ ти, підплисти́ и підпливти́ , -пливу́ , -пливе́ ш.
Подплясывать – пританцьо́ вувати, -вую, -вуєш.
Подполковник – підполко́ вник.
Подполье, полит. – підпі́лля.
Подпольщик – підпі́льник, -ка.
Подпорка – 1) (подставка) підпо́ ра, -ри, пі́дпірка, -ки; 2) (опора, помощь) по́ міч (род.
по́ мочі), підмо́ га, -ги.
Подпочва – підґру́ нтя, -тя.
Подпочвенный – підґрунто́ вий.
Подпояска – 1) (действие) підпері́зування, -ння; 2) (пояс, шнурок) підпері́зок, -зка.
Подпоясываться, подпоясаться – підпері́зуватися, -зуюся, -зуєшся, підпереза́ тися,
-режу́ ся, -ре́ жешся.
Подправлять, подправить – підправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підпра́ вити, -влю, -виш.
Подпруга – попру́ га, -ги.
Подпрыгивать, подпрыгнуть – підстри́ бувати, -бую, -буєш, підстрибну́ ти, -ну́ , -неш,
підпли́ гувати, -гую, -гуєш, підплигну́ ти, -гну́ , -гнеш.
Подпускать, подпустить – підпуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, підпусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш,
допуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, допусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш.
Подпушать, подпушить (подбивать мехом) – підбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підби́ ти (підіб’ю́,
піді́б’єш) (ху́ тром).
Подпятка, механ. – ша́ йба, -би.
Подравнивать, подравнять – підрі́внювати, -нюю, -нюєш, підрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Подражание – наслі́дування, -ння (кого́ , чого́ ).
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Подражатель – наслі́дувач, -ча; -ница – наслі́дувачка, -ки (кого́ ).
Подражательный – наслідо́ вний.
Подражать (кому, чему) – наслі́дувати, -дую, -дуєш (кого́ , що).
Подразделение – підро́ зділ, -лу.
Подразделять, подразделить – поділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, поділи́ ти, -лю́, -лиш.
Подразнивать, подразнить – дратува́ ти (ча́ сом), подратува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Подразумевать – розумі́ти, -мі́ю.
Подрастать, подрасти – підроста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підрости́ , -росту́ , -сте́ ш; (о мног.)
попідроста́ ти.
Подраться – 1) поби́ тися (поб’ю́ся, поб’є́шся); 2) (за волосы) почу́ битися, -блюся, -бишся.
Подребезжать – подеренча́ ти, -чу́ .
Подреберье – підребе́ р’я, -р’я.
Подрезка – підрі́зування, -ння.
Подрезной – підрі́заний, -а, -е.
Подрезывать, подрезать – 1) (что) підрі́зувати, -зую, -зуєш, підрі́зати, -рі́жу, -рі́жеш; 2)
(крылья) підбо́ ркувати, -кую, -куєш, підбо́ ркати, -каю, -каєш (кого́ ).
Подремать – подріма́ ти, -ма́ ю.
Подрисовывать, подрисовать – підмальо́ вувати, -вую, -вуєш, підмалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Подробность – подро́ биця, -ці.
Подробный – докла́ дний, -а, -е; -но – докла́ дно.
Подросток – пі́дліток, недо́ літок, -тка.
Подрубать, подрубить – підру́ бувати, -бую, -буєш, підруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Подруга – по́ друга, -ги, по́ дружка, -ки, това́ ришка, -ки.
Подружески – по-при́ ятельскому, по-товари́ ському.
Подружить – подружи́ ти, здружи́ ти, -жу́ , -жи́ ш; -ся – подружи́ тися, сприятелюва́ тися,
здружи́ тися (з ким).
Подрумянивать, подрумянить – (хлеб, куличи) загні́чувати, -чую, -чуєш, загніти́ ти, -нічу́ ,
-ні́тиш.
Подручный – 1) (о лошади) підру́ чний, -а, -е; 2) (помощник) помічни́ к, -ка́ , підру́ чний,
-ного.
Подрыв – підри́ в, -ву.
Подрывать, подрыть – підрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш, підко́ пувати, -пую,
-пуєш, підкопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Подрывать, подорвать – 1) підрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підірва́ ти, -рву́ , -рвеш; 2) (взорвать)
виса́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ садити, -джу, -диш в пові́тря; 3) (здоровье)
надвере́ джувати, -джую, -джуєш, надвереди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Подрывник – підри́ вник.
Подряд, нар. – по́ спіль, підря́ д.
Подряд – підря́ д, -ду; -ный – підря́ дний, -а, -е.
Подрядчик – підря́ дник, -ка.
Подряжать, подрядить – підряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, підряди́ ти, -джу́ , -диш, підгоджа́ ти,
-джа́ ю, підго́ дити, -джу́ , -диш.
Подрясник – підря́ сник, -ка.
Подсаживание – підса́ джування.
Подсаживать, подсадить – 1) підса́ джувати, -джую, -джуєш, підсади́ ти, -джу, -диш; 2)
(растения) приса́ джува́ ти, -джую, присади́ ти, -джу, -диш.
Подсаживаться, см. Подседать.
Подсвечник – 1) свічни́ к, -ка; 2) (у церкви) ставни́ к, -ка́ .
Подсевать, подсеять – підсіва́ ти, підсі́яти, досіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, досі́яти, -сі́ю, -сі́єш.
Подседать, подсесть – підсіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підсі́сти, -ся́ ду, -ся́ деш (до ко́ го).
Подсекать, подсечь – підтина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, підтя́ ти (підітну́ , підітне́ ш), підсіка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, підсікти́ , -січу́ , -січе́ ш.
Подсинивать, подсинить – підси́ нювати, -нюю, -нюєш, підсини́ ти, -ню́, -ниш.
Подскабливать, подскоблить – підскріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, підскребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Подсказчик – підка́ зник, -ка; -чица – підка́ зниця, -ці.
Подсказывание – підка́ зування.
Подсказывать, подсказать – підка́ зуватм, -зую, -зуєш, підказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш.
Подскакивать, подскочить – підска́ кувати, -кую, -куєш, підско́ чити, -ко́ чу, -ко́ чеш,
підстри́ бувати, -бую, -буєш, підстрибну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Подскок – підскі́к, -ко́ ку.
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Подслащивание – підсоло́ джування.
Подслащивать, подсластить – підсоло́ джувати, -джую, -джуєш, підсолоди́ ти, -джу́ , -диш.
Подследственность – підслі́дність, -ности.
Подследственный – підслі́дний, -а, -е.
Подслеповатый – підслі́пуватий.
Подслуживаться – прислу́ жуватися, -жуюся, -жуєшся (кому).
Подслушивание – підслу́ хування, -ння, пі́дслухи, -хів.
Подслушивать, подслушать – підслу́ хувати, -лу́ хую, -хуєш, підслу́ хати, -хаю, -хаєш.
Подсматривать, подсмотреть – підгляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підгля́ (е́ )діти, -джу, -диш.
Подсмеиваться – підсмі́юватися, -мі́ююся, -мі́юєшся (з ко́ го).
Подснежник – про́ ліска, -ки.
Подсоблять, подсобить – підсобля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підсоби́ ти, -блю́, -биш, підпомага́ ти,
-га́ ю, підпомогти́ , -можу́ , -мо́ жеш.
Подсобный – підсо́ бний, допомі́чний.
Подсовывать, подсунуть – підсо́ вувати, -вую, -вуєш, підсу́ нути, -ну, -неш, підпихати, -ха́ ю,
-ха́ єш, підіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш (що під що).
Подсолнечник, подсолнух – со́ (н)яшник, -ка́ ; -нечный – со́ (н)яшниковий, -а, -е; -чное
масло – со́ (я)шникова олі́я.
Подспорье – підмо́ га, -ги.
Подставка – підста́ вка, пі́дпірка, -ки.
Подставлять, подставить – підставля́ ти, -ля́ ю, ля́ єш, підста́ вити, -влю, -виш.
Подставочный, подставной – підставни́ й, -а́ , -е́ .
Подстерегать, подстеречь – підстеріга́ ти, підстерегти́ , -режу́ .
Подстилать, подослать – підстиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підстели́ ти, -телю́, -те́ лиш.
Подстилка – 1) (действ.) підстеля́ ння, -ння; 2) (в сапогах) у́ стілка, -ки.
Подстрекание, подстрекательство – підбу́ рювання, -ння, намо́ ва, -ви.
Подстрекатель – підбу́ рник, підмо́ вник, -ка; -ница – підбу́ рниця, підмо́ вниця, -ці.
Подстрекать, подстрекнуть – підбу́ рювати, -рюю, -рюєш, підбу́ рити, -рю, -риш,
підмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підмо́ вити, -влю, -виш.
Подстреливать, подстрелить – підстре́ лювати, -люю, -люєш, підстре́ лити, -лю, -лиш.
Подстригать, подстричь – підстрига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підстри́ гти, -рижу́ , -риже́ ш.
Подстрочный – підрядко́ вий.
Подступать, подступить – підступа́ ти, підступи́ ти, приступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, приступи́ ти,
-плю́, -пиш.
Подсудимость – підсу́ дність, -ности
Подсудимый – 1) підсу́ дний, -а, -е, 2) (бывший под судом) су́ джений.
Подсушивать, подсушить – підсу́ шувати, -шую, -шуєш, підсуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Подсчет – підраху́ нок, -нку.
Подсчитывать, подсчитать – підрахо́ вувати, -вую, -вуєш, підрахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш.
Подсылать, подослать – підсила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, підісла́ ти, -дішлю́, -ді́шлеш.
Подсыпание – підсипа́ ння, -ння.
Подсыпа́ ть, подсы́пать – підсипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, підси́ пати, -плю, -плеш.
Подсыпка – підсипа́ ння, пі́дсипка, -ки.
Подсыхать, подсохнуть – підсиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, підсо́ хнути, протря́ хнути.
Подтаивать, подтаять – та́ нути, розта́ нути, -ну, -неш.
Подталкивание – підшто́ вхування.
Подталкивать, подтолкнуть – підшто́ вхувати, -о́ вхую, -хуєш, підштовхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Подтапливать, подтопить – (водой) підто́ плювати, -плюю, -шлюєш, підтопи́ ти, -плю́, -пиш.
Подтаскивать, подтащить – підтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підтягти́ , -гну́ , -гнеш, підволіка́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, підволокти́ , -лочу́ , -иш.
Подтасовка – підтасува́ ння, підтасо́ вування.
Подтасовывать, подтасовать – підтасо́ вувати, -со́ вую, -вуєш, підтасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Подтачивать, подточить – 1) (нож) підго́ стрювати, -рюю, -рюєш, підгостри́ ти, -рю́, -риш;
2) (о мышах, червях: под’едать снизу) підто́ чувати, -чую, -чуєш, підточи́ ти, -чу́ , -чиш, 3)
(здоровье) підто́ чувати, підточи́ ти.
Подтвердительный – стве́ рджуючий, -а, -е.
Подтверждать, подтвердить – підтве́ рджувати, -джую, джуєш, підтверди́ ти, -джу́ , -ди́ ш,
с[по]тве́ рджувати, с[по]тверди́ ти.
Подтверждение – підтве́ рдження, с[по]тве́ рдження, -ння.
Подтекать, подтечь – підтіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, підтікти́ , -течу́ .
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Подтесывать, подтесать – підті́сувати, -сую, -суєш, підтеса́ ти, -тешу́ , -те́ шеш.
Подтибрить – підчепи́ ти, -плю́, -пиш, підцо́ брити, -рю, -риш.
Подтирать, подтереть – підтира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, підте́ рти (підітру́ , піді́треш).
Подтирка – 1) (действие) підтира́ ння, -ння; 2) (предмет) пі́дтирка, -ки.
Подтопка – підпа́ л, розпа́ л, -лу.
Подтравливать, подтравить – підцько́ вувати, -вую, -вуєш, підцькува́ ти, -кую́, -куєш.
Подтрунивать, подтрунить – підсмі́юватися, -мі́ююся, -мі́юєшся, підсмія́ тися, -мію́ся,
-міє́шся, глузува́ ти, поглузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш (з ко́ го).
Подтыкать, подоткнуть – (под что) підтика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, підіткну́ ти, -ну́ , -неш (що під
що).
Подтягивание – підтяга́ ння, підтя́ гування.
Подтягивать, подтянуть – підтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підтягти́ , -гну́ , -гнеш.
Подтяжки (помочи) – шле́ йки (род. шле́йок).
Подувать, подуть – 1) ду́ ти (дму, дмеш), поду́ ти, повіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, повійну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш; 2) (дыханием) дму́ хати, -хаю, -хаєш, дмухну́ ти, -ну́ , не́ ш.
Подумать – поду́ мати, -маю, -маєш, погада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Подурацки – по-дурно́ му.
Подурачить – подури́ ти, -рю́, -риш, поморо́ чити, -чу, -чиш.
Подурачиться – подури́ ти, -рі́ю, -рі́єш, попустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, пожирува́ ти, -рую, -руєш.
Подурнеть – спогані́ти, -ні́ю.
Подусадебный – підсади́ бний.
Подучать, подучить – (кого чему) піду́ чувати, -чую, -чуєш, підучи́ ти, -чу́ , -чиш (кого́ чого́ ).
Подушевный – щи́ рий, щиросе́ рдий, -а, -е.
Подушенный – подушко́ вий, -а, -е.
Подушка – по́ ду́ шка, -ки.
Подушный – поду́ шний, -а, -е; (подать) поду́ шне, -ного.
Подущать, подустить – підмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, підмо́ вити, -влю, -виш.
Подущение – підмо́ ва, -ви.
Подхалим – підли́ за, підли́ зник, підхлі́бник.
Подхалимство – підли́ зування, підхлі́бність, -ности.
Подхватывать; подхватить – підхо́ плювати, -люю, -люєш, підхопи́ ти, -плю́, -пиш.
Подход – підхі́д, -хо́ ду.
Подходить – підхо́ дити, -джу, -диш, підійти́ , -дійду́ , ді́йдеш.
Подходчивый – підле́ сливий, уле́ сливий, -а, -е.
Подходящий – підхо́ жий, -а, -е.
Подцапать, подцапнуть – підчепи́ ти, -плю́, -пиш.
Подцепливать, подцепить – підчі́плювати, -плюю, -плюєш, підчепи́ ти, -плю́, -пиш.
Подчелюстный, анат. – підви́ личний, підще́ лепний, -а, -е.
Подчеркивать, подчеркнуть – підкре́ слювати, -люю, -люєш, підкре́ слити, -слю, -лиш.
Подчинение – підле́ глість.
Подчиненность – підле́ глість.
Подчиненный – підле́ глий, підвла́ дний, -а, -е.
Подчинять, подчинить – підгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, підгорну́ ти, -ну́ , -неш (кого́ під ко́ го),
підкоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, підкори́ ти, -рю́, -риш (кого́ під ко́ го, кому́ ).
Подчиняться, подчиниться – підляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, підлягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш (кому́ ).
Подчистка – підчища́ ння, підскріба́ ння, -ння.
Подчищать, подчистить – 1) підчища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, підчи́ стити, -чи́ щу, -чи́ стиш,
підскріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, підскребти́ , -ребу́ , -ребе́ ш; 2) (дерево, листья) чухра́ ти,
підчухра́ ти.
Подшейник (в узде) – підборі́ддя.
Подшибать, подшибить – підбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підби́ ти, -діб’ю́, -ді́б’єш.
Подшивать, подшить – підшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, підши́ ти, -ши́ ю, -ши́ єш.
Подшивка – 1) (действие) підшива́ ння, -ння; 2) (материал) пі́дшивка, -ки.
Подшивной – підши́ тий, підши́ ваний, -а, -е.
Подшипник – підчі́пок, -пка, вальни́ ця, -ці.
Подштанники – спі́дні, -ніх.
Подшутить – посмія́ тися (з ко́ го).
́
́ -д’їси́ , підгриза́ ти, -за́ ю,
Под’едать, под’есть – 1) під’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, під’їсти,
-д’їм,
підгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш; 2) (подкормиться) підхарчи́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся.
́
Под’езд – 1) (действие) під’їзд,
-ду; 2) (крыльцо) ґа́ нок, -нку, рунду́ к, -ка́ .
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́
́
Под’езжать, под’ехать – під’їзди́ ти, -жджу́ , -зди́ ш, під’їхати,
-їду.
Под’езжий – під’їзни́ й, -а́ , -е́ .
Под’ем – 1) (действие) підійма́ ння, -ння; 2) (дорога на гору) узві́з, -во́ зу; 3) (культурный)
підне́ сення, -ння; 4) (рычаг) підо́ йма, -ми; 5) (сапога, ноги) підбиття́ , -ття́ .
Под’емистый (грузопод’емный) – містки́ й, -а́ , -е́ .
Под’емник, тех. – підо́ йма, -ми.
Под’емный – 1) під’є́мний; 2) (мост) звідни́ й; 2) (о судне) вантажо́ вий, -а, -е; 4) (снаряд
машина) підо́ йма, -ми; 5) (деньги) подоро́ жні гро́ ші.
Под’итоживать – підсумо́ вувати, -вую, -вуєш.
Под’язычный – під’язи́ чний, -а, -е.
Под’яремный – 1) (человек) підневі́льний; 2) (скот) під’яре́ мний, робо́ чий, -а, -е (худо́ ба).
Подыгривать, подыграть – приграва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пригра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Подыскивать, подыскать – підшу́ кувати, -кую, -куєш, підшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Подышать – поди́ хати, -хаю, -хаєш и -ди́ шу, -ди́ шеш.
́ -їси́ , з’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, з’їсти,
́
Поедать, поесть – поїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, поїсти, -їм,
-їм, -їси́ .
Поединок – поєди́ нок, -нку, герць, -цю.
Поезд – по́ тяг, -гу, по́ їзд.
́
́
Поездить – поїздити,
попоїздити,
-жджу, -здиш.
Поездка – мандрі́вка, -ки.
Поездной – поїздо́ вий, потяго́ вий.
́
Поение – поїння,
-ння.
Пожадничать – пола́ ситися, -ла́ шуся, -ла́ сишся (на що).
Пожалование – 1) (дар) нагоро́ да, -ди; 2) (действие) обдарува́ ння, нада́ ння, -ння.
Пожаловать – 1) пожа́ лувати, -лую, -луєш, подарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш (кому́ що); 2) (к кому)
завіта́ ти (до ко́ го); добро пожаловать – прошу́ (про́ симо) до госпо́ ди.
Пожаловаться – поска́ ржитися, -жуся, -жишся (на ко́ го).
Пожалуй, нар. – 1) (согласие) неха́ й так; 2) (возможность) чого́ до́ брого; 3) см.
Пожалуйста.
Пожалуйста – про́ шу, будь ла́ ска, бу́ дьте ласка́ ві.
Пожар – поже́ жа, -жі, пожа́ р, -ру.
Пожарище – пожари́ на, -ни, пожари́ ще, -ща.
Пожарный – поже́ жний, -а, -е.
Пожатие – стиск, -ку.
Пожелание – побажа́ ння, -ння.
Пожелать – побажа́ ти, -жа́ ю.
Пожелкнуть – пожо́ вкнути, -кну.
Пожелтевший – пожо́ вклий, -а, -е.
Пожелтить – пожовти́ ти, -вчу́ , -вти́ ш.
Пожеманиться – помані́житися, -жуся, -жишся.
Пожениться – побра́ тися, -беремо́ ся, -берете́ ся, пожени́ тися, -немося, -нетеся.
По-женски, нар. – по-жіно́ чому.
Пожертвование – 1) (действие) офірува́ ння, -ння; 2) (предмет) поже́ ртва, -ви, офі́ра, -ри.
Пожертвовать – поже́ ртвувати, -вую, -вуєш, офірува́ ти, -ру́ ю.
Пожечь – попали́ ти, -лю́, -лиш.
Пожива – 1) пожи́ ва, -ви; 2) (прибыль) зиск, -ку.
Поживать – ма́ тися (ма́ юся, ма́ єшся), пожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; как поживаете – як ся
ма́ єте?
Поживиться – поживи́ тися, -влю́ся, -вишся.
Пожизненный – дові́чний, доживо́ тний, -а, -е; -нно – дові́чно.
Пожилой – лі́тній, -я, -є, немолоди́ й, -а́ , -е́ .
Пожимать, пожать – стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стисну́ ти, -ну́ , -неш; -мать, -жать плечами –
здвига́ ти, здвигну́ ти, стиска́ ти, стисну́ ти плечи́ ма; -ся – щу́ литися, зщу́ литися, -люся,
-лишся.
Пожинать, пожать – зжина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зжа́ ти (зіжну́ , зіжне́ ш), пожа́ ти, збира́ ти, -ра́ ю,
-ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , -ре́ ш).
Пожирать, пожрать – пожира́ ти, -ра́ ю, поже́ рти, -жеру́ , -ре́ ш.
Пожиреть – погла́ дшати, -шаю.
Пожитки – пожи́ тки, -ків, збі́жжя, -жжя, мана́ тки, -ків.
Пожить – пожи́ ти, -живу́ , -живе́ ш.
Пожниво – стерня́ , -ні́.
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Пожужжать – подзижча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Пожурить – покарта́ ти, -та́ ю, -та́ єш (кого́ ), погри́ мати, -маю, -маєш (на ко́ го).
Поза – по́ за, -зи, поста́ ва, -ви.
Позаботиться – подба́ ти (про (за) ко́ го, про (за) що), попіклува́ тися, -луюся, лу́ єшся,
поклопота́ тися, -почу́ ся, -по́ чешся (ким и про ко́ го), потурбува́ тися, -бу́ юся, -бу́ єшся (про
(за) ко́ го).
Позабывать, позабыть – позабува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, позабу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Позавидовать – поза́ здрити, -рю, -риш.
Позавтракать – посні́дати, -даю.
Позавчера, нар. – позавчо́ ра, передучо́ ра.
Позавчерашний – позавчора́ шній, передучора́ шній, -я, -є.
Позади, нар. – 1) (нар.) поза́ д, поза́ ду, зза́ ду (ко́ го, чо́ го); 2) (предл.) поза́ (ким, чим), поза́ д
(ко́ го, чо́ го).
Позаимствование – запози́ чення, -ння.
Позаимствовать – запози́ чити.
́
́ -їси́ ), перехопи́ ти, -плю́, -пиш.
Позакусить – під’їсти,
(під’їм,
Позапереть – позапира́ ти, -ра́ ю.
Позапечатать – позапеча́ тувати, -тую, -туєш.
Позаплесневеть – позацвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Позапрошлогодний – позаторі́шній, -я, -є.
Позапрошлый – передоста́ нній. В -лом году – поза́ торік.
Позапрятать – позахо́ вувати, -вую, -вуєш.
Позарасти – позароста́ ти, -та́ ємо.
Позаржаветь – поржаві́ти.
Позаселить – позасе́лювати, -люю, -люєш.
Позасеять – позасіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Позаснуть – позасина́ ти,-на́ ємо, -на́ єте.
Позастроить – позабудо́ вувати, -вую, -вуєш.
Позванивать – подзво́ нювати, -нюю, -нюєш.
Позвать – покли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш.
Позверски – по-звіря́ чому.
Позволение – до́ звіл, -волу.
Позволительный – дозволе́нний, -а, -е; -но – дозволе́нно.
Позволять, позволить – дозволя́ ти, -ля́ ю, дозво́ лити, -лю, -иш.
Позвонить – подзвони́ ти, -ню́.
Позвонок, позвоночник – в’язо́ к, -зка́ , хребе́ ць, -бця́ , хребе́ т, -бта́ .
Позвоночный – хребто́ вий, хребе́ тний, -а, -е.
Позднее, нар. – пізні́ш.
Позднейший – пізні́ший.
Поздненький – пізне́ нький, -а, -е.
Поздний – пі́зній, -я, -є; -но – пі́зно.
Поздороваться – поздоро́ вкатися, -каюся, -каєшся, привіта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Поздороветь – поздоро́ вшати, -шаю, -шаєш, поду́ жчати, -чаю.
Поздравитель – поздорови́ тель,-ля, привіта́ льник, -ка; -ница – поздорови́ телька, -ки,
привіта́ льниця, -ці.
Поздравительный – поздоро́ вний, -а, -е.
Поздравление – поздоро́ влення, правіта́ ння, -ння.
Поздравлять, поздравить – поздоровля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, поздоро́ вити, -влю, -виш (кого́
чим), віта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, привіта́ ти (кого́ з чим).
Позевота – по́ зіхи, зіва́ чка, -ки.
Позевывать – позіха́ ти, -ха́ ю.
Позеленеть – позелені́ти, -ні́ю.
Поземельный – поземе́ льний, -а, -е.
Позиционный – позиці́йний.
Позиция – пози́ ція, -ії.
Позлащать, позлатить – золоти́ ти, позолоти́ ти, -лочу́ , -о́ тиш.
Позлащение – позоло́ чення, -ння.
Позлить – посе́ рдити, -джу, -диш.
Позлословить – полихосло́ вити.
Познавать, познать – дізнава́ ти, -наю́, -нає́ш, дізна́ ти, -на́ ю.
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Познакомить – познайо́ мити, -млю, -миш.
Познание – пізна́ ння, -ння.
Позолота – позоло́ та, позло́ та, -ти.
Позолотить – позолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Позолотчик – позоло́ тник, -ка.
Позор – ганьба́ , -би́ .
Позорить – ганьби́ ти, -блю́, -би́ ш, несла́ вити, -влю, -виш.
Позорище – позо́ рище, -ща, стидо́ вище, -ща.
Позорный – гане́ бний, -а, -е; -но – гане́ бно.
Позубоскалить – поглузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш (з ко́ го).
Позубриться – позуби́ тися, -блю́ся, -бишся.
Позумент – брузуме́ нт, -ту, пасама́ н, -ну, кару́ нка, -ки.
Позументщик – шмукля́ р, -ра́ , пасама́ нник, -ка.
Позыв – хіть (род. хо́ ті), охо́ та, -ти.
Позывать, позвать – 1) (звать) кли́ кати, покли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш, гука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
гукну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) -вать – (по суду) позива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Поиграть – 1) погра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш; 2) (в карты) погуля́ ти, -ля́ ю.
Поиздеваться – поглузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, покепкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (з ко́ го).
Поизмять – пом’я́ ти, -мну́ , -мне́ ш.
Поименный – пойме́нний, -а, -е; -нно – пойме́нно.
Поименование – найменува́ ння, -ння.
Поименованный – поймено́ ваний, -а, -е.
Поименовать – найменува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Поимка – пійма́ ння, -ння.
Поимщик – лове́ ць, -вця́ .
Поинтересоваться – поціка́ витися, -влюся, -вишся.
Поискать – пошука́ ти, -ка́ ю.
Поиски – шука́ ння, -ння, шукани́ на, -ни.
Поистине, нар. – попра́ вді.
́ (пою́, по́ їш).
Поить – напува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, поїти
Пойло – пі́йло, -ла.
Поймать – пійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, злови́ ти, -влю́, -виш.
Пойти – 1) піти́ (піду́ , пі́деш куди́ ); 2) (начать) поча́ ти (почну́ , почне́ ш).
Пока, нар. – по́ ки.
Покадить – покади́ ти, -джу́ , -диш.
Показ – по́ каз, -зу; -ной – показни́ й, -а́ , -е́ .
Показание – сві́дчення, свідкува́ ння, -ння.
Показатель – пока́ зник, -ка; -ница – пока́ зниця, -ці.
Показной – показо́ вий.
Показчик – пока́ зник.
Показывать, показать – 1) (кому что) пока́ зувати, -зую, -зуєш, показа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш;
2) (из’являть душевные ощущения) виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ явити, -влю, -виш; -ться –
пока́ зуватися, показа́ тися; (казаться) здава́ тися, зда́ тися.
Покалякать – побазі́кати, -каю.
Покаместь – поки що́ , тим ча́ сом.
Покапризничать – повередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, покомези́ тися, -мезю́ся, -мези́ шся.
Покарать – покара́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Покараулить – повартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, постерегти́ , -режу́ .
Покарежить – поні́вечити.
Покаркать – покра́ кати, -каю.
Покатать – 1) (белье) покача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 2) (телегой) повози́ ти, -вожу́ , -во́ зиш.
Покатистый – поко́ тистий, ско́ тистий, -а, -е.
́
́
́
Покатить – 1) (что-нибудь) покоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш; 2) (поехать) поїхати,
-їду,
-їдеш.
Покатость – похи́ лість, -лости, спа́ дистість, -тости.
Покатый – похи́ лий, спа́ дистий.
Покачивать, покачать – колиха́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш, поколиха́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш, гойда́ ти,
погойда́ ти, -да́ ю, -да́ єш (напр., дити́ ну); -чать головой – похита́ ти голово́ ю.
Покачивание – колиха́ ння, гойда́ ння, -ння, хита́ ння.
Покачнуться – похитну́ тися.
Покаяние – каяття́ , -ття́ .
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Покаянный – покая́ нний, -а, -е.
Покаяться – пока́ ятися (пока́ юся, -ка́ єшся).
Поквитаться – поквитува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Покивать – покива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, похита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Покидать, покинуть – (оставлять кого) покида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, поки́ нути, -ну, -неш,
лиша́ ти, -ша́ ю, лиши́ ти, -шу́ , -шиш.
Покипеть – покипі́ти, -плю́, -пиш.
Покипятить – покип’яти́ ти, -п’ячу́ , -п’яти́ ш.
Покладистый – покла́ дливий, -а, -е.
Поклажа – 1) кла́ жа, -жі, вага́ , -ги́ ; 2) (действие) кладі́ння, -ння.
Покланяться, поклониться – кла́ нятися и уклоня́ тися, -ня́ юся, уклони́ тися, -ню́ся,
-нишся.
Покласть – покла́ сти, -ладу́ , -еш.
Поклёванный – покльо́ ваний, подзьо́ баний, -а, -е.
Поклевать – поклюва́ ти, -люю́, -лює́ш, подзьо́ бати, -баю, -єш.
Поклеймить – потаврува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, поклейни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Поклеп – на́ клеп, -пу, пеня́ , -ні́.
Поклон – поклі́н, уклі́н, -ло́ ну; передавать поклон – кла́ нятися (кому́ ).
Поклонение – поклі́н, -ло́ ну, ша́ на, -ни.
Поклонник – 1) (богомолец) проча́ нин, -на; 2) (почитатель) прихи́ льник, -ка́ ; -ница – 1)
проча́ нка, -ки; 2) прихи́ льниця, -ці.
Поклясться – заприсягти́ ся, -гну́ ся, -гне́ шся, забожи́ тися, -жу́ ся.
Поковать – покува́ ти, -кую́.
Поковылять – пошкандиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, пошкутильга́ ти.
Поковырять – поколупа́ ти, па́ ю, -па́ єш, покопирса́ ти, -са́ ю.
Покой – 1) (комната) покі́й, -ко́ ю, го́ рниця, -ці; 2) (спокойствие) по́ кій, спо́ кій, -кою.
Покойник – небі́жчик, покі́йник, -ка.
Покойный – 1) (тихий) ти́ хий, спокі́йний, ла́ гідний, -а, -е; 2) (мертвый) небі́жчик, -ка,
покі́йний, -а, -е.
Поколдовать – почарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Поколебать – похита́ ти, -та́ ю.
Поколение – поколі́ння, -ння.
Поколотить – відлупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Покомандовать – поверхово́ дити, -джу, -диш, покома́ ндувати, -дую, -дуєш.
Покончить – скінчи́ ти, покінчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш (що, з чим).
Покорение – поко́ рення, ско́ рення.
Покоритель – покори́ тель, -ля; -ница – покори́ телька, -ки.
Покорливый – покі́рливий, -а, -е.
Покормить – погодува́ ти, -дую.
Покорность – покі́рність, покі́рливість, -вости.
Покорный – покі́рний, покі́рливий, -а, -е; -но – покі́рно, покі́рливо.
Покорять, покорить – підбива́ ти, підби́ ти (піді́б’ю, -б’єш) (кого́ під ко́ го), скоря́ ти, -ря́ ю,
-ря́ єш, скори́ ти, -рю́, -ри́ ш; -ться – кори́ тися, скори́ тися (кому́ ).
Покос – покі́с, -ко́ су; -ный – покі́сний, -а, -е.
Покосить – 1) (косой) покоси́ ти (покошу́ , поко́ сиш); 2) (покривить) покриви́ ти, -влю́, -виш;
3) (посмотреть косо) подиви́ тися, -влю́ся, -вишся на ко́ го ско́ са.
Покосматеть – покудла́ тіти, -тію, -тієш.
Покража – краді́жка, -ки, краді́ж, -дежу́ .
Покрапывать, покрапать – накра́ пувати, -пую, -пуєш, накра́ пати, -паю, -паєш.
Покрасить – пофарбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Покрасневший – почервоні́лий.
Покраснеть – почервоні́ти, -ні́ю.
Покрасоваться – попиша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся.
Покривить – покриви́ ти, -влю́, -виш.
Покрикивать – погу́ кувати, -кую.
Покров – покрі́в, -ро́ ву, покриве́ ць, -вця́ .
Покровитель – засту́ пник, -ка, опіку́ н, -на́ ; -ница – засту́ пниця, опіку́ нка.
Покровительственно – протектора́ льно, протекціона́ льно.
Покровительственный – засту́ пницький, опіку́ нчий.
Покровительствовать – опікува́ тися ким, протегува́ ти кому́ .
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́
Покроить – покроїти,
-рою́, -ро́ їш.
Покрой – крій (род. кро́ ю).
Покромсать – покре́ мсати, -саю, почикри́ жити, -жу, -жиш.
Покрупнеть – побі́льшати, -шаю.
Покрывало – покрива́ ло, -ла, накри́ ття, -ття́ .
Покрывать, покрыть – покрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, покри́ ти; -ся – вкрива́ тися, вкри́ тися.
Покрышка – по́ кришка, на́ кривка, -ки.
Покряхтеть – покректа́ ти, -кчу́ , -кчеш.
Покуда – по́ ки, до́ ки.
Покумиться – покума́ тися, -ма́ юся.
Покупатель – покупе́ ць, -пця́ , покупни́ к, -ка́ ; -тельница – покупни́ ця, -ці.
Покупать – купува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш, купи́ ти, -плю́, -пиш.
Покупка – 1) (действие) купі́вля, -лі, купува́ ння, -ння; 2) (купленное) по́ купка, -ки.
Покупной – купо́ ваний, покупни́ й.
Покупщик, см. Покупатель.
Покуралесить – поколобро́ дити.
Покутить – погуля́ ти, -ля́ ю.
Покушаться, покуситься – зама́ хуватися, -хуюся, -хуєшся, замахну́ тися, -хну́ ся, -не́ шся.
Покушение – за́ мах, -ху.
Пол – 1) (из досок) помі́ст, -мо́ сту, підло́ га, -ги; 2) (глиняный) діл (род. до́ лу), долі́вка, -ки; 3)
стать, -ті (жіно́ ча стать).
Пола – пола́ , -ли́ .
Полагать, положить – 1) кла́ сти (кладу́ , -де́ ш), покла́ сти (що куди́ ); 2) поклада́ ти, -да́ ю,
-да́ єш, покла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш, гада́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Полагаться, положиться – 1) поклада́ тися, покла́ ститися, звіря́ тися, зві́ритися на ко́ го; 2)
(надлежать) нале́ жати, -жу, -жиш; 3) (согласно чему) годи́ ться.
Поладить – погоди́ тися, -джу́ ся, -дишся, уладна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Полакать – похлепта́ ти.
Полакировать – полакува́ ти.
Полакомиться – поласува́ ти.
Поласкать – попе́ сти́ ти, -пещу́ , -пе́ стиш, поголу́ бити, -блю.
Полаять (о со́баке) – пога́ вкати, -каю, -каєш, побреха́ ти, -решу́ .
Полгода, нар. – півро́ ку.
Полдень – пі́вдень, -дня, полу́ день, -дня.
Полдневный – полудне́ вний, опівде́ нний, -а, -е.
Полдник – полу́ день, -дня.
Полдничать – полу́ днувати, -ную.
Полдюжины – ше́ стеро, шість (род. шости́ ).
Поле – 1) по́ ле, -ля; 2) (фон) тло, -ла; 3) (в книге) по́ ле, -ля, бе́ рег (род. бе́ рега); 4) (в шляпе)
кри́ си (род. крис); 5) (поприще) по́ ле, тере́ н, -ну.
Полеводство – польовни́ цтво, -ва.
Полевой – польови́ й, -а́ , -е́ .
Полежать – поле́ жати, -жу, -жиш.
Полезность – кори́ сність, -ности.
Полезный – кори́ сний, -а, -е.
Полезть – полі́зти, -зу, -зеш.
Полелеять – попе́ сти́ ти, -пе́ щу, -пе́ стиш.
Полемика – поле́ міка, -ки.
Полемический – полемі́чний, -а, -е.
Полениваться, полениться – лінува́ тися, полінува́ тися, -ну́ юся, -ну́ єшся.
Полено – полі́но, -на, поліня́ ка.
Полепетать – побелькота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Полет – 1) літ (род. льо́ ту); 2) (воображения) буя́ ння, ширя́ ння, -ння (уя́ ви).
Полетать – політа́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Полететь – полеті́ти, -лечу́ , -лети́ ш, поли́ нути, -ну, -неш.
Полечить – полікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш,
Полечь – полягти (поля́ жу, поля́ жеш).
Ползание – повза́ ння, плазува́ ння, -ння.
Ползать, ползти – по́ вза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, плазува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Ползком – пла́ зом, навпла́ з.
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Ползун – повзу́ н, -на́ , лазі́й, -ія́ ; -нья – повзу́ ха, -хи, лазі́йка, -ки.
Ползучий – плазови́ тий; (о растении) витки́ й, -а́ , -е́ , повзу́ чий.
Поливальщик – полива́ льник, -ка; -ница – полива́ льниця, -ці.
Поливание, поливка – полива́ ння, -ння.
Поливать, полить – полива́ ти, -лива́ ю, -ва́ єш, поли́ ти (поллю́, поллє́ш).
Полигон – поліґон, -ну.
Полиграфия – друка́ рство, -ва.
Полиграф – друка́ р, -ря́ ; -фический – друка́ рський, -а, -е.
Полизать – полиза́ ти, -лижу́ , -ли́ жеш.
Поликлиника – поліклі́ніка, -ки.
Полинять – полиняти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Полип – 1) (мед.) полі́п, -па; 2) (зоол.) водяна́ гу́ бка.
Полировать – 1) (дерево) полірува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, 2) (металл, камень, кость) лощи́ ти,
ґлянсува́ ти.
Полировка – 1) полірува́ ння, -ння; 2) лощі́ння, ґлянсува́ ння.
Полировщик – 1) полірува́ льник; 2) ґлянсува́ льник.
Полисадник – при́ садок, -дка.
Полисмен – полісме́ н, -на.
Политехникум – політе́ хнікум, -ма.
Политехник – полите́ хнік, -ка.
Политехнический – політехні́чний, -а, -е.
Политик – полі́тик, -ка.
Политика – полі́тика, -ка; -ческий – політи́ чний, -а, -е.
Политура – політу́ ра, -ри.
Полить – полля́ ти, -лля́ ю, -лля́ єш, поли́ ти, -ллю́, -ллє́ш; -ться – полля́ тися, поли́ тися.
Полицейский – поліці́йний, -а, -е.
Поличное – кра́ дене, -ного.
Полка – поли́ ця, -ці; (для посуды) ми́ сник, -ка.
Полк – полк, -ку; -ковой – полкови́ й, -а́ , -е́ .
Полковник – полко́ вник, -ка; -ница – полко́ вниця, -ці.
Полковничий, -ческий – полко́ вницький, -а, -е.
Полнеть – повні́шати, -шаю, -шаєш.
Полнехонько – повні́сінько.
Полно – 1) по́ вно; 2) (достаточно) го́ ді, до́ сить.
Полноватый – повня́ вий, -а, -е.
Полновесный – по́ вної ваги́ .
Полновластие – повновла́ дність.
Полновластный – повновла́ дний.
Полноводие – по́ відь, -воді́, по́ вінь, -вені.
Полноводный – повново́ дий, -а, -е.
Полногрудый – повногру́ дий.
Полнокровие – повнокро́ вність, -ности, повнокрі́в’я, -в’я.
Полнолицый – повнови́ дий, -а, -е.
Полнолуние – по́ вня, -ні.
Полномочие – уповнова́ ження.
Полномочный – повномо́ чний и уповнова́ жений, -а, -е.
Полноправный – повнопра́ вний.
Полность, полнота – по́ вність, -ности, по́ внява, -ви.
Полночный – півні́чний, -а, -е.
Полночь – пі́вніч, -ночі; в полночь – опі́вночі.
Полнощекий – щока́ тий, -а, -е.
Полный – 1) по́ вний; 2) (тучный) по́ вний, гладки́ й, -а́ , -е́ .
Полоборот – піво́ берт, -ту.
Половина – полови́ на, -ни; -ный – полови́ нний, -а, -е.
Половинить – полови́ нити.
Половинчатый – полови́ нча(с)тий, -а, -е.
Половица – мости́ на, -ни.
Половодье – по́ відь, -воді, пові́ддя.
Половой – 1) підлого́ вий, -а, -е; 2) стате́ вий, полови́ й, -а́ , -е́ [стате́ ве, полове́ пита́ ння].
Полог – запо́ на, -ни, заві́са, -си.
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Пологий – поло́ гий, положи́ стий, -а, -е.
Положение – 1) (состояние) стано́ вище, -ща, стан, -ну; 2) (устав) стату́ т, -ту; 3) (правило)
пра́ вило, -ла́ ; 4) (логическое) тве́ рдження, -ння.
Положительный – (утвердительный) позити́ вний, -а, -е; -но – позити́ вно.
Полоз, зоол. – по́ лоз, -за.
Полольщик – полі́льник, -ка; -шица – полі́льниця, -ці.
Поломанный – пола́ маний.
Поломать – полама́ ти, -ма́ ю, -єш.
Поломка – полі́м, -ло́ му.
Полоса – 1) сму́ га, -ги, сму́ жка, -ки, 2) (жатвенная) по́ стать, -ті; 3) (железа, стали) шта́ ба,
-би; (между нивами) обні́жок, -жка.
Полосатый – смугна́ стий, -а, -е.
Полосить – 1) смугува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш; 2) (железо) штабува́ ти, -бу́ ю.
Полоска – сму́ жка, -ки.
Полоскание – полоска́ ння, -ння.
Полоскательница – полоска́ льниця, -н.
Полоскательный – полоска́ льний, -а, -е.
Полоскать – полоска́ ти, -лощу́ , -ло́ щеш.
Полоснуть – (ножем) різону́ ти, черкну́ ти.
Полосовальня (на железнодорожном заводе) – штаба́ рня, -ні.
Полосовать – штабува́ ти, -бу́ ю.
Полость – поро́ жнява, -ви.
Полотенце – рушни́ к, -ка́ .
Полотер – натира́ ч, -ча́ .
Полотнище – поло́ тнище, -ща, полотни́ на, -ни, пі́лка, -ки.
Полотно – полотно́ , -на́ .
Полоть – 1) поло́ ти, -лю́, -леш; 2) (сапой) сапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Полотье – полоття́ , -ття́ .
Полоумный – недоу́ мкуватий, -а, -е.
Полошить – поло́ хати, -хаю, -єш.
Полтинник – копови́ к, -ка́ , гри́ вня, -ні.
Полтора – півтора́ .
Полтораста – півтора́ ста.
Полу – пів, напі́в.
Полубелый – напівбі́лий.
Полубоченок – півбари́ ло, -ла.
Полубумажный – півбавовня́ ний.
Полубутылка – півпля́ шка, -ки.
Полувагон – півваго́ н.
Полувал – півва́ л, -лу.
Полуведерный – піввіде́ рний, піввідро́ вий, -а, -е.
Полувековой – піввіко́ вий, півстолі́тній.
Полуверстка – півверсті́вка, -ки.
Полуверстный – півверстови́ й, -а́ , -е́ .
Полугнилой – напівгнили́ й, -а́ , -е́ .
Полугодие – піврі́ччя, -ччя.
Полугодичный – піврі́чний, -а, -е.
Полуграмотный – напівписьме́ нний, -а, -е.
Полуда – полу́ да, -ди.
Полударом – напівда́ рма.
Полуденный – полудне́ вий, півде́нний, полуде́ нний.
Полудикий – напівди́ кий, -а, -е.
Полузабытье – напівзабуття́ .
Полузакрытый – напівзакри́ тий.
Полукопна – полу́ кіпок, -пка.
Полукруг – півко́ ло, -ла.
Полукруглый – півкру́ глий.
Полукружие – півкру́ г, півко́ ло, -ла.
Полулежать – напівлежа́ ти.
Полулист – піва́ ркуш, -ша.
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Полумертвый – напівме́ ртвий
Полумесяц – півмі́сяць, -ця.
Полумесячный – півмі́сячний.
Полунагий – напівго́ лий, -а, -е.
Полуночный – півні́чний, -а, -е.
Полуостров – піво́ стров, -рова.
Полуоткрытый – 1) (об окнах, дверях) напіввідчи́ нений, -а, -е; 2) (о глазах)
напіврозплю́щений, -а, -е; 3) (о рте) напіввідкри́ тий, -а, -е.
Полуофициально – напівофіці́йно.
Полуофициальный – напівофіці́йний, -а, -е.
Полупрозрачный – напівпрозо́ рий, -а, -е.
Полупроцент – піввідсо́ ток, -тка; -ный – піввідсотко́ вий, -а, -е.
Полупудовый – півпудо́ вий, -а, -е.
Полупьяный – підпи́ лий, -а, -е.
Полуразрушенный – напівзруйно́ ваний, -а, -е.
Полусвет – півсві́тло, -ла, при́ смерок, -рку.
Полусон – півсо́ н.
Полусонный – напівсо́ нний, -а, -е.
Полусотня – півсо́ тня, -ні.
Полустанок – полуста́ нок, -нка.
Полусумрак – су́ тінь, при́ смерк, півте́ мрява.
Полусфера – півсфе́ ра, -ри.
Полутень, полутьма – півті́нь, суті́нь, -ні.
Полутон – півто́ н, -ну.
Полуустойчивый – напівстійки́ й,
Полуфабрикат – півфабрика́ т, -ту.
Полуформа – півфо́ рма, -ми.
Полуфунтовый – півфунто́ вий.
Получасовой – півгоди́ нний, -а, -е.
Получатель – відбира́ ч, -ча́ , оде́ ржувач, -ча; -ница – відбира́ чка, оде́ ржувачка, -ки.
Получать, получить – оде́ ржувати, -жую, -жуєш, оде́ ржати, -жу, -жиш, отри́ мувати, -мую,
-муєш, отри́ ма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, дістава́ ти, -стаю́, -є́ш, діста́ ти, -ста́ ну, -неш.
Получение – оде́ ржання, відби́ рання, -ння.
Получка (плата) – платня́ , -ні́.
Полушаг – півступі́нь, -пеня́ , півкро́ к, -ку.
Полушаловливо – напівпустотли́ во.
Полушарие – півку́ ля, -лі.
Полушка – півшага́ .
Полуштоф – півква́ рта, -ти.
Полушубок – кожуша́ нка, -ки.
Полущить – полуза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, полу́ скати, -каю, -каєш.
Полчаса – півгоди́ ни.
Полый – ду́ тий, -а, -е, порожня́ вий, -а, -е.
Полынный – полино́ вий.
Полынь, бот. – поли́ нь, -ню́.
Полысеть – поли́ сіти, -сію, -сієш.
Польза – ко́ ри́ сть, -ри́ сти.
Пользование – 1) користува́ ння, -ння; 2) (врачевание) лікува́ ння, -ння.
Пользовать – лікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пользоваться (чем) – користува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся (з чо́ го и чим).
Польстить – підлести́ ти, -лещу́ .
Польститься – пола́ ситися, пова́ битися (на що).
Полюбить – полюби́ ти, -блю́, -биш, покоха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Полюбоваться – помилува́ тися, -лу́ юся, -лу́ єшся.
Полюбовный – полюбо́ вний, -а, -е.
Полюбопытствовать – поціка́ витися, -влюся, -вишся.
Полюдски – по-лю́дському.
Полюс, геогр. – бігу́ н, -на́ , по́ люс, -са; -ный – бігуно́ вий, по́ люсний, -а, -е.
Поля (шляпы) – кри́ си (р. крис).
Поляна – га́ лява, га́ лявина, -ни.
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Поляризация – поляри́ зація, -ії.
Полярный – поля́ рний, -а, -е.
Помада – пома́ да, -ди.
Помазанник – пома́ занець, -нця; -нница – пома́ заниця, -ці.
Помазать – пома́ зати, -жу, -жеш, помасти́ ти, -мащу́ , -ма́ стиш.
Помазок – квач, -ча́ , ква́ чик, -ка, мази́ ло, -ла.
Помаленьку, нар. – пома́ лу, помале́ ньку.
Поманка – 1) (действие) прина́ джування, прима́ нювання, -ння; 2) (предмет) прина́ да, -ди.
Помаргивать – помо́ ргувати.
Помарка – пля́ ма, -ми.
Помелькать – помига́ ти, -га́ ю, помиготі́ти, -гочу́ , -готи́ ш.
Поменять – поміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; -ться – поміня́ тися.
Померанец, бот. – помара́ нча, -чі.
Померещиться – примрі́ятись, приверзти́ ся, -зу́ ся, -зе́ шся.
Померить – помі́ряти, -ряю.
Померкнуть – поме́ ркнути, -ну.
Помертветь – помертві́ти, -ві́ю, -ві́єш, заме́ рти (замру́ , замре́ ш).
Помесить – поміси́ ти (помішу́ , помі́сиш).
Поместительность – просто́ рість, -рости, мі́сткість, -кости.
Поместительный, см. Вместительный.
Поместный – місце́ вий, крайови́ й, -а́ , -е́ .
Поместье – має́ток, -тку, має́тність, -ности.
Помесь – мішани́ на, -ни; (кровная) по́ круч, -чі.
Помесячный – помі́сячний, -а, -е; -но – помі́сячно.
Помет – кал, -лу; (испражнения животных) гній (род., гно́ ю).
Пометка – за́ значка, по́ значка, -ки, значо́ к, -чка́ .
Помеха – зава́ да, перешко́ да, -ди.
Помечать, пометить – зазнача́ ти, -ча́ ю, зазначи́ ти, -чу́ , -чиш.
Помечтать – помрі́яти, -рі́ю, -рі́єш, пома́ рити, -рю, -риш.
Помешанный – божеві́льний, навісни́ й, -а́ , -е́ .
Помешательство – божеві́лля, навіже́ нство, -ва.
Помешать – 1) (смешивать) поміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш; 2) (сделать препятствие)
перешко́ дити, -джу, -диш.
Помешаться – (с ума сойти) збожево́ літи, -лію, -лієш.
Помещать, поместить – місти́ ти (міщу́ , мі́стиш), уміща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, умісти́ ти (уміщу́ ,
умі́стиш); -ться – місти́ тися, уміща́ тися, умісти́ тися.
Помещение – примі́щення, поме́ шкання, -ння.
Помещик – помі́щик, -ка, ді́дич, -ча; -щица – помі́щиця, -ці, ді́дичка, -ки.
Помещичий – помі́щицький, ді́дицький, -а, -е.
Помигать – 1) (о глазах) поморга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (об огне) побли́ мати, -маю, -маєш.
Помилование – поми́ лування, -ння.
Помиловать – поми́ лувати, -лую, -луєш, дарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш вину́ кому́ .
Помилосердствовать – зми́ луватися, -луюся, -єшся (над ким).
Помимо – о́ крім, о́ пріч (ко́ го).
Помин – спо́ мин, -ну, зга́ дка, -ки; (по умершем) по́ мин, -ну.
Поминание, поминки – по́ мин, -ну, по́ минки (род. по́ минок).
Поминальный – помина́ льний, -а, -е; -ная книжка – грама́ тка, -ки.
Поминать, помянуть – 1) (помнить) зга́ дувати, -дую, -дуєш, згада́ ти, -да́ ю, -да́ єш; 2) (об
умершем) помина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, пом’яну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Поминутно – щохвили́ ни.
Помирать, помереть – помира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, поме́ рти (помру́ , помре́ ш).
Помирить – помири́ ти, -рю́, -риш; -ться – помири́ тися.
Помнить – пам’ята́ ти.
Помногу, нар. – побага́ то.
Помножать, помножить – помножа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, помно́ жити, -жу, -жиш.
Помогать, помочь – помага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, помогти́ , -можу́ .
Помои – поми́ ї, -ми́ й.
Помойник – поми́ йниця, -ці.
Помойный – поми́ йний, -а, -е.
Помокнуть – помо́ кнути, -кну.
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Помокреть – змокрі́ти, помокрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Помол – 1) (действие) молоття́ , -ття; 2) мли́ во, ме́ ливо, -ва; 3) (плата зерном за помол)
проме́ л, -лу, мірчу́ к, -ка́ .
Помолвка – 1) зару́ чини, -чин, змо́ вини, -вин; 2) (условие) змо́ ва, -ви, умо́ ва, -ви, уго́ да.
Помолвливать, помолвить – 1) заруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, заручи́ ти, -чу́ , -чиш; 2)
(условливаться) умовля́ тися, умо́ витися, -влюся, -вишся.
Помолиться – помоли́ тися, -лю́ся, -лишся.
Помолодеть – помоло́ дшати, -шаю, -шаєш, помолоді́ти, -ді́ю.
Помолодецки – по-молоде́ цькому.
Помолодить – відмолоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Помоложаветь – відмолоді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Помолотить – помолоти́ ти, -лочу, -ти́ ш.
Помолоть – помоло́ ти, змоло́ ти (змелю́, зме́ леш).
Помолчать – помо́ вча́ ти, змо́ вчати, -чу, -чиш.
Поморозить – поморо́ зити, -ро́ жу, -ро́ зиш.
Поморщенный – помо́ рщений, змо́ рщений, -а, -е.
Поморщить – помо́ рщити, змо́ рщити, -щу, -щиш.
Помост – помі́сть, -мо́ сту.
Помочи – шле́ йки (род. шле́ йок).
Помочить – помочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Помощник – помічни́ к, -ка́ ; -ница – помічни́ ця, -ці.
Помощь – по́ міч, -мочі, допомо́ га, -ги, підмо́ га, -ги.
Помпа (насос) – смок, -ку.
Помрачать, помрачить – тьмари́ ти, потьмари́ ти, -рю́, -риш.
Помрачение – потьма́ рення, -ння, затума́ нення, -ння.
Помудрить – помудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Помутить – скаламу́ тити, -му́ чу, -му́ тиш.
Помучить – пому́ чити, -чу, -чиш, помордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Помчать – помча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; -ться – помча́ тися.
Помыка́ ть – попиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Помы́кать – 1) побідува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 2) (коноплю) почеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш.
Помысел, помышление – по́ мисел, -слу, ду́ мка, -ки, га́ дка, -ки.
Помыслить – поми́ слити, -слю, -лиш, поду́ мати, -маю, -маєш.
Помыть – 1) поми́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш, 2) (белье) попра́ ти (поперу́ , -ре́ ш).
Помятый – пом’я́ тий, -а, -е.
Помять – пом’я́ ти (помну́ , помне́ ш)
Помяукать – понявча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, поня́ вкати, -каю, -каєш.
Понавезти – понаво́ зити, -во́ жу.
Понадеяться – покла́ стися, -ду́ ся, -де́ шся.
Понадобиться – знадоби́ тися, -блю́ся, -би́ шся, прида́ тися, зда́ тися (зда́ мся, здаси́ ся). Если
понадобится – коли́ тре́ ба бу́ де.
Понамарь – палама́ р, -ря́ .
Понапрасну – дарма́ , ду́ рно, даре́ мно, ма́ рно.
Понаслушаться – наслу́ хатися, -хаюся, -хаєшся.
Понатужиться – посилкува́ тися, -ку́ юся, -ку́ єшся.
Понедельник – понеді́лок, -лка.
Понедельничать – понеді́лкувати.
Понедельно – тижне́ во.
Понежить – попе́ сти́ ти, -пещу́ , -пе́ стиш, поголу́ бити, -блю.
Понемецки – по-німе́ цькому.
Понемногу – потро́ ху[и], потро́ шку[и].
Понести – понести́ , -су́ , -се́ ш, (що, кого́ куди́ ); понести убытки – ма́ ти зби́ тки. Понести
наказание – відбу́ ти ка́ ру.
Пони (лошадь) – му́ цик, -ка́ , куца́ к, -ка́ .
Понижать, понизить – понижа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, пони́ зити, -ни́ жу, -ни́ зиш, знижа́ ти,
зни́ зити.
Пониже, нар. – тро́ хи, ни́ жче.
Понижение – 1) зни́ ження, -ння; 2) (воды) спада́ ння, -ння.
Понизовье – пони́ ззя, -ззя.
Поникать, поникнуть – ни́ кнути, пони́ кнути, -ну, -неш, схиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся,
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схили́ тися, -лю́ся, -лишся.
Поникший – пони́ клий, похи́ лений, -а, -е.
Понимание – розумі́ння, -ння.
Понимать, понять – розумі́ти, зрозумі́ти, -мі́ю, -мі́єш, тя́ мити, утя́ мити, -млю, -миш.
Понимать в чем – розумі́тися на чо́ му.
Понимающий – тяму́ ч(щ)ий, -а, -е.
Понищенски, нар. – злиде́нно, по-старча́ чому.
Понищенствовать – постарцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, поже́ брати.
Поноветь – понові́ти, -ві́ю, -ві́єш, понові́шати, -шаю, -шаєш.
Поновление – поно́ влення, -ння.
Поновлять, поновить – поновля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, понови́ ти, -влю́, -виш, відновля́ ти,
віднови́ ти.
Понос – поно́ с, -су, бігу́ нка, -ки; (кровавый) різа́ чка, черві́нка.
Поноситель – обмо́ вник, огу́ дник, -ка; -ница – обмо́ вниця, огу́ дниця, -ці.
Поносить – 1) (порочить) обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, гу́ дити, -джу, -диш, га́ нити, -ню, -ниш; 2)
(носить некоторое время) поноси́ ти, -ношу́ , -но́ сиш.
Понравиться – сподо́ батися, вподо́ батися, -баюся, -баєшся.
Понтон – понто́ н, -ну; -нный – понто́ нний, плавни́ й, -а́ , -е́ .
Понудитель – приси́ лувач, -ча; -ница – приси́ лувачка, -ки.
Понудительный – примусо́ вий.
Понуждать, понудить – приму́ шувати, -шую, -шуєш, приму́ сити, -му́ шу, -му́ сиш, си́ лувати,
приси́ лувати, -лую, -луєш, принево́ лювати, -люю, -люєш, принево́ лити, -лю, -лиш.
Понуждение – при́ мус, -су, си́ лування, -ння, принево́ лювання.
Понукание – 1) пону́ ка; 2) підганя́ ння, поганя́ ння.
Понукать – підганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Понура – похню́па, -пи, пону́ ра.
Понутру – до вподо́ би, до смаку́ .
Поныне – і до́ сі, дотепе́ р.
Понюхать – поню́хати, -хаю, -хаєш.
Поняньчить – поня́ ньчити, -чу, -чиш, поба́ вити, -влю, -виш.
Понятие – 1) (понимание) розумі́ння, -ння (чого́ ); 2) (способность понимать) тя́ ма, -ми; 3)
(представление, мысль) тя́ ма, -ми, ду́ мка, -ки.
Понятливость – тяму́ чість, -чости.
Понятливый – тяму́ чий, тямки́ й, тямови́ тий, -а, -е.
Понятно – зрозумі́ло, я́ сно.
Понятный – зрозумі́лий, я́ сний.
Понятой – поняти́ й, -то́ го.
Пообвиснуть – пообвиса́ ти, -са́ ю.
Пообедать – пообі́дати, -даю.
Пообещать – пообіця́ ти, -ця́ ю.
Пообманывать – пообду́ рювати, -рюю, -рюєш (усі́х, багатьо́ х).
Поодаль, нар. – віддалі́к, по́ даль.
Поодиночке – пооди́ нці, по-о́ дному.
Поораторски – по-ора́ торському.
Поорать – погаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, порепетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, погорла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Поострить – погостри́ ти, -рю́.
Поотворять – повідчиня́ ти, -ня́ ю.
Пооткрывать – 1) (окна) повідчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; 2) (школы, клубы) повідкрива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш; 3) (рты) пороззявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Поотнимать – повідбира́ ти, -ра́ ю.
Поотцовски – по-ба́ тьківському.
Поохотиться – пополюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Поочередно – по-че́ рзі, поче́ режно, черго́ ю.
Поочередный – почере́ жний, чергови́ й, -а́ , -е́ .
Поощрение – заохо́ чування, -ння, заохо́ та, -ти.
Поощренный – заохо́ чений, -а, -е.
Поощритель – заохо́ тник, -ка; -льница – заохо́ тниця, -ці.
Поощрительный – заохо́ тливий.
Поощрять, поощрить – заохо́ чувати, -чую, -чуєш, заохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш.
Поп – піп (род. попа́ ).
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Попададья – попадя́ , -ді́.
Попада́ ть, попа́ сть – попада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, попа́ сти, -паду́ , -паде́ ш, потрапля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, потра́ пити, -плю, -пиш; (в цель) влуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, влу́ чити, -чу, -чиш.
Попа́ дать – попа́ дати, -даю, -єш.
Попадаться – попада́ тися, трапля́ тися.
Попарно – па́ рами.
Попачкать – побрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш, покаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Попевать – виспі́вувати, -вую.
Поперевязать – поперев’я́ зувати, -зую, -зуєш.
Поперек – 1) упо́ перек, попере́ к; 2) (вопреки) наперекі́р (кому́ ).
Попеременный – перемі́нний, -а, -е; -но – перемі́нно.
Попереть – попе́ рти (попру́ , попре́ ш) (що).
Поперечник – (диаметр) попере́ чник, -ка, прогі́н, -го́ ну.
Поперечный – попере́ чний, -а, -е.
Поперхнуться – захлину́ тися, заглитну́ тися.
Попетушьи – як пі́вень, по-пі́внячи.
Попеть – поспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Попечалиться – пожури́ тися, -рю́ся, -ришся, посумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Попечение – піклува́ ння, дба́ ння, -ння (про (за) ко́ го).
Попечитель – 1) піклува́ льник, дба́ льник, -ка; (начальник округа) кура́ тор, -ра; -льница –
піклува́ льниця, дба́ льниця.
Попечительство – опіку́ нство, -ва.
Попечь – попекти́ , -печу́ , -пече́ ш.
Попирание – топта́ ння, -ння.
Попирать, попрать – топта́ ти, потопта́ ти, -пчу́ , -пчеш, зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш,
знева́ жити, -жу, -жиш.
Попировать – побенькетува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Пописывать – попи́ сувати, -сую.
Поплавать – попла́ вати, -ваю.
Поплавок – поплаве́ ць, -вця́ .
Поплакать – попла́ кати, -лачу.
Поплевать – поплюва́ ти, -лю́ю.
Поплескаться – поплю́скатися, -каюся, похлю́патися, -паюся.
Поплестись – попле́ нтатися, -таюся, потягти́ ся, -гну́ ся, -нешся.
Поплотнеть – погла́ дшати, -шаю, -шаєш.
Поплотничать – помайструва́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, потеслюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Поплутовать – пошахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Поплыть – попливти́ и поплисти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Поплясывать, поплясать – потанцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Попович – попо́ вич, -ча; -вна – попі́вна, -ни.
Поповский – попі́вський, -а, -е.
Попойка – гульня́ , -ні́, пия́ ти́ ка.
Пополам – пополови́ ні, навпі́л.
Поползновение – 1) по́ тяг, -гу, хіть (род. хо́ ті) (до чо́ го); 2) на́ мір, -ру.
Пополнение – попо́ внення, -ння.
Пополнеть – поповні́ти, -ні́ю, -ні́єш, поповні́шати, -шаю.
Пополнять, пополнить – поповня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, попо́ внити.
Пополоть – пополо́ ти, -лю, -леш.
Пополугодно – піврі́чно, попі́вроку.
Пополудни – пополу́ дні.
Пополудничать – пополу́ днувати, -ную, -нуєш.
Попользоваться – покористува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся, поживи́ тися, -влю́ся, -вишся (з чо́ го).
Попомнить – попам’ята́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Попона – попо́ на, -ни.
Попороть – попоро́ ти, -рю́, -реш.
Попортить – попсува́ ти, -сую́, -сує́ш, поні́вечити, -чу, чиш; -ться – попсува́ тися,
поні́вечитися.
Попортняжить – покравцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Попостничать – попісникува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, попо́ сти́ ти (попо́ щу́ , попо́ сти́ ш).
Попотеть – попітні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
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Попотче(и)вать – почасту́ вати.
Поправка – по́ правка, -ки.
Поправление – попра́ ва, -ви.
Поправлять, поправить – 1) поправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, попра́ вити, -влю, -виш, ла́ годити,
пола́ годити, -джу, -диш; 2) (в бумагах) виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ правити, -влю, -виш.
Попраздничать – посвяткува́ ти.
Попрежнему – по-да́ вньому.
Попрек – докі́р, -ко́ ру, дога́ на, -ни.
Попрекание – доріка́ ння, -ння, доко́ ра, -ри.
Попрекать, попрекнуть – докоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, докори́ ти, -рю́, -ри́ ш, доріка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, дорікну́ ти, -ну́ , -не́ ш (кому́ чим, за що).
Попритворять – попричиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Поприще – 1) по́ ле, -ля; 2) (служебное) слу́ жба (літерату́ рне по́ ле).
Поприятельски – по-при́ ятельському.
Попробовать – покуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Попросить – попроха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, попроси́ ти, -рошу́ , -ро́ сиш; п. извинения –
перепроси́ ти, -рошу́ , -ро́ сиш (кого́ ); -ся – попроха́ тися, попроси́ тися.
Попросту – про́ сто, по́ просту.
Попрошайка – проша́ к, -ка́ , жебра́ к, -ка́ .
Попрошайничать – же́ брати, -раю, -раєш.
Попрощаться – попроща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся.
Попрыгивать, попрыгать – постри́ бувати, -бую, -буєш, постриба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Попрыгун – скаку́ н, -на́ , стрибу́ н, -на́ , стрибуне́ ць, -нця́ ; -нья – скаку́ ха, стрибу́ ха, -хи.
Попрыскать – побри́ зкати, -каю.
Попрятать – похова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ться – похова́ тися.
Попугай, зоол. – папу́ га, -ги; -гаичий – папу́ жний, -а, -е.
Попугать – поляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, пополо́ хати, -ха́ ю, -ха́ єш.
Попудный – попу́ дний.
Попудрить – попу́ дрити, -рю.
Популяризировать – популяризува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Популяризация – популяриза́ ція, -ії.
Популярность – популя́ рність.
Популярный – популя́ рний, -а, -е; -но – популя́ рно.
Попури, муз. – попурі́.
Попускать, попустить – попуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, попусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш, потура́ ти
(кому́ ).
Попустительство – по́ пуск, -ку, попуска́ ння, -ння.
Попусту – даре́ мно, ма́ рно.
Попутать – поплу́ тати, -таю.
Попутешествовать – попомандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Попутнический – попу́ тницький.
Попутничество – попу́ тництво, -ва.
Попутный – 1) подоро́ жній, -я, -є; 2) (о ветре) ходови́ й, пого́ жий.
Попутчик – попу́ тник, -ка́ ; -чица – попу́ тниця, -ці.
Попущение – по́ пуск, -ку, по́ пуст, -ту.
Попылить – попороши́ ти, -шу́ .
Попытать, -ся – спро́ бувати, попро́ бувати, -бую, -буєш.
Попытка – спро́ ба, -би, спи́ ток, -тку, за́ мір, -ру.
Попьянствовать – попия́ чити, -чу, -чиш.
Попятный – наза́ дній. На -пятный двор – наза́ д.
Пора – 1) (имя сущ.) пора́ , -ри́ , час, -су; 2) (нареч.) пора́ , час. [Пора́ (час) іти́ додо́ му]. До
сих пор – до́ сі, до цьо́ го ча́ су. С тех пор – відко́ ли. С давних пор – зда́ вна. Порою – і́нколи,
і́ноді, ча́ сом.
По́ ра (мн. ч. поры́) – шпа́ ра, -ри, (мн. ч. шпа́ ри, род. шпар).
Поработать – попрацтова́ ти, -цю́ю, -цю́єш; (много) попороби́ ти.
Поработитель – занево́ лювач, -ча; -льница – занево́ лювачка.
Порабощать, поработить – занево́ лювати, знево́ лити, уя́ рмлювати, -люю, -люєш, уярми́ ти,
-млю, -миш (кого́ ).
Порабощение – занево́ лення, уя́ рмлення.
Порабощенный – занево́ лений.
393

Російсько-український словник

Поравну – рі́вно, по́ рівну, на́ рівні.
Порадеть – поклопота́ ти, -почу́ , -по́ чеш (за ко́ го), подба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш (про (за) ко́ го).
Порадовать – пора́ дувати, -дую, -дуєш, поті́шити, -шу, -шиш; -ться – пора́ дуватися,
поті́шитися.
Поражать, поразить – 1) вража́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, врази́ ти (вражу́ , врази́ ш), дивува́ ти, -ву́ ю,
-ву́ єш, здивува́ ти, -ву́ ю; 2) (на войне) см. Побеждать.
Поражение – пора́ зка, -ки.
Пораженный – 1) (саблею, кинжалом) уда́ рений, улу́ чений; 2) (удивленный, огорченный)
ура́ жений.
Пораженческий – пора́ зницький.
Пораженчество – пора́ зництво.
Поразбойничьи – по-розбиша́ цькому.
Поразбрестись – порозбро́ дитися, -димося, -дитеся.
Поразбросать – порозкида́ ти.
Поразведать – дові́датися, -даюся, -даєшся, дізна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся.
Поразглядеть – роздиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Поразграбить – пограбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Пораздарить – пороздаро́ вувати, -вую, -вуєш.
Пораздевать, -ся – пороздяга́ ти, -га́ ю, -єш, -ся.
Пораздумать – поміркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Поразительно – на-ди́ во, напро́ чуд.
Поразительный – 1) разю́чий; 2) (странный) ди́ вний, чудни́ й.
Поразлететься – порозліта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Поразмыслить – помізкува́ ти, поміркува́ ти.
Поразогнать – порозго́ нити, -ню.
Порайонный – порайо́ нний.
Поранить – пора́ нити, -ра́ ню, -иш.
Пораньше – рані́ш; см. Раньше.
Пораскрасть – порозкрада́ ти.
Порассказать – розказа́ ти, -жу́ , -жеш, порозка́ зувати, -зую.
Порасспросить – розпита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся.
Порассудить – розміркува́ ти, -ку́ ю, -єш, розва́ жити, -жу, -иш.
Порассылать – порозсила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Порастаскать – порозтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Порвать – поде́ рти, -деру́ , -дере́ ш, порва́ ти, -рву́ , -рве́ ш.
Поребячески – по-дитя́ чому.
Поребячиться – попустува́ ти, -тую́, -ту́ єш.
Поредеть – порі́дшати, -шаю, -шаєш.
Порез – порі́зка, -ки, порі́з; -зу.
Порезать – 1) порі́зати, урі́зати, (урі́жу, урі́жеш); 2) (хлеб) покра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Порезвиться – попустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, пожирува́ ти, -ру́ ю.
Порекомендовать – порекомендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Поречный – надрі́чний, -а, -е.
Поречье – надрі́ччя, -ччя.
Поржаветь – поржа́ віти, -вію, -вієш.
Пористый – діркува́ тий, -а, -е.
Порицание – дога́ на, -ни, огу́ да.
Порицатель – огу́ дник, -ка; -ница – огу́ дниця, -ці.
Порицательный – дога́ нний, -а, -е.
Порицать – га́ нити, -ню, -ниш, ганьби́ ти, -блю́, -би́ ш, гу́ дити, -джу, -диш.
Порка – хлост, -ту, хло́ ста, -ти.
Порнографический – порнографі́чний, -а, -е.
Порнография – порногра́ фія, -ії.
Поровну – рі́вно, на́ рівно.
Порог – порі́г, -ро́ га.
Порода – поро́ да, -ди.
Породистый – поро́ дистий, -а, -е.
Породниться – породича́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся.
Порождать, породить – 1) роди́ ти, породи́ ти, -джу́ , -диш; 2) (причинять) твори́ ти,
утвори́ ти, -рю́, -риш.
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Порождение – порі́ддя, -ддя, плід (род. пло́ ду).
Порожнем, нар. – порожняко́ м, упорожні́.
Порознично, нар. – на́ різно, наро́ здріб.
Порознь – рі́зно, на́ різно.
Порой – ча́ сом.
Порок – хи́ ба, -би, ва́ да, -ди.
Пороптать – поре́ мствувати, -вую, -вуєш.
Поросенок – порося́ , -ся́ ти, порося́ тко, -ка.
Поросль – 1) (заросли) чагарни́ к, -ка́ ; 2) (отростки) па́ молодь, -ді, па́ росток, -стка.
Поросший – заро́ слий, -а, -е.
Пороть – 1) поро́ ти (порю́, по́ реш), розпо́ рювати, -рюю, -рюєш; 2) (розгами) шмага́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, пері́щити, -щу, -щиш; 3) (говорить чушь) верзти́ , -зу́ , -зе́ ш, дурни́ цю плести́ ,
тереве́ ні пра́ вити, -влю, -виш.
Порох – по́ рох, -ху; -ховой – порохови́ й, -а́ , -е́ .
Пороховница – порохівни́ ця, ладівни́ ця, -ці.
Порочить – несла́ вити, -влю, -виш, ганьби́ ти, -блю́, -би́ ш.
Порочность – поро́ чність, грі́шність, -ности.
Порочный – порочний, зіпсу́ тий, грі́шний, -а, -е.
Пороша (свежий снег) – поро́ ша, -ші.
Порошинка – пороши́ нка, -ки.
Порошкообразный – порошкува́ тий.
Порошок – порошо́ к, -шку.
Порт – порт, -ту, при́ стань, -ні.
Портал – порта́ ль, -лю.
Портвейн – портве́ йн, -ну.
Портить – псува́ ти (псую́, псу́ єш), ні́вечити, -чу, -чиш; -ться – псува́ тися.
Портки – спі́дні, -нів.
Портмоне – гамане́ ць, -нця́ .
Портниха – шва́ чка, -ки, шва́ ля, -лі.
Портной – краве́ ць, -вця́ .
Портняжество – краве́ цтво, -ва; -ский – краве́ цький, -а, -е.
Портняжить – 1) кравцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; 2) (о женщине) швачкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Портовой – портови́ й, -а́ , -е́ .
Портрет – портре́ т, -та.
Портретист – портрети́ ст, -та.
Портсигар – цига́ рниця, -ці, цига́ рник, -ка.
Портупея – шабельта́ с.
Портфель – те́ ка, -ки, портфе́ ль, -ля.
Портьера – портьє́ра, -ри.
Портянка – ону́ ча, -чі.
Порубежный – прикордо́ нний, -а, -е.
Порубить – поруба́ ти, -ба́ ю.
Порубка – по́ руб, -бу, руба́ ння, ру́ банка, -ки.
Поругание – нару́ га, знева́ га, пору́ га, -ги.
Поругать – пола́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш; -ться – пола́ ятися.
Порука – пору́ ка, запору́ ка, -ка.
Порусски – по-росі́йському.
Поручать, поручить – доруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, доручи́ ти, -чу́ .
Поручение – дору́ чення, -ння.
Поручень – пору́ ччя, -ччя.
Поручик – пору́ чик, -ка.
Поручитель – пору́ чник, -ка; -ница – пору́ чниця, -ці.
Поручительный – пору́ чний, -а, -е.
Поручительство, см. Порука.
Порфир – порфі́р, -ру.
Порфира – багряни́ ця, -ці.
Порфирородный – багряноро́ дний, -а, -е.
Порционный – пайко́ вий, порці́йний, -а, -е.
Порция – па́ йка, -ки, по́ рція, -ії.
Порча – псува́ ння, ні́вечення.
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Поршень – шпи́ ндель, -для, то́ лок.
Порыв – пори́ в, -ву, порива́ ння, -ння.
Порываться – порива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся.
Порывистый – рвачки́ й, рвучки́ й, -а́ , -е́ .
Порыжеть – поруді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Порыть – пори́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш, покопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Порыхлеть – попухкі́шати, -шаю.
Порыцарски – по-лица́ рському.
Порычать – пори́ кати, -каю.
Порядковый – поря́ дковий, чергови́ й, -а́ , -е́ .
Порядок – поря́ док, -дку, лад, -ду́ .
Порядком – досить до́ бре, як слід.
Порядочно – 1) (значительно) чима́ ло, до́ сить; 2) (пристойно) поря́ дно.
Порядочный – 1) (достаточный) чима́ ли́ й, -а́ , -е́ ; 2) (пристойный) поря́ дний, -а, -е. пу́ тній,
-я, -є, путя́ щий; -ность – поря́ дність, -ности.
Посад – слобода́ , -ди́ , передмістя.
Посадить – 1) посади́ ти, -джу́ , -диш; (кого) посадови́ ти, -довлю́, -виш (кого́ ).
Посадка – саджа́ ння, -ння.
Посаженно – сажня́ ми, з са́ жня.
Посаженный (отец, мать) – весі́льний (ба́ тько, ма́ ти).
Посбросать – поскида́ ти.
Посватать – посва́ тати, -таю.
Посвежеть – посвіжі́ти, -жі́ю.
Посветить – посвіти́ ти, -вічу́ , -ві́тиш.
Посветлеть – посвітлі́шати, -шаю, -шаєш.
Посветски – по-сві́цькому.
Посвидетельствовать – посві́дчити, -дчу, -дчиш.
Посвински – по-свиня́ чому.
Посвирепствовать – полютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Посвистывать, посвистать – посви́ стувати, -тую, -туєш, посвиста́ ти, -вищу́ , -висти́ ш.
Посвящать, посвятить – 1) (в духовный сан) висвя́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ святити, -свячу,
-святиш (кого́ на що); 2) (кому, чему что) присвя́ чувати, присвяти́ ти (кому́ , чому́ що).
Посвящение – 1) ви́ свячення, -ння; 2) посвя́ та, присвя́ та, -ти (чого́ кому́ ).
Посев – посі́в, за́ сів, -ву.
Поседелый – посиві́лий, -а, -е.
Поседеть – поси́ віти, -вію, -вієш.
По секрету – по́ тай, ни́ шком.
Поселок – сільце́ (род. сільця́ ), ху́ тір (род. ху́ тора).
Поселенец – поселе́ нець, -нця.
Поселение – 1) осе́ля, -лі, се́лище, -ща; 2) (ссылка) засла́ ння.
Поселянин – селяни́ н, -на; -лянка – селя́ нка, -ки.
Поселять, поселить – оселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, осели́ ти, -лю́, -лиш; -ться – оселя́ тися,
осели́ тися.
Посемейно – роди́ нами.
Посемейный – роди́ нний, -а, -е.
Посердить – посе́ рдити, -джу.
Посеребрение – посрі́блення, посрі́блення, -ння.
Посеребрить – посрібни́ ти, -ню́, -ни́ ш, посрібли́ ти, -блю́, -бли́ ш.
Посереть – посірі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Посетитель – відві́дувач, -ча; -ница – відві́дувачка, -ки.
Посетовать – 1) пожури́ тися, -рю́ся, -ришся (за ким, по ко́ му); 2) (на кого) поре́ мствувати,
-вую, -вуєш (на ко́ го).
Посечь – 1) поруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; 2) (розгами) пошмага́ ти, -га́ ю.
Посещать – відві́дувати, -дую.
Посещение – відві́дини (род. відві́дин), відві́дування, -ння.
Посеять – посі́яти, -сі́ю, -сі́єш.
Посиделки – 1) вечорни́ ці (род. вечерни́ ць); 2) (предрассветные) до́ світки, -ків.
Посиживать, посидеть – сиді́ти, -джу́ , -ди́ ш, поси́ діти, -джу.
Посильный – по си́ лі, поси́ льний, -а, -е.
Посиневший – поси́ ні́лий, -а, -е.
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Посинеть – поси́ ніти, -нію, -нієш.
Посинить – посини́ ти, -ню́, -ниш (що).
Поскакать – поскака́ ти.
Поскитаться – потиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Поскользнуться – посковзну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Поскорее – скорі́ше, мерщі́й, хутчі́й.
Поскотина – 1) (пастбище) ви́ гін, толо́ ка; 2) (городьба) огоро́ жа, -жі.
Поскребки – ви́ скрібки, -ків.
Поскрежетать – поскрегота́ ти, -гочу́ , -го́ чеш.
Поскупиться – поскупи́ тися, -плю́ся, -пишся, пошкодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Поскучать – понудьгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
Послабление – по́ пуск, -ку, поле́ гкість, -кости, пі́льга, -ги.
Послаблять, послабить – попуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, попусти́ ти (попущу́ , попу́ стиш).
Послание (письмо) – лист, -та́ .
Посланник – посо́ л (род. посла́ ); -ический – посо́ льський, -а, -е.
Посланный – послане́ ць, -нця́ .
После – після́ , опісля́ .
Послед – 1) (анат.) поза́ ддя, -ддя, чисти́ ло, -ла; 2) (зерна) послі́д, -ду.
Последний – 1) оста́ нній, -я, -є; 2) (худой, плохой) найгі́рший, 3) (окончательный)
остато́ чний.
Последователь – наслі́дувач, -ча; -ница – наслі́дувачка, -ки.
Последовательно – послідо́ вно.
Последовательный – послідо́ вний, -а, -е.
Последовать – 1) (итти) піти́ (піду́ , пі́деш), ру́ шити, -шу, -шиш (за ким); 2) (после чего)
наступи́ ти, -плю́, -пиш.
Последок – ре́ шта, -ти, оста́ нок.
Последствие – на́ слідок, -дку.
Последующий – насту́ пний, -а, -е.
Последыш – мізи́ нець, -нця; (девочка) мізи́ нка, -ки.
Послезавтра – післяза́ втра, поза́ втрьому.
Послеобеденный – пообі́дній, -я, -є.
Послесловие – післямо́ ва, -ви.
Пословица – прислі́в’я, -в’я, при́ казка, -ки.
Послоняться – поблука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, потиня́ тися, -ня́ юся.
Послужить – 1) послужи́ ти, -лужу́ , -лу́ жиш; 2) (пригодиться) зда́ тися (зда́ мся, здаси́ ся),
прида́ тися, -да́ мся, -даси́ ся (на що).
Послужной – службо́ вий, -а, -е.
Послушание – по́ слух, -ху, слухня́ ність, -ности, слухня́ нство, -ва; (в монастырях) по́ слух.
Послушать – послу́ хати, -хаю, -ха́ єш; -ся – послу́ хатися.
Послушник – 1) (покорный) послу́ ха́ ч, -ча́ ; 2) (в монастыре) послу́ шник, -ка; -ница – 1)
послуха́ чка, -ки; 2) по́ слушниця.
Послушный – слухня́ ний, послухня́ ний, -а, -е.
Послышать – почу́ ти, -чу́ ю, -єш.
Послышаться (безл.) – почу́ тися.
Послюнить – посли́ нити, -ню.
Посматривание – погляда́ ння, позира́ ння, -ння.
Посматривать – погляда́ ти, позира́ ти, ра́ ю, -ра́ єш.
Посмеиваться, посмеяться – 1) смія́ тися (смію́ся, сміє́шся) посмія́ тися; 2) (над кем)
смія́ тися, посмія́ тися (з ко́ го).
Посмелее – смілі́ше.
Посменно – навперемі́нку.
Посмертный – посме́ ртний, -а, -е.
Посметь – насмі́ти, посмі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Посмешище – по́ сміх, -ху, посміхо́ вище, -ща.
Посмеяние – нару́ га, пору́ га, -ги.
Посмотреть – погля́ нути, -ну, -неш, подиви́ тися, -влю́ся.
Пособачьи – по-соба́ чому.
Пособие – підмо́ га, допомо́ га, -ги, по́ міч (род. помо́ чі); денежное -бие – грошова́ допомо́ га.
Пособлять, пособить – допома́ гати, -га́ ю, -га́ єш, допомогти́ .
Пособник – допомага́ ч, -гача́ ; -ница – допомага́ чка, -ки.
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Посовеститься – посоро́ митися, -млюся, -мишся.
Посоветовать – пора́ дити, -джу, -диш, пора́ яти (пора́ ю, пора́ єш (кому́ , що, кого́ ).
Посоветоваться – пора́ дитися, -джуся, -дишся.
Посодействовать – допомогти́ , -можу́ , -мо́ жеш.
Посол – 1) посо́ л (род. посла́ ); 2) (посыльный) послане́ ць, -нця́ .
Посолдатски – по-солда́ тському.
Посолить – посоли́ ти, -лю́, -лиш.
Посольский – посо́ льський, -а, -е.
Посольство – посо́ льство, -ва.
Посопротивляться – поспереча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, позмага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся.
Пососать – посса́ ти, (поссу́ , поссе́ ш), посмокта́ ти, -мокчу́ .
Посох – 1) (палка) ціпо́ к, -пка́ , па́ лиця, -ці; 2) (жезл) патери́ ця.
Посохнуть – посо́ хнути, -ну, -неш.
Поспать – поспа́ ти (посплю́, поспи́ ш).
Поспевать, поспеть – 1) (созревать) поспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, поспі́ти, -пі́ю, -пі́єш, дохо́ дити,
-джу, -диш, дійти́ , -ду́ , -де́ ш; 2) (являться в пору) поспіва́ ти, -ва́ ю, -ває́ш, поспі́ти, -пі́ю,
-пі́єш, настига́ ти, га́ ю, -га́ єш. насти́ гнути, -ну, -неш.
Поспешать, поспешить – поспіша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, поспіши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Поспешность – по́ спіх, -ху.
Поспешный – спі́шний, поспі́шний, -а, -е; -но – спі́шно, поспі́шно.
Поспорить – поспереча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, позмага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся (з ким).
Поспособствовать – посприя́ ти, -рия́ ю, -рия́ єш.
Посрамление – 1) (действие) осоро́ млення, -ння; 2) (стыд) со́ ром, -му, соромо́ та, -ти.
Посрамлённый – осоро́ млений.
Посрамлять, посрамить – соро́ мити, -млю, -миш, осоро́ мити, -млю, -миш, со́ рому
завдава́ ти, завда́ ти (-да́ м, -даси́ ) (кому́ ), ганьби́ ти, зганьби́ ти, -блю́.
Посреди, нар. – посере́ д, сере́ д, насере́ д (чо́ го).
Посредник – посере́ дник, -ка.
Посреднический – посере́ дницький, -а, -е.
Посредничество – посере́ дництво, -ва.
Посредственный – сере́ дній, посере́ дній, -я, -є.
Посредство – 1) (средство) спо́ сіб, -собу, за́ сіб, -собу; 2) см. Посредничество.
Посредством чего – через що, чим; -вом хитрости – хи́ трощами.
Поссорить – посвари́ ти, -рю́, -риш; -ться – посвари́ тися.
Пост – 1) пост, -та, ва́ рта, -ти; 2) (должность) поса́ да, -ди; 3) (воздержание от пищи) піст
(род. по́ сту).
Поставка – 1) (леса, скота) постача́ ння, -ння; 2) (сооружение) поста́ влення, -ння.
Поставлять, поставить – 1) постача́ ти, -ча́ ю, -єш, поста́ чити, -та́ чу, -та́ чиш (що кому́ , куди́
); 2) (возвышать, давать власть) настановля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, настанови́ ти, -влю́, -виш
(кого ким); 3) (сооружать) ста́ вити, поста́ вити, -влю, -виш.
Поставщик – постача́ льник, -ка; -щица – постача́ льниця, -ці
Постамент – постаме́ нт, -ту.
Постановка – 1) (пьесы, картины) постано́ ва, -ви, поста́ ва; 2) (вопроса) трактува́ ння; 3)
(голоса) поста́ влення; 4) (памятника, машины) ста́ влення, поста́ влення.
Постановление – постано́ ва, -ви, ухва́ ла, -ли.
Постановлять, постановить – постановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, постанови́ ти, -влю́, -виш,
ухва́ лювати, -люю, -люєш, ухвали́ ти, -лю́, -лиш.
Постановщик – поста́ вник, -ка.
Постараться – постара́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Постареть – поста́ рітися, -ріюся.
Постариковски – по-старе́ чому.
Постегать – 1) (плетью) пошмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (о шитье) постьо́ бати, -баю, -баєш.
Постель – посте́ ля, -лі; -ный – по́ сті́льний, -а, -е.
Постепенный – поступо́ вний, ступне́ вий, -а, -е; -но – поступо́ вно, ступне́ во.
Постигать, постигнуть, постичь – 1) (захватить) спотика́ ти, спітка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш;
постигло горе – спітка́ ло кого́ ли́ хо; 2) (понимать) розумі́ти, зрозумі́ти, -мі́ю, -мі́єш,
збагну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Постижение – зрозумі́ння, зба́ гнення, -ння.
Постижимость – збагне́ ннність.
Постижимый – збагне́ нний, -а, -е.
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Постилать, послать – стели́ ти, -лю, -лиш, постели́ ти, -лю́, -лиш, простиля́ ти, простели́ ти.
Постилка – пі́дстілка, -ки.
Постирать – попра́ ти, -перу́ , -пере́ ш.
Поститься – по́ стувати, -тую, -туєш, по́ сти́ ти (пощу́ , по́ сти́ ш).
Постник – пі́сник, -ка; -ница – пі́сниця, -ці.
Постничание, постничество – по́ стува́ ння, -ння.
Постничать, см. Поститься.
Постное (вообще) – пі́сно́ та, -ти.
Постный – пісни́ й, -а́ , -е́ .
Постовой – постови́ й, вартови́ й, -о́ го.
Постой – пості́й (род. посто́ ю).
Постонать – постогна́ ти, -гну́ .
Посторониться – оступи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Посторонний – сторо́ нній, -я, -є.
Постоялец – пожиле́ ць, -льця́ ; -лица – пожили́ ця, -ці.
Постоялое – комірне́ , -но́ го.
́ (род. заїзду).
́
Постоялый (двор) – заїзд
Постоянно – раз-у-раз, за́ вжди.
Постоянный – 1) пості́йний, -а, -е; 2) (стойкий) ста́ лий, трива́ лий, -а, -е.
Постоянство – 1) пості́йність, -ности; 2) (стойкость) ста́ лість, -лости.
Постоять – посто́ яти, -то́ ю, -то́ їш.
Пострадать – постражда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, потерпі́ти, -плю́, -пиш.
Постранствовать – помандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Постращать – постраха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, поляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Пострел (шалун, сорванец) – ши́ беник, -ка, шиба́ йголова, -ви́ .
Постреленок – пусту́ н, -на́ , брикуне́ ць, -нця́ .
Пострелять – постріля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Постригать, постричь – пострига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, постри́ гти, -рижу́ , -риже́ ш.
Пострижение – по́ стриг, -гу.
Построение – 1) будува́ ння, -ння, будо́ ва, -ви; 2) (в ряды) ушикува́ ння, -ння.
Построить – 1) збудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, поста́ вити, -влю, -виш; 2) (в ряды) ушикува́ ти, -ку́ ю.
Постройка – 1) буді́вля, -лі, будо́ ва, -ви; 2) (действие) будува́ ння, -ння.
Постромка – посторо́ нка, -ки, посторо́ нок, -нка.
Построчный – відрядко́ вий, -а, -е; -но – від рядка́ .
Поступательный – поступо́ вий, -а, -е.
Поступать – ді́яти, вді́яти, -ді́ю, -ді́єш, роби́ ти, зроби́ ти, -блю́, -биш; 2) (в школу, на
должность) вступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, вступи́ ти, -плю́, -пиш (до шко́ ли), става́ ти, ста́ ти
(ста́ ну, -неш) (на слу́ жбу).
Поступление – вступа́ ння, -ння.
Поступок – учи́ нок, -нку.
Поступь – хода́ , -ди́ , по́ ступ, -пу.
Постучать – посту́ кати, -каю.
Постыдный – срамо́ тній, -а, -е, стидки́ й, -а́ , -е́ .
Постылость – осору́ га, -ги, осору́ жність, -ности.
Постылый – осору́ жний, обри́ длий, -а, -е.
Посуда – по́ суд, -ду, начи́ ння, -ння.
Посудить – поміркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Посудник – ми́ сник, -ка.
Посудный – посу́ дний, -а, -е.
Посуетиться – пометуши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся.
Посул – обіця́ нка, -ки.
Посулить – пообіця́ ти, -ця́ ю.
Посульный – обі́цяний, -а, -е.
Посунуть – посу́ нути.
Посуточный – поде́ нний, добо́ вий, -а, -е; -чно – на добу́ , поде́ нно.
Посуху, нар. – по-сухо́ му.
Посходиться – посхо́ дитися, -димося, -дитеся.
Посчастливиться – пощасти́ ти, поталани́ ти (кому́ ).
Посчитать – порахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, полічи́ ти, -лічу́ , -лі́чиш.
Посылать, послать – посила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, посла́ ти (пошлю́, пошле́ ш).
399

Російсько-український словник

Посылка – 1) (процесс) посила́ ння, -ння; 2) (предмет) по́ силка, -ки, паку́ нок, -нка.
Посыльный – по[і]слане́ ць, -нця́ .
Посыпа́ ть, посы́пать (чем кого, что) – посипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, поси́ пати, -плю, -пеш.
Посягательство – за́ мах, -ху (на ко́ го, на що), зазіха́ ння, -ння (на що).
Посягать, посягнуть (на кого) – ва́ житися, пова́ житися, -жуся, -жишся (на ко́ го).
Пот – піт (род. по́ ту).
Потаенный – потає́мний, потайни́ й, -а́ , -е́ ; -но – по́ тай, тає́мно.
Потайник – потайни́ к, тайни́ к.
Потакальщик – потура́ льник, -ка; -щица – потура́ льниця, -ці.
Потакание – потура́ ння, -ння.
Потакать – потура́ ти, -ра́ ю, -єш.
Потанцевать – потанцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Потаскуха, потаскушка – пові́я, -і́ї, шлю́ха, -хи.
Потасовка – бі́йка, -ки, таскани́ на; задать -ку кому – да́ ти (завда́ ти) га́ рту, прочуха́ нки,
прочуха́ на (кому́ ).
Потачка – по́ тур, -ру, потура́ ння, -ння, по́ пуск, -ку (кому, чому).
Поташ, хим. – пота́ ш, -шу́ .
Поташный – поташо́ вий, -а, -е; (завод) пота́ шня, -ні.
Потащить – поволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш, потягти́ , -гну́ , -неш; -ся – поволокти́ ся, потягти́ ся.
Потворство, потворствование – потура́ ння, -ння, по́ пуск, -ку.
Потворствовать – потура́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш (кому, чому).
Потворщик – потура́ льник, -ка; -щица – потура́ льниця, -ці.
Потемки – по́ темки, -ків, те́ мрява, -ви; в потемках – по́ ночі, по́ темну.
Потемневший, потемнелый – потемні́лий, стемні́лий, -а, -е.
Потемнение – поте́ мнення, -ння.
Потемнеть – потемні́ти, -ні́ю, -ні́єш, потемні́шати, -шаю.
Потение – пітні́ння, -ння.
Потеплеть – потеплі́ти, -лі́ю, -лі́єш, потеплі́шати, -шаю.
Потеребить – посми́ кати, -каю, -каєш, посі́пати, -паю, -паєш.
Потерзать – 1) поде́ рти, -деру́ , -дере́ ш, поша́ рпати, -паю, -паєш; 2) (истязать) пому́ чити,
-му́ чу.
Потерпевший – скри́ вджений, -а, -е, що зазна́ в (чого́ ).
Потерпеть – зазна́ ти, -на́ ю (чого́ ).
Потертый – поте́ ртий.
Потеря – утра́ та, -ти, загу́ ба, -би.
Потерянный – загу́ блений, втра́ чений, пропа́ щий, -а, -е.
Потерять – загубити́ , -блю́, -биш, утра́ тити, -ра́ чу, -ра́ тиш.
Потеряться – 1) (затеряться) загуби́ титися, -блю́ся, -бишся; 2) (растеряться)
збенте́ житися, -жуся, -жишся.
Потеснить – поти́ снути, -ну, -неш; -ся – поти́ снутися, -нуся.
Потеть, вспотеть – пітні́ти, спітні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Потеха – за́ бавка, -ки.
Потечь – потекти́ (потечу́ , потече́ ш).
Потешать, потешить – потіша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, поті́шити, -шу, -шиш, забавля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, заба́ вити, -влю; -виш; -ться (над кем) – жартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш (з ко́ го).
Потешник – заба́ вник, -ка; -ница – заба́ вниця, -ці.
Потешный – вті́шний, поті́шний, -а, -е.
Потирать, потереть – потира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, поте́ рти (потру́ , потре́ ш).
Потихоньку – тихе́ нько, сти́ ха, поти́ ху.
Потливый – поти́ вий, пітня́ вий
Потник – пітни́ к, -ка́ .
Потный – пі́тний, спітні́лий, -а, -е.
Потовой – потови́ й, -а́ , -е́ .
Потогонный – потого́ нний, -а, -е.
Поток – поті́к (род. пото́ ку), струмо́ к, -мка́ .
Потолкать – поштовха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш; -ся – поштовха́ тися.
Потолковать – побала́ кати, -ка́ ю, -каєш, поговори́ ти, -рю́, -риш (про що).
Потолок – сте́ ля, -лі; -лочный – стельови́ й, -а́ , -е́ .
Потолочь – потовкти́ , -вчу́ , -вче́ ш.
Потолпиться – пото́ впитися, -плюся, -пишся.
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Потолстеть – пото́ вщати, -щаю, -щаєш, погла́ дшати, -шаю.
Потом – по́ тім.
Потомок – наща́ док, -дка, пото́ мок, -мка.
Потомственный – спадко́ вий.
Потомство – наща́ дки, -ків, пото́ мство, -ва.
Потому – тим, тому́ , того́ , че́ рез те.
Потонуть – потону́ ти, утону́ ти, -ну, -неш.
Потоп – пото́ п, -пу; -ный – пото́ повий, -а, -е.
Потопа́ ть, потонуть – потопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, потону́ ти, -ну́ .
Пото́ пать – поту́ пати, -паю, -па́ єш (нога́ ми).
Потопление – зато́ плення, -ння.
Потоплять, потопить – затопля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, затопи́ ти, -плю́, -пиш.
Поторговать – поторгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш; -ся – поторгува́ тися, -гу́ юся, -гу́ єшся.
Потормошить – пото́ рсати, -саю, -саєш.
Поторопить – приспіши́ ти, -шу́ , -ши́ ш, поква́ пити, -плю, -пиш.
Потосковать – посумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш (за ким).
Поточить – погостри́ ти, -рю́, -риш.
Потравить – 1) (собакой) поцькува́ ти, -кую́, -куєш; 2) (скотом) спашува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш,
потолочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Потратить – потра́ тити, -ра́ чу, -ра́ тиш, ви́ тратити, -рачу.
Потребитель – спожи́ ва́ ч, -ча́ ; -ница – спожива́ чка, -ки.
Потребительный – спожи́ вчий, спожи́ вний, -а, -е.
Потребительский – спожива́ льницький, спожива́ цький.
Потребление – спожива́ ння, -ння.
Потреблять, потребить – спожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, спожи́ ти, -живу́ , -живе́ ш,
зужитко́ вувати, зужиткува́ ти.
Потребность – потре́ ба, -би.
Потребный – потрі́бний, -а, -е.
Потребовать – 1) зажада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (чого́ ); 2) (позвать кого) покли́ кати кого́ ; 3) (обед,
ужин и т.п.) загада́ ти (обі́д, вече́ рю).
Потревожить – 1) (кого) потурбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш; 2) (рану) урази́ ти, (уражу́ , урази́ ш).
Потрепать (кого по плечу) – поплеска́ ти, -лещу́ , -щеш (кого́ по плечі́).
Потрескаться – поре́ патися, потрі́скатися, -каюся, -каєшся.
Потрещать – потріскоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш, потріща́ ти, -щу́ , -и́ ш.
Потрогать – торкну́ ти, -ну́ , -не́ ш (кого́ ).
Потроха – те́ льбухи, -хів, по́ трух, -ху.
Потрошение – тельбуші́ння, па́ трання, -ння.
Потрошить – тельбуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Потрудиться (поработать) – попрацюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Потрунить (над кем, над чем) – поглузува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, покепкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (з ко́ го,
з чо́ го).
Потрясать, потрясти – 1) трясти́ , потрясти́ , -су́ , -се́ ш; 2) (колебать) хита́ ти, захита́ ти,
-та́ ю, -та́ єш.
Потрясение – 1) страсі́ння, струсі́ння, -ння, струс, -су; 2) (душевное) звору́ шення,
збу́ рення.
Потрясенный – звору́ шений.
Потряхивать – труси́ ти (трушу́ , тру́ сиш).
Потуги – 1) (роженицы) пере́ йма, -ми; 2) (напряжение) силува́ ння.
Потупиться – нахню́питися, -плюся, -пишся.
Потуплять, потупить – 1) (глаза) спуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, спусти́ ти (спущу́ , спу́ стиш);
(голову) пону́ рити, -рю, -риш.
Потускнеть – потемні́ти, -ні́ю, -ні́єш, потьма́ ритися, -рюся.
Потухать, потухнуть – га́ снути, пога́ снути, -ну, -неш, загаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, зага́ снути, -ну,
-еш.
Потухший – зга́ слий, пога́ слий.
Потучнеть – погла́ дшати, -шаю.
Потушить – 1) загаси́ ти, погаси́ ти, -гашу́ , -га́ сиш; 2) (усмирять) угамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Потчевание – частува́ ння, -ння.
Потчевать – частува́ ти, -ту́ ю.
Потягивание – потяга́ ння, -ння.
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Потягивать, потянуть – 1) (тащить) тягти́ , -потягти́ , -гну́ , -гнеш, цу́ пити, поцу́ пити, -плю,
-пиш; 2) (ударить) опері́щити, -щу, -щиш; -ться – витя́ гатися, ви́ тягнутися, потяга́ тися,
потягну́ тися.
Потяжелеть – пова́ жчати, -чаю.
Поубавить – зба́ вити, -влю, -виш (тро́ хи).
Поубыть – 1) зме́ншитися; 2) (о воде) спа́ сти (спаду́ , -де́ ш).
Поудить – пову́ дити, -джу, -диш.
Поужинать – повече́ ряти, -ряю.
Поумнеть – порозумні́шати, -шаю, -шаєш.
Поупрямиться – позмага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, попруча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся.
Поурочная (плата) – поза́ вдана (платня).
Поутру – зра́ ння, зра́ на, зра́ нку, ура́ нці.
Поухаживать – по(за)лиця́ тися, -ця́ юся, -ця́ єшся (до ко́ го), поупада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (коло
ко́ го).
Поучать, поучить – навча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, навчи́ ти, -чу, -чи́ ш.
Поучение – 1) нау́ ка, -ки, навча́ ння, -ння; 2) (у церкви) каза́ ння, -ння.
Поучительный – навча́ льний, повча́ льний, -а, -е.
Пофантазировать – пофантазува́ ти, -зу́ ю; -зу́ єш, похимерува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Похабный – соромі́цький, стидки́ й, -а́ , -е́ .
Похаживать – походжа́ ти, -джа́ ю.
Похвала – похва́ ла, -ли, хва́ лення, -ння.
Похвальба – хвальба́ , -би́ , хва́ стощі, -щів.
Похвальный – (по)хва́ льний, -а, -е; -но – (по)хва́ льно.
Похвалять, похвалить – похваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, похвали́ ти, -лю́, -лиш; -ться –
похваля́ тися, похвали́ тися.
Похвастать – похвали́ тися, -лю́ся, -лишся, похва́ статися.
Похватать – похапа́ ти, -па́ ю.
Похититель – хапу́ н, -на́ , краді́й, -ія́ ; -ница – краду́ нка, -ки.
Похищать, похитить – хапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, вхопи́ ти, -плю́, -пиш, кра́ сти (кра́ ду, кра́ деш),
укра́ сти (укра́ ду, укра́ деш).
Похищение – хапа́ ння, -ння, краді́жка, -ки.
Похлебать – посьо́ рбати, -баю, -баєш.
Похлебка – ю́шка, -ки.
Похлестывать, похлестать – хви́ ськати, похви́ ськати, -каю.
Похлопотать – поклопота́ ти(ся), -почу́ (ся), -по́ чешся.
Похлопывать, похлопать – ля́ скати, поля́ скати, -каю, -каєш, плеска́ ти, поплеска́ ти, -лещу́ ,
-щеш.
Похмелье – похмі́лля, -лля.
Поход – 1) (военный) похі́д (род. похо́ ду); 2) (излишек веса) по́ ваг, -гу.
Походить – скида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся (на ко́ го), удава́ тися (удаю́ся, удає́шся) (в ко́ го).
Походить – походи́ ти, -джу́ , -диш.
Походка – хода́ , -ди́ .
Походный – похі́дний, -а, -е.
Похождение – 1) мандрува́ ння; 2) (приключение) приго́ да, -ди, при́ ключка.
Похожий – схо́ жий, похо́ жий (на ко́ го), поді́бний, -а, -е (до ко́ го).
Похозяйничать – похазяїнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, погосподарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Похолодать, похолодеть – похолодні́ти, -ні́ю, -ні́єш, похолодні́шати, -шаю, -шаєш.
Похоронить – похова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Похоронный – погре́ бний, похоро́ нний, -а, -е.
Похорошеть – покра́ щати, -щаю, -щаєш.
Похотливость – пожадли́ вість.
Похотливый – пожадли́ вий, -а, -е, похітли́ вий, -а, -е.
Похоть – пожа́ дливість, -вости, по́ хіть, -хоті.
Похрабриться – похрабрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Похрапывать, похропеть – хропти́ , похропти́ , -пу́ , -пе́ ш.
Похристосоваться – похристо́ суватися, -суюся, -суєшся.
Похромать – пошкандиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, пошкутильга́ ти, -га́ ю.
Похудевший – сху́ длий, поху́ длий, змарні́лий, -а, -е.
Похудеть – поху́ днути, сху́ днути, -ну, -неш, помарні́ти, змарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Похулить – погу́ дити, -джу, -диш.
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Поцарапать – подря́ пати, -паю.
Поцарствовать – поцарюва́ ти.
Поцвести – поцвісти́ , -віту́ , -віте́ ш, покві́тнути, -ну, -неш.
Поцеловать – поцілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш; -ться – поцілува́ тися.
Поцелуй – поцілу́ нок, -нку.
Поцепить – почепи́ ти, -плю́, -пиш.
Почасту – ча́ сто, ча́ сто-гу́ сто.
Почаще – часті́ш, часті́ше.
Почва – 1) ґрунт, -ту; 2) (песчаная) су́ пісок, -ску; 3) (черноземная) чорно́ зем, -му.
Почваниться – почва́ нитися, -нюся, -нишся, попиша́ тися.
Почвенный – ґрунтови́ й, -а́ , -е́ .
Почвоведение – ґрунтозна́ вство.
Почеловечески – по-лю́дському.
Почему – чого́ , чому́ .
Почерк – рука́ , -ки́ .
Почерневший – почорні́лий, -а, -е.
Почернеть – почорні́ти, -ні́ю.
Почернить – почорни́ ти, -ню́, -и́ ш.
Почерпание – черпа́ ння, -ння.
Почерпать, почерпнуть – черпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, черпну́ ти.
Почерстветь – поче́ рствіти, -вію, -вієш.
Почертовски – по-чортя́ чому.
Почесать – почу́ хати, -хаю.
Почесть – шано́ ба, -би, ша́ на, -ни, пова́ га, -ги.
Почесуха, мед. – коро́ ста, -ти.
Почесывать – чу́ хати, -хаю, -хаєш; -ся – чу́ хатися.
Почет – че́ сть (род. че́ сти), шано́ ба, -би, пова́ га, -ги.
Почетный – поче́ сний, -а, -е.
Почивать – спочива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, спа́ ти (сплю, спиш).
Починка – попра́ ва, -ви, ла́ годження, -ння.
Починный – початко́ вий, -а, -е.
Починок, почин – 1) почи́ н, -ну, поча́ ток, -тку; 2) (инициатива) при́ від, по́ від, -воду.
Починять, починить – ла́ годити, пола́ годити, -джу, -диш.
Почистить – почи́ стити (почи́ щу, почи́ стиш).
Почитание – шанува́ ння, пошанува́ ння, -ння.
Почитатель – шанува́ льник, -ка; -льница – шанува́ льниця, -ці.
Почитать, почтить – шанува́ ти, вшанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Почитать – почита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Почка – 1) (анат.) ни́ рка, -ки; 2) (бот.) бру́ нька, -ки, брость, -ти; (цветочная п.) пу́ п’янок.
Почковый – 1) ниркови́ й, -а́ , -е́ ; 2) брунькови́ й, -а́ , -е́ .
Почта – по́ шта, -ти.
Почтальон – листоно́ ша, -ші.
Почтение – шанува́ ння, поважа́ ння, -ння, ша́ на, -ни, шано́ ба.
Почтенный (уважаемый) – шано́ вний, пова́ жний, -а, -е.
Почти – ма́ йже, сливе́ .
Почтительно – з поша́ ною, почти́ во, з шано́ бою, шанобли́ во.
Почтительность – поша́ на, -ни, шано́ ба, -би, пова́ га, -ги.
Почтить – ушанува́ ти, -ну́ ю.
Почтовый – пошто́ вий, -а, -е; -вый перевод – пошто́ вий пере́ каз.
Почувствовать – відчу́ ти, почу́ ти, вчу́ ти (вчу́ ю, вчу́ єш).
Почудиться – зда́ тися (кому́ ).
Почуять – 1) відчу́ ти; 2) (услышать) почу́ ти, учу́ ти, зачу́ ти; 3) (носом) заню́хати, зню́хати.
Пошагать – поту́ пати.
Пошалеть – подурі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Пошаливать, пошалить – пустува́ ти, попустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, дурі́ти, подурі́ти, -рі́ю.
Пошаркать – почо́ вгати, -гаю.
Пошатывать, пошатать, пошатнуть – похи́ тувати, -тую, -туєш, похита́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
похитну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – похи́ туватися, похита́ тися, похитну́ тися.
Пошвырять – пошпурля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Пошевеливать, пошевелить – воруши́ ти, поворуши́ ти, -шу́ , -шиш.
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Пошелестеть – пошелесті́ти, -лещу́ , лести́ ш.
Пошептать – пошепта́ ти, -пчу́ , -пчеш, пошепоті́ти, -почу́ , -поти́ ш.
Пошиб – 1) мані́ра, -ри, спо́ сіб, -собу; 2) (в искусстве) стиль, -лю.
Пошивка – пошиття́ , -ття́ .
Пошивочная (мастерская) – пошива́ льна (майсте́ рня).
Пошинковать – пошаткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пошипеть – 1) пошипі́ти, -плю́, -пи́ ш; 2) (о жареном сале) пошкварча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 3) (о
змее) посича́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Пошить – поши́ ти, -ши́ ю, -ши́ єш.
Пошколить – помуштрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Пошлеть – мерзені́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Пошлина – ми́ то, -та.
Пошлинный – ми́ тний, митови́ й, -а́ , -е́ .
Пошлость – вульґа́ рність, -ности; паску́ дство, -ва.
Пошлый – вульґа́ рний, бана́ льний, -а, -е; паску́ дний.
Пошляк – паску́ дник, непристо́ йник, -ка.
Пошляться – поблука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, потиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Поштемпелевать – поштампува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Поштопать – пошто́ пати, -паю, -паєш.
Поштукатурить – потинькува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Поштучно – шту́ ками, від шту́ ки.
Пошуметь – 1) пошумі́ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (о людях) погаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, погомоні́ти,
-ню́, -ни́ ш.
Пошуршать – пошаруді́ти, -джу́ , -ди́ ш, пошамоті́ти, -мочу́ , -ти́ ш.
Пошутить – пожартува́ ти, -ту́ ю.
Пощада – ми́ лість, -лости, милосе́ рдя, -дя, поми́ лування, -ння.
Пощадить – поми́ лувати, -лую.
Пощелкивать, пощелкать – 1) ля́ скати, поля́ скати, -каю, -каєш; 2) (зубами) кла́ цати,
покла́ цати, -цаю, -цаєш; 3) (орехи, семячки) лу́ скати, полу́ скати, -каю, -каєш.
Пощение – по́ стування, -ння.
Пощечина – ля́ пас, -са, ляпане́ ць, -нця́ , лящ, -ща́ .
Пощипать – пощипа́ ти, -па́ ю.
Пощупать – пома́ цати, -цаю, -цаєш, пола́ пати, -паю, -паєш.
Поэзия – пое́ зія, -ії.
Поэкзаменовать – поіспитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Поэкономить – приощади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Поэма – пое́ ма, -ми.
Поэт – пое́ т, -та.
Поэтизировать – поетизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Поэтический – поети́ чний, -а, -е; -ски – поети́ чно.
Поэтому – тому́ , а тому́ , через те.
Появление – поя́ ва, -ви, з’я́ влення, поя́ влення, -ння.
Появляться, появиться – з’явля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, з’яви́ тися, -влю́ся, -вишся,
появля́ тися, появи́ тися.
Пояс, поясок – 1) по́ яс, -са, поясо́ к, -ска́ , пас, са, пасо́ к, -ска́ ; 2) (геогр.) по́ яс, -са, сму́ га,
-ги.
Пояснение – поя́ снення, -ння.
Пояснеть – поясні́ти, -ні́ю, -ні́єш, поясні́шати, -шаю, -шаєш.
Пояснительный – поя́ снювальний, поя́ снюючий, -а, -е.
Поясница – крижі́, -жі́в, по́ перек, -ку.
Поясничный – попере́ ковий, крижеви́ й, -а́ , -е́ .
Поясной – поясни́ й, -а́ , -е́ .
Пояснять, пояснить – поясня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, поясни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Прабабка – праба́ бка, -ки.
Правда – пра́ вда, -ди.
Правдивость – 1) правди́ вість, -вости; 2) (искренность) щи́ рість.
Правдивый – 1) правди́ вий; 2) (искренний) щи́ рий, -а, -е; -во – 1) правди́ во; 2) (искренно)
щи́ ро.
Правдолюбивый – правдолю́бний, -а, -е.
Правдоподобие – правдоподі́бність, ймові́рність, -ности.
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Правдоподобный – правдоподі́бний, ймові́рний, -а, -е; -но – правдоподі́бно, ймові́рно.
Праведник – пра́ ведник, -ка; -ница – пра́ ведниця, -ці.
Праведный – пра́ ведний, -а, -е.
Прави́ ло – стерно́ , -на́ , прави́ ло, -ла.
Пра́ вило – пра́ вило, -ла.
Пра́ вильный – пра́ вильний, правди́ вий, -а, -е; -но – пра́ вильно, правди́ во.
Прави́ льный – кермови́ й, -а́ , -е́ .
Правитель – керівни́ к, -ка́ , керівни́ чий, -чого; -ница – керівни́ ця, -ці, керівни́ ча, -чої.
Правительственный – урядо́ вий, -а, -е.
Правительство – у́ ряд, -ду.
Правительствовать – урядува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Править – 1) (управлять) пра́ вити, -влю, -виш, керува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 2) (исправлять)
поправля́ ти, виправля́ ти, -ля́ ю.
Правление – 1) упра́ ва, -ви; 2) (действие) правува́ ння, порядкува́ ння, -ння (ким).
Правнук – пра́ внук, -ка; -ка – пра́ внука, -ки.
Право, нар. – 1) спра́ вді, далебі́; 2) (справедливо) справедли́ во, по-пра́ вді.
Право – пра́ во, -ва; обычное -во – звичає́ве пра́ во; государственное -во – держа́ вне пра́ во;
гражданское -во – циві́льне пра́ во; международное -во – міжнаро́ днє пра́ во.
Правобережный – правобере́ жний, правобі́чний, -а, -е.
Правовед – правозна́ вець, -вця.
Правоведение – правозна́ вство.
Правоверие – правові́рство, -ва.
Правоверный – правові́рний.
Правовой – правови́ й, -а́ , -е́ , пра́ вний, -а, -е.
Правомочие – правомо́ жність, -ности.
Правомочный – правомо́ жний.
Правонарушение – правопору́ шення, -ння.
Правописание – право́ пис, -су.
Православие – правосла́ вність.
Православный – правосла́ вний, -а, -е.
Правоспособность – правозда́ тність, правозді́бність, -ности.
Правоспособный – правозда́ тний.
Правосудие – правосу́ ддя, -ддя.
Правосудный – правосу́ дний.
Правота – правота́ , -ти́ , пра́ вість, -вости.
Правофланговый – правофлангови́ й.
Правый – 1) (справа находящийся) пра́ вий, -а, -е; 2) (правдивый) пра́ вий, справедли́ вий; 3)
(невиновный) безневи́ нний, непрови́ нний, -а, -е.
Прадед – пра́ дід, -да; -довский – пра́ дідівський, -а, -е.
Празднество – святкува́ ння, -ння, свя́ то, -та.
Праздник – свя́ то, -та.
Праздничать – 1) святкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 2) (гулять) гуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Праздничный – святко́ вий, святни́ й, -а́ , -е́ .
Праздно – без ді́ла.
Празднование – святкува́ ння, -ння.
Праздновать – святкува́ ти, -ку́ ю.
Празднословие – пустомо́ вність.
Празднословный – пустомо́ вний.
Праздность – безді́лля, -лля, байдикува́ ння, -ння, ле́дарство.
Праздношатание – шве́ ндяння, сновиґа́ ння, -ння.
Праздношатающийся – шве́ ндя, -ді, сновиґа́ йло, -ла.
Праздный – 1) (место) поро́ жній, -я, -є; 2) (о человеке) гуля́ щий, -а, -е.
Практика – пра́ ктика, -ки.
Практикант – практика́ нт; -ка – практика́ нка.
Практиковать – практикува́ ти.
Практический – практи́ чний, -а, -е; -ски – практи́ чно.
Праотеческий, прародительский – праба́ тьківський, прароди́ тельський, -а, -е.
Прапорщик – хору́ нжий, -жого.
Прасол – 1) пра́ сол; 2) (гуртовщик) згі́нник, -ка.
Прах – 1) (пыль) по́ рох, -ху; 2) (остатки человеч. тела) ті́ло, -ла, оста́ нки, -ків.
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Прахвост – шахра́ й, -ая́ .
Прачешная – пра́ льня, -ні.
Прачешный – пра́ льний, -а, -е.
Прачка – пра́ ля, -лі, пра́ чка, -ки.
Пращур – пра́ щур, -ра.
Пребывание – пробува́ ння, перебува́ ння, -ння.
Пребывать, пребыть – пробува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пробу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Превозмогать, превозмочь – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -мо́ жеш,
переси́ лювати, -люю, -люєш, переси́ лити, -лю, -лиш.
Превознесение – вихваля́ ння, велича́ ння, -ння.
Превозносить, превознесть – вихваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ хвалити, -лю, -лиш, велича́ ти,
звелича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; -ться – вихваля́ тися, велича́ тися, звелича́ тися; (важничать)
пиша́ тися, бундю́читися.
Превосходительный – вельмо́ жний, -а, -е.
Превосходительство – вельмо́ жність, -ности.
Превосходить, превзойти – перева́ жувати, -жую, -жуєш, перева́ жити, -жу, -жиш,
переви́ щувати, -щую, -щуєш, переви́ щити, -щу, -щиш.
Превосходный – чудо́ вий, ду́ же га́ рний, доскона́ льний, -а, -е; -но – чудо́ во, ду́ же га́ рно,
доскона́ льно.
Превосходство – перева́ га, перемо́ га, -ги.
Превратность – змі́нність, -ности, неста́ лість, -лости.
Превратный – неста́ лий, змі́нний.
Превращать, превратить – 1) переверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -ну́ , -неш, оберта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, оберну́ ти, -ну́ , -неш (кого́ , що на(в) що); 2) (искажать) переіна́ чувати, -чую,
-чуєш, переіна́ чити, -чу, -чиш; -ться – переверта́ тися, переверну́ тися, оберта́ тися,
оберну́ тися.
Превращение – 1) переверта́ ння, оберта́ ння, -ння, замі́на, -ни; 2) (изменение)
переіна́ чення.
Превышать, превысить – переви́ щувати, -ви́ щую, переви́ щити, -ви́ щу, -ви́ щиш.
Превыше – понад (ко́ го, що), ви́ ще (від ко́ го, від чо́ го).
Превышение – переви́ щення.
Преграда – 1) перегоро́ дження, -ння, перегоро́ да, -ди; 2) (помеха) перешко́ да, зава́ да, -ди,
перепо́ на, -ни.
Преграждать, преградить – 1) перегоро́ джувати, -джую, -джуєш, перегороди́ ти, -джу́ ,
-диш; 2) (мешать) перешкоджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, перешко́ дити, -джу, -диш (кому́ ),
перепиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, перепини́ ти, -ню́.
Прегрешать, прегрешить – гріши́ ти, згріши́ ти, -шу́ , -ши́ ш, прогріша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш,
прогріши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Прегрешение – гріх, -ха́ .
Пред, пред. – пе́ ре́д.
Предавать, предать – 1) (что, кого чему) віддава́ ти, -даю́, -дає́ш, відда́ ти, -да́ м, -даси́ (кого́ ,
що кому́ ); 2) (кого) зра́ джувати, -джую, -джуєш, зра́ дити, -джу, -диш (кого́ ); -ться – 1)
віддава́ тися, відда́ тися (кому́ ), звіря́ тися, зві́ритися, здава́ тися, зда́ тися (на ко́ го); 2) (чему)
вдава́ тися, вда́ тися, вкида́ тися, вки́ нутися (у що).
Предание – 1) (под суд) відда́ ння, -ння; 2) (повествование) пере́ каз, -зу; 3)
(предательство, измена) зра́ да, -ди.
Преданность – відда́ нність, ві́рність, -ности.
Преданный – відда́ ний, ві́рний, -а, -е; -нно – ві́дда́ но, ві́рно.
Предатель – зра́ дник, -ка; -ница – зра́ дниця, -ці.
Предательский – зра́ дницький, -а, -е.
Предательство – зра́ да, -ди.
Предбрачный – передшлю́бний.
Предварение – упере́ дження, -ння; пересторо́ га, -ги.
Предваритель – упере́ дник, попере́ дник, -ка; -ница – упере́ дниця, попере́ дниця, -ці.
Предварительный – попере́ дній, -я, є; -но – попе́ реду.
Предварять, предварить – упереджа́ ти, упере́ ди́ ти, попереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш,
попере́ ди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Предведение – передба́ чення, завба́ чення, -ння.
Предвестие – при́ звістка, -ки, передчуття́ , -ття́ .
Предвестник – вісту́ н, віщу́ н, -на́ ; -ница – вісту́ нка, віщу́ нка, -ки.
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Предвечность – передві́чність.
Предвечный – передві́чний, одві́чний, -а, -е; -но – передві́чно, одві́чно.
Предвещать, предвестить – призвіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, призвісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш;
віщува́ ти, -щу́ ю, -щу́ єш, пророкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Предвзятый – упере́ джений, упере́ дний, -а, -е.
Предвидеть – передбача́ ти, завбача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; (сов. в.) передба́ чити, завба́ чити, -чу,
-иш.
Предвкушать, предвкусить – напере́ д смакува́ ти, засмакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Предвкушение – за́ смак, -ку.
Предводитель – приві́дець, -дця, приві́дця, -ці, проводи́ р, -ря́ ; (войск) ватажо́ к, -жка́ ; -ница
– проводи́ рка, -ки.
Предводительство - про́ від, при́ від, -воду.
Предводительствовать – пере́д вести́ , ватажкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш (над ким).
Предвозвещать, предвозвестить – призвіща́ ти, -ща́ ю, призвісти́ ти, -віщу́ , -сти́ ш.
Предвозвещение – призві́щення, -ння, при́ звістка, -ки, віщува́ ння, -ння.
Предвосхищать – передзахо́ плювати; -ся – передзахо́ плюватися.
Предвосхищение – передзахо́ плення.
Предгорие – передгі́р’я, -р’я.
Предгорный – передгі́рний, -а, -е.
Преддверие – при́ сінок, -нка, при́ сінки, -нок.
Предел – межа́ , -жі́, край (род. кра́ ю).
Предельный – кра́ йній, -я, -е; -ная температура – грани́ чна температу́ ра.
Предзимний – передзи́ мній, -я, -е.
Предзнаменованне – 1) (знак) знак, -ку, озна́ ка, -ки, прикме́ та, -ти; 2) (предвозвещение)
призві́стка, -ки; віщува́ ння, -ння.
Предзнаменовывать, предзнаменовать – віщува́ ти, навіщува́ ти, -щу́ ю, -щу́ єш,
пророкува́ ти, напророкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, призвіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, призвісти́ ти, -віщу́ ,
-вісти́ ш.
Предисловие – передмо́ ва, -ви, пере́ днє сло́ во.
Предковский – пре́ дківський, -а, -е.
Предлагать, предложить – пропонува́ ти, запропонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Предлог – 1) (отговорка) відмо́ вка, -ки; 2) (повод) при́ від, -воду, при́ ключка, -ки; (в
грамматике) прийме́ нник, -ка.
Предложение – 1) пропози́ ція, -ії, пода́ ння, -ння; 2) постача́ ння [по́ пит та постача́ ння]; З)
-ние руки – осві́дчення, -ння; сделать предложение (кому) – осві́дчитися (кому́ ),
посва́ татися (до ко́ го); 4) (в грамматике) ре́ чення, -ння.
Предложный (падеж) – місце́ вий (відмі́нок).
Предместник – попере́ дник, -ка; -ница – попере́ дниця, -ці.
Предместье – передмі́стя, -стя.
Предмет – 1) річ (род. ре́ чі); 2) (предмет, стремление) ціль, -лі, мета́ , -ти́ ; 3) (школьный)
пре́ дмет, -та, дисциплі́на.
Предназначать, предназначить – признача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, призна́ чити, -чу, -чиш
напере́ д.
Предназначение – призна́ чення.
Преднамерение – за́ мір, -ру.
Преднамеренность – уми́ сність, навми́ сність, -ности.
Преднамеренный – уми́ сний, навми́ сний, -а, -е; -но – уми́ сне[о], навми́ сне[о].
Преднамериваться, преднамериться – заміря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, замі́ритися, -рюся.
Предначертание – попере́ дній на́ рис, -су, плян, -ну.
Предначертать, предначертить. – накре́ слювати, -люю, -люєш, накре́ слити, -лю, -лиш
напере́ д.
Предок – пре́ док, -ка.
Предопределение – призна́ чення, -ння.
Предопределять, предопределить – признача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, призна́ чити, -чу, -чиш
напере́ д.
Предоставление – віддава́ ння, -ння, до́ звіл, -волу.
Предоставлять, предоставить – 1) віддава́ ти, -даю́, -дає́ш, відда́ ти, -да́ м, -даси́ , дозволя́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, дозво́ лити, -лю, -лиш (що); 2) (право) надава́ ти, нада́ ти.
Предостерегать, предостеречь – перестеріга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перестерегти́ , -режу́ ,
-реже́ ш, остеріга́ ти, остерегти́ .
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Предостережение – пересторо́ га, осторо́ га, -ги.
Предосторожность – обере́ жність, оба́ чність, -ности.
Предосторожный – обере́ жний, оба́ чний, -а, -е.
Предосудительный – него́ жий, дога́ нний, незвича́ йний, -а, -е; -но – него́ же, дога́ нно,
незвича́ йно.
Предотвращать, предотвратить – відверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відверну́ ти, -ну́ , -неш (що),
запобіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запобі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш (чому́ ).
Предотвращение – відве́ рнення (чого́ ), запобіга́ ння, -ня (чому́ ).
Предохранение – охоро́ на, -ни; запобіга́ ння (чому́ ).
Предохранитель – застере́ жник.
Предохранительный – застере́ жний, запобі́жний, -а, -е.
Предохранять, предохранить – оберіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, оберегти́ , -режу́ , -реже́ ш,
охороня́ ти, -ня́ ю, охорони́ ти, -ню́, -ниш.
Предписание – при́ пис, -су, на́ ка́ з, -зу.
Предписывать, предписать – нака́ зувати, -зую, -зуєш, наказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш,
припи́ сувати, -сую, -суєш, приписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш.
Предплечье, анат. – передра́ м’я, -м’я.
Предполагаемый – га́ даний, припу́ сканий, -а, -е.
Предполагать, предположить – гада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, припуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
припусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш.
Предположение – до́ га́ дка, -ки, здо́ гад, -ду, припу́ щення, -ння.
Предположительный – припуска́ льний, -а, -е.
Предпоследний – передоста́ нній.
Предпочитать, предпочесть – волі́ти, зволі́ти, -лі́ю, -лі́єш, вважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш за
кра́ ще, перева́ гу дава́ ти, да́ ти.
Предпочтение, предпочтительность – перева́ га, -ги, пе́ ршенство́ , -ва́ .
Предпочтительный – перева́ жний, кра́ щий, ви́ щий, -а, -е.
Предприимчивость – завзя́ тість, заповзя́ тість, -тости.
Предприимчивый – за(по)взя́ тий, метки́ й, берки́ й до всьо́ го.
Предприниматель – підприє́мець, -мця; -ница – підприє́мниця, -ці.
Предпринимать, предпринять – бра́ тися (беру́ ся, бере́ шся), взя́ тися (візьму́ ся, ві́зьмешся
) (за́ що, до чо́ го).
Предприятие – підприє́мство, -ва.
Предрасположение – схи́ льність, -ности.
Предрасположенный – схи́ льний, -а, -е.
Предрассветный – досві́тній, -я, -є, передра́ нішній, -я, -є.
Предрассудок – забобо́ н, -ну, марнові́рство.
Предрекать, предречь – пророкува́ ти, напророкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, віщува́ ти, навіщува́ ти,
-щу́ ю, -щу́ єш.
Председатель, -ница – голова́ , -ви́ .
Председательствовать – головува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш.
Предсердие, анат. – передсе́ рдя, -дя.
Предсказание – пророкува́ ння, проріка́ ння, віщува́ ння, прові́щення, -ння.
Предсказатель – прові́сник, -ка, віщу́ н, -на́ ; -ница – прові́сниця, -ці, віщу́ нка, -ки.
Предсказывать, предсказать – пророкува́ ти, напророкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, провіща́ ти,
-ща́ ю, провісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш, віщува́ ти, навіщува́ ти, -щу́ ю.
Предсмертный – передсме́ ртний, -а, -е.
Представать, предстать – става́ ти (стаю́, ста́ єш), ста́ ти перед ко́ го, перед ким.
Представитель – відпору́ чник, представни́ к, -ка́ ; -ница – відпору́ чниця, представни́ ця, -ці.
Представительность – пока́ зність, поста́ вність, -ности.
Представительный – показни́ й, стату́ рний, поставки́ й, -а́ , -е́ .
Представительство – представни́ цтво, -ва.
Представление – 1) уя́ ва, -ви, уя́ влення, -ння (про що); 2) (в театре) виста́ ва, -ви; 3) (канц.
) пода́ ння, вне́ сення, -ння, 4) (свидетелей) виставля́ ння.
Представлять, представить – 1) (кого, что) приставля́ ти, приста́ вити, поставля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, поста́ вити, -влю, -виш (напр. сві́дків); 2) (кого, кому) зазнайо́ млювати, -люю, -люєш,
зазнайо́ мити, -млю, -миш (кого́ з ким); 3) (воображать) уявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, уяви́ ти,
-влю́, -виш (що); 4) подава́ ти, -даю́, -дає́ш, пода́ ти, -да́ м, -даси́ (що кому́ ); 5) (в театре)
виставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ ставити, -влю, -виш; -ться – 1) см. Прикидываться,
прикинуться; 2) зазнайо́ млюватися, зазнайо́ митися; 3) уявля́ тися, уяви́ тися, здава́ тися,
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зда́ тися, ма́ ритися, прима́ ритися; представился удобный случай – ви́ пала (тра́ пилася)
до́ бра ока́ зія, наго́ да.
Предстатель – засту́ пник, -ка; -ница – засту́ пниця, -ці.
Предстательствовать – заступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся (за ко́ го).
́
Предстоять – 1) стоя́ ти (стою́, стоїш)
(перед ким); 2) (будет) ма́ є бу́ ти; 3) (об опасности)
загро́ жувати.
Предстоящий – майбу́ тній, насту́ пний, прийде́ шній.
Предубеждать, предубедить – упереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, упере́ дити, -джу́ , -ди́ ш.
Предубеждение – упере́ дження, -ння (проти чо́ го).
Предубежденность – упере́ дженість, -ности.
Предубежденный – упере́ джений, -а, -е.
Предуведомлять, предуведомить – завідомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, завідоми́ ти, -млю, -миш,
оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш завчасу́ .
Предугадывать, предугадать – 1) уга́ дувати, -дую, -дуєш, угада́ ти, -да́ ю, -да́ єш напере́ д; 2)
(предчувствовать) передчува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, передчу́ ти.
Предумышление – навми́ сність; уми́ сність, -ности.
Предумышленный – навми́ сний, -а, -е; -но – навми́ сне.
Предупредительность – запобі́гливість, -вости, запобі́жність, -ности.
Предупредительный – 1) запобі́жний, запобі́гливий; 2) (вежливый) вві́чливий, -а, -е.
Предупреждать, предупредить – 1) запобіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запобі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш; 2)
упереджа́ ти, упереди́ ти, попереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, попере́ ди́ ти, -джу́ , -ди́ ш (кого́ , що).
Предупреждение – 1) запобіга́ ння, -ння (чому); 2) попере́ дження (кого́ ).
Предусматривать, предусмотреть – завбача́ ти, завба́ чити, передбача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
передба́ чити, -чу, -чиш.
Предусмотрение – передба́ чення, -ння.
Предусмотренный – передба́ чений, -а, -е.
Предусмотрительность – завба́ чність, -ности, завба́ чливість, -вости, оба́ чність, -ности.
Предусмотрительный – завба́ чливий, оба́ чний, -а, -е.
Предчувствие – передчуття́ , -ття́ .
Предчувствовать – передчува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Предшественник – попере́ дник, -ка; -ница – попере́ дниця, -ці.
Предшествовать – передува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, попере́джувати, -джую, -джуєш.
Предшествующий – попере́ дній, -я, -є, переду́ щий, -а, -е.
Пред’явитель – пред’явни́ к, -ка́ , подаве́ ць, -вця́ ; -ница – пред’явни́ ця, -ці.
Пред’явление – пока́ зування, -ння.
Пред’являть, пред’явить – пока́ зувати, -зую, -зуєш, показа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш.
Предыдущий – попере́ дній, -я, -є.
Преемник – насту́ пник, -ка.
Преемство – насту́ пництво, -ва.
Преемственность – насту́ пність, -ности.
Преемственный – насту́ пний, -а, -е; -нно – насту́ пно.
Прежде – 1) (сначала) перш, пе́ рше, упере́ д; 2) (давно) давні́ше, передні́ше, коли́ сь.
Преждебывший – передні́ший, -а, -е, попере́ дній, -я, -є.
Преждевременно – передча́ сно, завча́ сно.
Преждевременный – передча́ сний, завча́ сний, -а, -е.
Прежний – коли́ шній, давні́ший, передні́ший, -а, -е.
Президент – президе́ нт, -та; -ский – президе́ нтський, -а, -е.
Президиум – прези́ дія, -ії.
Презирать, презреть – 1) зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш (кого́ ),
пого́ рджувати, -джую, -джу́ єш, погорди́ ти, -джу, -ди́ ш (ким); 2) не боя́ тися, не дба́ ти про
що, не вважа́ ти на що.
Презрение – прези́ рство, -ва, пого́ рда, -ди, знева́ га, -ги.
Презренный – оги́ дний, гидки́ й, -а́ , -е́ .
Презрительный – 1) (поступок) гане́ бний; 2) (о человеке) пого́ рдливий, знева́ жливий, -а,
-е.
Преимущественный – перева́ жний, -а, -е; -нно – перева́ жно.
Преимущество – 1) перева́ га, -ги, пе́ ршенство, -ва; 2) см. Привилегия.
Преинтересный – найціка́ віший, -а, -е.
Преисподний – підзе́ мний, -а, -е.
Преисподняя – пе́ кло, -ла.
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Преисполненный – 1) спо́ внений чого, чим; 2) (проникнутый) пере́ йнятий чим.
Прейс-курант – ці́нник, -ка.
Преклонение – схиля́ ння, -ння.
Преклонный – 1) (наклоненный) схи́ льний; 2) (возраст) похи́ лий, -а, -е (вік).
Преклонять, преклонить – схиля́ ти, схили́ ти, нахиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, нахили́ ти, -лю́, -лиш,
нагина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, нагну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Прекословие – супере́ чка, -ки.
Прекословить – пере́ чити, супере́ чити, -чу, -чиш (кому́ ).
Прекословный – супере́ чний, -а, -е; -но – супере́ чно.
Прекрасный – прекра́ сний, прега́ рний, ду́ же га́ рний, чудо́ вий, -а, -е; -но – прекра́ сно,
чудо́ во, прега́ рно, ду́ же га́ рно.
Прекращать, прекратить – припиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, припини́ ти, -ню́, -ниш; -ться –
припиня́ тися, припини́ тися.
Прекращекие – припи́ нення, -ння.
Прелестник – споку́ сник, -ка, баламу́ т, -та, чарівни́ к, -ка́ ; -ница – споку́ сниця, -ці,
баламу́ тка, -ки, чарівни́ ця, -ці.
Прелестный – 1) (прекрасный) прекра́ сний, -а, -е; 2) (пленительный) чарівни́ й, прина́ дний,
-а, -е; -но – 1) прекра́ сно; 2) чарі́вно, прина́ дно.
Прелесть – 1) (красота) краса́ , -си́ , ро́ зкіш (род. ро́ зкоші́); 2) (соблазн) ва́ ба, -би, прина́ да,
-ди.
Преломление – перело́ млювання.
Преломлять, преломить – перело́ млювати, -люю, -люєш, переломи́ ти, -млю́, -миш; -ться –
лама́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся, перело́ млюватися, переломи́ тися.
Прелый – 1) запрі́лий, 2) (о муке) зле́ глий, приле́ глий, -а, -е.
Прель – запрі́лість, -лости.
Прельститель – (искуситель) зва́ бник, -ка, баламу́ т, -та; -ница – зва́ бниця, -ці, баламу́ тка.
Прельстительный – прина́ дний, прива́ бний, -а, -е.
Прельщать, прельстить – чарува́ ти, зачарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, прива́ блювати, -люю, -люєш,
прива́ бити, -блю, -биш.
Прелюбодей – чужоло́ жник, чужолю́бник, -ка; -йка – чужоло́ жниця, чужолю́бниця, -ці.
Прелюбодействовать – чужоло́ жити, -жу, -жиш.
Прелюбодеяние – чужоло́ жство, чужолю́бство, -ва.
Преминуть – промину́ ти, -ну́ , -не́ ш, занедба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, забу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Премировать – преміюва́ ти, -мію́ю, -мію́єш, винагоро́ джувати, -джую, -джуєш,
ви́ нагородити, -джу, -диш.
Премия – пре́ мія, -ії, нагоро́ да, -ди.
Премного – пребага́ то, ду́ же бага́ то.
Премудрость – прему́ дрість, -рости.
Пренебрегать, пренебречь – 1) гордува́ ти, погордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (ким), зневажа́ ти,
-жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш (кого́ ); 2) не́ хтувати, поне́ хтувати, -тую, -туєш (чим).
Пренебрежение – (презрение) гордува́ ння, не́ хтування, -ння, пого́ рда, -ди, зневага, -ги; с
-нием смотреть – з пого́ рдою диви́ тися (на ко́ го, на що); с -нием относиться – з
пого́ рдою ста́ витися (до ко́ го, до чо́ го).
Пренебрежительный – знева́ жливий, пого́ рдливий, знева́ жний, -а, -е.
Прение – 1) диску́ сія, -ії, змага́ ння, -ння, промо́ ва, -ви (в суді́); 2) (гниение) запріва́ ння,
прі́ння, -ння.
Преобладание – перева́ га, -ги, переважа́ ння, -ння.
Преобладать – переважа́ ти.
Преобладающий – перева́ жний.
Преображать, преобразить – перетво́ рювати, -рюю, -рюєш, перетвори́ ти, -рю́, -риш (що
на що), переіна́ чувати, -чую, -чуєш, переіна́ чити, -чу, -чиш; -ться – перетво́ рюватися,
перетвори́ тися.
Преобразование – перетво́ рювання, перетво́ рення, -ння.
Преобразовывать, преобразовать – перетво́ рювати, -рюю, -рюєш, перетвори́ ти, -рю́,
-риш, реформува́ ти, зреформува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Преобразованный – перетво́ рений, зреформо́ ваний, -а, -е.
Преодолевать, преодолеть – перемага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -можу́ , -мо́ жеш,
поду́ жувати, -жую, -жуєш, поду́ жати, -жаю, -жаєш.
Преодоление – перемо́ га, -ги.
Преодолимый – перемо́ жний.
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Преосвященный – превеле́ бний, -ного, влади́ ка, -ки.
Преосвященство – превеле́ бність, -ности, преосвяще́ нство.
Препаратор – препара́ тор, -ра.
Препарировать – препарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Препинание – припи́ нка, -ки; знаки -ния – розділо́ ві зна́ ки.
Препирание, препирательство – спі́рка, супере́ ка, -ки.
Преподавание – ви́ клад, -ду, виклада́ ння, навча́ ння́ , -ння́ .
Преподаватель – виклада́ ч, -ча́ , навчи́ тель, -ля; -ница – виклада́ чка, навчи́ телька, -ки.
Преподавать, преподать – виклада́ ти, -да́ ю, да́ єш, ви́ класти, -ладу, -ладеш (що), навча́ ти,
-ча́ ю, навчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш (чого́ ).
Преподносить, преподнести – підно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, піднести́ , -несу́ , -несе́ ш.
Преподобный – преподо́ бний, -ного.
Препона – пврепо́ на, -ни, зава́ да, -ди, перешко́ да, -ди.
Препоручать, препоручить – доруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, доручи́ ти, -чу́ , -чиш.
Препоручитель – доруча́ льник, -ка.
Препоясывать, препоясать – п ідпері́зувати, -зую; -зуєш, підпереза́ ти, -режу́ , -ре́ жеш.
Препроводительный – супрові́дний, -а, -е.
Препровождать, препроводить – пересила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, пересла́ ти, -решлю́, -решле́ ш.
Препровождение – 1) (прошения, письма) пересила́ ння, надсила́ ння, -ння; 2)
(арестованных) відпрова́ джування. Для препровождения времени – аби́ час зга́ яти, для
розва́ ги.
Препятствие – перешко́ да, -ди, перепо́ на, -ни.
Препятствовать, воспрепятствовать – перешкоджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, перешко́ дити,
-джу, -диш.
Препятствующий – перешкі́дний.
Пререкать – пере́ чити, -чу, -чиш.
Прерогатива – первопра́ во, -ва, прерогати́ ва, -ви.
Прерывать, прервать – 1) (веревку) перерива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перерва́ ти, -ву́ , -ве́ ш; 2)
(разговор) перебива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, переби́ ти, -б’ю́, -б’єш; -ться – 1) перерива́ тися,
перерва́ тися; 2) (о разговоре) урива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, увірва́ тися, -рву́ ся, -рве́ шся.
Прерывистый – перери́ вистий, перери́ вний, -а, -е.
Прерывчатость – перери́ вчастість, -стости.
Пресекать, пресечь – 1) (уничтожать) ни́ щити, зни́ щити, -щу, -щиш, вини́ щувати, -щую,
-щуєш, ви́ нищити; 2) (прекращать) припиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, припини́ ти, -ню́, -ниш.
Пресекаться, пресечься – порево́ дитися, перевести́ ся, -ду́ ся.
Пресечение – 1) зни́ щення, ви́ нищення, -ння; 2) припи́ нення.
Прескупой – прескупи́ й, ду́ же скупи́ й, -а́ , -е́ .
Преследование – переслі́дування, -ння.
Преследователь – переслі́дник, -ка; -ница – переслі́дниця, -ці.
Преследовать – переслі́дувати.
Пресловутый – знамени́ тий, славе́ тний, -а, -е.
Пресмыкание – ппазува́ ння, -ння.
Пресмыкаться – плазува́ ти, -зу́ ю.
Пресмыкающийся – плазови́ тий, плазува́ тий (сущ.); плазу́ н, -на́ .
Пресный – прі́сний, соло́ дкий, -а, -е; -но – прі́сно, со́ лодко.
Преспокойный – ду́ же спокі́йний, якнайспокійні́ший,-а, -е; -но – ду́ же спокі́йно,
якнайспокійні́ше.
Пресс – гні́т, -ту, дави́ ло, -ла.
Пресса – пре́ са, -си, друко́ ване сло́ во.
Прессование – гніт, -ту, пресува́ ння, зда́ влювання, -ння.
Прессовать – гніти́ ти (гнічу́ , гніти́ ш), пресува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Пресс-папье – при́ гні́ток, -тка, прес-пап’є.
Преставиться (умереть) – переста́ витися, -влюся, -вишся.
Престарелость – ста́ рість, -рости, ста́ рощі, -щів.
Престарелый – стари́ й, -а́ , -е́ , старе́зний, -а, -е.
Престиж – прести́ ж, -жу.
Престол – престі́л, -то́ лу.
Престольный (праздник) – храм, -му.
Преступать, преступить – 1) переступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, переступи́ ти, -плю́, -пиш; 2)
(нарушать) лама́ ти, злама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш (напр., зако́ н, сло́ во, присягу).
411

Російсько-український словник

Преступление – зло́ чи́ н, -ну, злочи́ нство, -ва.
Преступник – злочи́ нець, -нця; -ница – злочи́ нниця, -ці.
Преступность – злочи́ нність.
Преступный – злочи́ нний, -а, -е; -но – злочи́ нно.
Пресыщать, пресытить – переси́ чувати, -чую, -чуєш, пересища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш,
пересити́ ти, -сичу́ , -сити́ ш.
Пресыщение – пере́ сит, -ту.
Претворять, претворить – перетворя́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, перетвори́ ти, -рю́, -риш.
Претендент – претенде́ нт, -та; -ка – претенде́ нтка, -ки.
Претендовать – претендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш (на ко́ го, на що).
Претензия – прете́ нзія, -зії, наріка́ ння, -ння.
Претерпевать, претерпеть – терпі́ти, -плю́, -пиш, ви́ терпіти, -плю, -пиш, зазнава́ ти, -на́ ю,
-наєш, зазна́ ти, -на́ ю, -на́ єш (чого́ ) (напр, бі́ди, ли́ ха).
Преткновение – 1) прити́ чина, -ни, прити́ ка, -ки; 2) спотика́ ння, -ння.
Преть – прі́ти (прі́ю, прі́єш).
Преувеличение – прибі́льшення.
Преувеличенный – прибі́льшений, -а, -е; -нно – прибі́льшено.
Преувеличивать – прибі́льшувати, -шую, -шуєш.
Преумный – ду́ же розу́ мний.
Преуспевать, преуспеть – встига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, всти́ гнути, -ну, -неш, ма́ ти (ма́ ю, ма́ єш)
по́ спіх (у́ спіх).
Префект – префе́ кт, -та.
Префектура – префекту́ ра, -ри.
Преферанс – префера́ нс, -су.
Преходящий – мину́ щий, перебутни́ й, -а́ , -е́ .
При, пред. – при (для указания времени с родительным падежом) за. При царизме – за
цара́ ту.
Прибавка – 1) дода́ ток, -тку, приба́ вка, -ки; 2) (действие) прибавля́ ння, додава́ ння, -ння.
Прибавление – додава́ ння, -ння; дода́ ток, -тку.
Прибавлять, прибавить – додава́ ти, -даю́, -даєш, дода́ ти, -да́ м, -даси́ , добавля́ ти, ля́ ю,
-ля́ єш, доба́ вити, -влю, виш; -ться – додава́ тися, дода́ тися, добавля́ тися, доба́ витися.
Прибавочный – додатко́ вий, -а, -е.
Прибаутка – при́ кладка, -ки.
Прибаюкивать, прибаюкать – приспі́вувати, -вую, -вуєш, приспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
присипля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, приспа́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Прибегать, прибегнуть – удава́ тися, -даю́ся, -дає́шся, уда́ тися (уда́ мся) (до ко́ го).
Прибегать, прибежать – прибіга́ ти, прибі́гти (прибіжу́ , прибіжи́ ш).
Прибежище – приту́ лок, -лку, пристано́ вище, -ща, прихи́ лище, -ща.
Приберегать, приберечь – приберіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, приберегти́ , -режу́ , -реже́ ш,
ощаджа́ ти, -джа́ ю, ощади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Прибережный – прибере́ жний, надбере́ жний, побере́ жний.
Прибережье – прибере́ жжя, надбере́ жжя, -жжя.
Прибивать, прибить – прибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, приби́ ти (приб’ю́, приб’є́ш); (морально)
приголо́ мшувати, -шую, -шуєш, приголо́ мшити, -мшу, -мшиш (кого́ ).
Прибивка – прибива́ ння, -ння.
Прибиратель – прибира́ льник, попря́ тник, -ка; -ница – прибира́ льниця, попря́ тниця, -ці.
Прибирать, прибрать – 1) прибира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, прибра́ ти (приберу́ , прибере́ ш); 2) (к
рукам п.) бра́ ти, взя́ ти в ру́ ки, до рук; -ся – причепури́ тися.
Приближать, приблизить – зближа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, збли́ зити, -ли́ жу, -ли́ зиш, наближа́ ти,
набли́ зити; -ться – зближа́ тися, збли́ зитися, наближа́ тися, набли́ зитися.
Приближение – набли́ ження, збли́ ження, -ння.
Приближенность – бли́ зькість, -кости.
Приближенный – бли́ зьки́ й, набли́ жений, -а, -е.
Приблизительность – прибли́ зність, -ности.
Приблизительный – 1) прибли́ зний, -а, -е; 2) (служащий для приближения) наближни́ й,
-а́ , -е́ ; -но – прибли́ зно.
Приблудившийся – приблу́ да, -дп, приблу́ дний, -а, -е.
Приблудиться – приблуди́ ти, -джу́ , -диш.
Прибой – прибі́й (род. прибо́ ю).
Прибор – 1) пристрі́й, -ро́ ю, прила́ ддя, -ддя; 2) (столовый) накриття́ .
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Приборка – прибира́ ння, -ння.
Прибрасывать, прибросать – прикида́ ти, да́ ю, -да́ єш, прики́ нути, -ну, -неш, підкида́ ти,
підки́ нути.
Прибрежье, см. Прибережье.
Прибрежный, см. Прибережный.
Прибрести (притащиться) – припле́ нтатися, -та́ юся, -таєшся, приплести́ ся, -лету́ ся,
-те́ шся.
Прибывать, прибыть – прибува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прибу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Прибылой – прибу́ лий, -а, -е.
Прибыль – прибу́ ток, -тку, кори́ сть, сти; -ный – прибутко́ вий, кори́ сний, -а, -е.
Прибыльность – зиско́ вність, -ности.
Прибытие – прибуття́ , -ття́ , прихі́д, -хо́ ду.
Приваживать, привадить – 1) (приманивать) прина́ джувати, -джую, -джуєш, прина́ дити,
-джу, -диш, прима́ нювати, примани́ ти, -ню́, -ниш; 2) (приручать) призвича́ ювати, -ча́ юю,
-ча́ юєш, призвича́ їти.
Привал – 1) (судна, парохода) прича́ л, -лу, припли́ в, -ву; 2) (отдых) спочи́ нок, відпочи́ нок,
-ку.
Приваливать, привалить – прива́ лювати, -люю, -люєш, привали́ ти, -лю́, -лиш (що); (к
берегу, пристани) прича́ лювати, -люю, -люєш, прича́ лити, -лю, -лиш, приплива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, припливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Приварина – на́ кип, -пу.
Приварка – 1) (действие) прива́ рювання, -ння; 2) (навар) при́ варок, -рку, нава́ рок, -рку.
Приварок – при́ варок, -рку.
Приварочный – приварко́ вий.
Приведение – 1) (арестованного) припрова́ дження, -ння; 2) (примера) наве́дення, -ння.
Привезение – приве́ зення, -ння.
Привередничать – капризува́ ти.
Приверженец – прихи́ льник, -ка; -ница – прихи́ льниця; -ці.
Приверженность – прихи́ льність.
Приверженный – прихи́ льний, ві́дданий, -а, -е.
Привертывать, привернуть – прикру́ чувати, -чую, -чуєш, прикрути́ ти, -кручу́ , -кру́ тиш.
Привеска – 1) при́ чіпка, -ки; 2) (к сережкам) бовку́ нчик, теліпа́ нчик, -ка; 3) (к одежде)
дармови́ с.
Привести – 1) привести́ ; 2) (в чувство) очути́ ти, опам’ята́ ти.
Привет, приветствие – привіта́ ння, -ння, приві́т, -ту.
Приветливый – приві́тливий, приві́тний, -а, -е.
Приветственный – привіта́ льний, -а, -е.
Приветствовать – віта́ ти, привіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Привешивать, привесить – 1) (что к чему) (при)чіпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, причепи́ ти, -плю́,
-пиш; 2) (довесить) прива́ жувати, -жую, -жуєш, прива́ жити.
Прививальный – прищепни́ й.
Прививание – ще́ плення, щепі́ння, -ння.
Прививатель – щепі́льник, -ка, шепі́й, -ія́ ; -ница – щепі́льниця.
Прививать, привить (оспу) – прище́ плювати, -люю, -люєш и прищепля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
прищепи́ ти, -плю́, -пиш.
Прививка – 1) щепі́ння, прищі́плювання, -ння; 2) прису́ кування.
Прививной (об оспе) – 1) прище́ плений, -а, -е; 2) прису́ каний.
Привидение – мара́ , -ри́ . при́ вид.
Привидеться – 1) (во сне) присни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся, приверзти́ ся, -зу́ ся, -зе́ шся; 2) (на
яву) здава́ тися, зда́ тися.
Привилегированный – привілейо́ ваний, -а, -е, упривілейо́ ваний.
Привилегия – привіле́ й, -ле́ ю.
Привинчивать, привинтить (винтом) – приґви́ нчувати, -чую, -чуєш, -приґвинти́ ти, -нчу́ ,
-нти́ ш, пришрубо́ вувати, -вую, -вуєш, пришрубува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, прикру́ чувати,
прикрути́ ти, -чу́ , -тиш.
Привирать, приврать – прибрі́хувати, -рі́хую, -хуєш, прибреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш.
Привлекательность – прина́ дність, прива́ бність, -ности.
Привлекательный – прина́ дний, прива́ бний, -а, -е; -но – прина́ дно, прива́ бно.
Привлекать, привлечь – 1) (притягивать) притяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, притягти́ , -гну́ , -гнеш,
(напр., до відповіда́ льности); 2) (прельщать) прива́ блювати, -люю, -люєш, прива́ бити,
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-блю, -биш (до се́ бе).
Привлечение – 1) (к ответственности) притяга́ ння, -ння; 2) (прельщение) прива́ блення.
Привод – 1) (техн.) переда́ ча, -чі, трансмі́сія, -ії. 2) (коня) приве́ дення, -ння.
Приводить, привести – 1) приво́ дити, -джу, -диш, привести́ , -веду́ , -веде́ ш (кого́ ); 2)
(пример) наво́ дити, навести́ (при́ клад), 3) (в чувство) опам’ято́ вувати, опам’ята́ ти,
очути́ ти.
Привоз – приві́з, дові́з, -во́ зу.
Привозить, привезти – приво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, привезти́ , -везу́ , дово́ зити, довезти́ .
Привозный – привозни́ й, довізни́ й, -а́ , -е́ .
Приволакивать, приволочь – приволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, приволокти́ , -лочу́ , -лочеш,
притяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, притягти́ , -гну́ , -гнеш; -ся – (приплестись) приволіка́ тися,
приволокти́ ся (пр. вр. приволі́кся, -локла́ ся).
Приволакиваться, приволокнуться (за женщиной) – жениха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся,
підлабу́ знюватися, -нююся, -єшся, підлабу́ знитися, -нюся, -нишся (до ко́ го).
Приволье – приві́лля, -лля, ро́ зкіш, -коші.
Привольный – приві́льний, -а, -е.
Привораживание – приворожува́ ння, -ння.
Привораживать, приворожить – приворо́ жувати, -жую, -жуєш, приворожи́ ти, -жу́ , -жиш,
причаро́ вувати, -вую, -вуєш, причарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Привратник – ворота́ р, -ря́ .
Привставать, привстать – підво́ дитися, -джуся, -дишся, підвести́ ся, -веду́ ся, -веде́ шся.
Привходящий – привхідни́ й, привхо́ жий.
Привыкание – привика́ ння, -ння.
Привыкать, привыкнуть – привика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, приви́ кнути, -ну, -неш, звика́ ти,
зви́ кнути.
Привыкший – приви́ клий, зви́ клий, -а, -е.
Привычка – зви́ чка, приви́ чка, на́ вичка, за́ вичка, -ки.
Привычный – зви́ чний, нави́ клий.
Привядать, привянуть – в’я́ нути, -ну, -неш, прив’я́ нути.
Привядший – прив’я́ лий, -а, -е.
Привязанность – прихи́ льність.
Привязанный – 1) (веревкой) прив’я́ зний, припну́ тий, -а, -е; 2) (преданный) прихи́ льний.
Привязка – 1) (процесс) прив’я́ зування, -ння; 2) (предмет) при́ в’язка, -ки, при́ в’язь, -зі,
припо́ на, -ни; 3) (придирка, прицепка) при́ чіпка, -ки, на́ па́ сть, -сти.
Привязной – прив’язний.
Привязчивость – приче́ пливість, -вости.
Привязчивый – приче́ пливий, приче́ пний, -а, -е; (сущ.) приче́ па, -пи.
Привязывать, привязать – прив’я́ зувати, -зую, -зуєш, прив’яза́ ти, -в’яжу́ , -в’я́ жеш; (о
много́м) поприв’я́ зувати.
Привязываться, привязаться – 1) (к кому) прихиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, прихили́ тися,
-лю́ся, -лишся (до ко́ го); 2) (приставать) чіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися,
-плю́ся, -пишся, пристава́ ти, -таю́, -тає́ш, приста́ ти, -та́ ну.
Привязь – припі́н, -по́ ну, при́ в’язка, -ки, при́ в’язь, -зі.
Привялить – прив’яли́ ти, -лю́, -иш.
Пригарь – при́ гарок, -рку, прига́ ра; -ри.
Пригвождать, пригвоздить – прибива́ ти, приби́ ти гвіздка́ ми.
Пригибать, пригнуть – пригина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, пригну́ ти.
Приглаживать, пригладить – пригла́ джувати, -джую, -джуєш, пригла́ дити, -джу, -диш.
Пригласительный – запро́ сний, зазивни́ й, -а́ , -е́ .
Приглашать, пригласить – запро́ шувати, -шую, -шуєш, запроси́ ти, -рошу́ , -ро́ сиш,
заклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, закли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш.
Приглашение – запро́ сини (род. запро́ син), запро́ шення, заклика́ ння, -ння.
Приглашенный – запро́ ханий, -а, -е.
Приглушить – приглуши́ ти, -шу́ , -иш, притлуми́ ти, -млю́, -миш.
Приглядный – го́ жий, хоро́ ший, га́ рний, -а, -е.
Приглядывать, приглядеть – нагляда́ ти, нагля́ нути; -ся – придивля́ тися, -ля́ юся,
придиви́ тися, -влю́ся, -вишся.
Приглянуться – сподо́ батися, уподо́ батися, -баюся, -баєшся.
Приговаривать, приговорить – 1) примовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, примо́ вити, -влю, -виш; 2)
(присуждать) прису́ джувати, -жую, -жуєш, присуди́ ти, -джу́ , -диш (кого́ на що).
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Приговор – ви́ рок, -ку, при́ суд, -ду.
Приговорка – при́ казка, -ки, примо́ вка, -ки.
Пригодиться – зда́ тися, (зда́ мся, здаси́ ся), прида́ тися, ста́ ти у приго́ ді, знадоби́ тися,
-блю́ся.
Пригодность – прида́ тність, зда́ тність, -ности.
Пригодный – прида́ тний, зда́ тний, -а, -е.
Пригожий – го́ жий, у(в)родли́ вий, ло́ вкий, -а, -е.
Пригонка – 1) приганя́ ння, -ння; 2) (частей) припасува́ ння.
Пригонять, пригнать – 1) (кого) приганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, пригна́ ти, -жену́ , -жене́ ш (кого́ ,
куди́ , зві́дки); 2) (что, к чему) припасо́ вувати, -вую, -вуєш, припасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Пригорать, пригореть – пригоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, пригорі́ти, -рю́, -ри́ ш.
Пригорелый – пригорі́лий, припа́ лений, -а, -е.
Пригород – при́ город, -да, підгоро́ ддя, -ддя.
Пригородный – підгоро́ дній, -я, -є, передмі́ськи́ й, -а́ , -е́ .
Пригорок – при́ горок, -рку, підгі́рок, -рка.
Пригоршня – жме́ ня, -ні, при́ горща, -щі.
Пригорюниться – зажури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Приготовительный – підготува́ льний, підгото́ вчий, -а, -е.
Приготовление – готува́ ння, приготува́ ння, -ння.
Приготовлять, приготовить – готува́ ти, приготува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ла́ годити, нала́ годити,
-джу, -диш; -ться – готува́ тися, приготува́ тися, ла́ годитися, нала́ годитися.
Пригревать, пригреть – пригріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пригрі́ти.
Пригрезиться – примрі́ятися, -мрі́юся, -єшся, прима́ ритися, -рюся, -ришся.
Пригрозить – настраха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Пригульный – приблу́ дний, -а, -е.
Придавать, придать – 1) (прибавлять) додава́ ти, -даю́, -дає́ш, дода́ ти (дода́ м, додаси́ ) (чого́
кому́ ); 2) (приписывать) надава́ ти, -даю́, -дає́ш, нада́ ти (нада́ м, надаси́ ) (чого́ чому́ ).
Придавливать, придавить – прида́ влювати, -люю, люєш, придави́ ти, -влю́, -виш,
приду́ шувати, -шую, -шуєш, придуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Приданое – по́ саг, -гу, ві́но, -на.
Придаток, придача – дода́ ток, прида́ ток, -тку.
Придаточный – додатко́ вий, -а, -е.
Придача – прида́ ча, -чі.
Придвигать, придвинуть – присува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прису́ нути, -ну, -неш; -ться –
присува́ тися, прису́ нутися.
Придворный – придві́рний, двірськи́ й.
Приделывать, приделать – приро́ блювати, -люю, -люєш, прироби́ ти, -блю́, биш,
приправля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, припра́ вити, -влю, -виш.
Придерживать, придержать – притри́ мувати, -мую, -муєш, притри́ мати, -маю, -маєш;
-ться – 1) держа́ тися, -жу́ ся, -жи́ шся (за ко́ го, за що); 2) дотри́ муватися (чого́ ).
Придираться, придраться – чіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Придирка – при́ чіпка, за́ чіпка.
Придирчивый – причі́пливий.
Придирщик, -щица – приче́ па, -пи (общ. р.).
Приднепровский – наддніпря́ нський, -а, -е.
Придорожный – придоро́ жній.
Придуманный – приду́ маний, ви́ гаданий, -а, -е.
Придумывание – приду́ мування, прига́ дування, -ння.
Придумывать, придумать – приду́ мувати, -мую, -муєш, приду́ мати, -маю, -маєш,
вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати.
Придурковатый – приду́ ркуватий, пришеле́ пуватий, -а, -е
Придурь – ду́ рість, -рости, дур, -ру.
Придыхание – при́ дих, -ху.
Придыхательный – придихо́ вий.
Придыхать – приди́ хувати, -ди́ хую, -ди́ хуєш.
́
́
Приедаться, приесться – приїда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, приїстися
(приїмся,
приїси́ ся,
́
приїсться).
́
Приезжий – приїжджий,
-а, -е.
Прием – 1) (приемка) прийма́ ння, -ння; за один прием, одним приемом – за одни́ м ра́ зом,
відра́ зу, ра́ зом; 2) (сноровка, ухватка) спо́ сіб (род. спо́ собу); 3) (гостей) віта́ ння, -ння.
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Приемлемость – приня́ тність, приня́ тливість, -вости.
Приемлемый – принятни́ й, приня́ тливий, -а, -е.
Приемная – чека́ льня, дожида́ льня, -ні.
Приемник – прийма́ ч, -ча́ .
Приемный – 1) (экзамен) вступни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (день) віта́ льний, -а, -е; 3) (кран) вбира́ льний.
Приемный сын – прийма́ к, -ка́ ; -ная дочь – прийма́ чка, -чки.
Приемочный – прийма́ льний, -а, -е.
Приемщик – прийма́ ч, -ча́ .
Приемыш – прийма́ к, -ка́ , (жен. род.) прийма́ чка, -ки.
Прижаривать, прижарить – присма́ жувати, присма́ жити.
Приживалка – похлі́бниця, -ці; -вальщик – похлі́бник, -ка.
Приживать, прижить – прижива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прижи́ ти, -живу́ , -живе́ ш; -ться –
прижива́ тися, прижи́ тися, призвича́ юватися, -ча́ ююся, -ча́ юєшся, призвича́ їтися, -ча́ юся,
-їшся.
Прижигание – припіка́ ння, припа́ лювання, -ння.
Прижигать, прижечь – припіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, припекти́ , -печу́ , -пече́ ш, припа́ лювати,
-люю, припали́ ти, -лю́, -лиш.
Прижим – при́ тиск, -ку.
Прижимать, прижать – 1) прити́ скувати, -кую, -куєш, прити́ снути, -ну, -неш,
приду́ шувати, -шую, -шуєш, придуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2) (обнимать) пригорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш,
пригорну́ ти, -ну́ , -неш, приту́ лювати, -люю, -люєш, притули́ ти, -лю́, -лиш.
Прижиматься, прижаться – 1) (к кому) пригорта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, пригорну́ тися,
-ну́ ся, -нешся, притуля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, притули́ тися, -лю́ся, -лишся (до ко́ го); 2) (к
чему) дотуля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, дотули́ тися, -лю́ся, -лишся (до чо́ го).
Прижитый – прижи́ тий, -а, -е.
Прижмуривать, прижмурить – примру́ жувати, -жую, -жуєш, примру́ жити, -жу, -жиш,
прижму́ рювати, -рюю, жму́ рити, -рю, -риш.
Приз – приз, -зу.
Призадумываться, призадуматься – зами́ слюватися, -лююся, -люєшся, зами́ слитися,
-люся, -лишся, заду́ муватися, -муюся, -муєшся, заду́ матися, -маюся, -маєшся.
Призанимать, призанять – позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, пози́ чити, -чу, -чиш.
Призвание – 1) по́ клик, -ку; 2) (способность) призна́ чення, призва́ ння, покли́ кання, -ння.
Приземистый – присадкува́ тий, низьки́ й, -а́ , -е́ .
Призирать, призревать, призреть – догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш (кого), піклува́ тися, -клу́ юся,
-клу́ єшся (коло ко́ го).
Призма – при́ зма, -ми; -тический – призмати́ чний, -а, -е.
Признавать, признать – 1) визнава́ ти, -наю́, -нає́ш, ви́ знати, -наю, -наєш (кого́ , що); 2)
(кто, что, кем чем) вважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш (ко́ го, що за ко́ го, за що).
Признак – озна́ ка, призна́ ка, -ки, прикме́ та, -ти.
Признание – 1) визна́ ння, -ння; 2) (любовное) призна́ ння, -ння.
Признательный – вдя́ чний, -а, -е.
Призор – до́ гляд, -ду.
Призрак – 1) (привидение) мара́ , -ри́ , при́ вид, -ду, ма́ рево, -ва, облу́ да, -ди; 2) см. Греза,
Мечта.
Призрачный – химе́ рний, фантасти́ чний, мрі́йний, -а, -е.
Призыв – 1) (приглашение) за́ клик, -ку; 2) (воззвание) відо́ зва, -ви; 3) (клич, зов) по́ клик,
-ку; 4) (в армию) при́ зов, -зову.
Призывной – призовни́ й, зазивни́ й, -а́ , -е́ .
Призывать, призвать – приклика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, прикли́ кати, -ли́ чу, -ли́ чеш, покли́ кати.
Прииск – копа́ льня, -ні.
Приискивать, приискать – підшу́ кувати, -кую, -куєш, підшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Приказ, приказание – нака́ з, -зу.
Приказный – канцелярі́йний.
Приказчик – прика́ жчик, -ка.
Приказывание – нака́ зування.
Приказывать, приказать – нака́ зувати, -зую, -зуєш, наказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш, зага́ дувати,
-дую, -дуєш, загада́ ти, -да́ ю.
Прикалывать, приколоть – 1) прико́ лювати, приколо́ ти, -колю́, -леш; 2) (булавкой)
пришпи́ лювати, -люю, -люєш, пришпили́ ти, -лю́, -лиш; 3) (добивать) доко́ лювати,
доколо́ ти, зако́ лювати, -люю, заколо́ ти, -лю́, -леш.
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Прикасаться, прикоснуться (к кому, к чему) – дото́ ркуватися, -куюся, -куєшся,
доторкну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся (до кого, до чого), торка́ тися, торкну́ тися (до ко́ го, до чо́ го и
кого́ , чого́ ).
́
́
́
Прикатить (приехать) – приїхати
(приїду,
приїдеш).
Прикидка – прикида́ ння, -ння.
Прикидчивый – 1) (притворяющийся) прики́ дливий, -а, -е; 2) (прилипчивый) чіпки́ й,
по́ шесний, -а, -е.
Прикидывать, прикидать, прикинуть – 1) прикида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прики́ нути, -ки́ ну,
-неш (що до чо́ го); 2) (подбрасывать) підкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, підки́ нути, -ну, -неш (кого́ ,
що).
Прикидываться, прикинуться – 1) (кем) удава́ ти, -даю́, -дає́ш, уда́ ти (уда́ м, удаси́ ), (кого́
); 2) (о болезни) прики́ нутися, -нуся, -нешся, причіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися,
-плю́ся, -пишся.
Прикипать, прикипеть – прикипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, прикипі́ти.
Приклад – 1) (приложение) дода́ ток, -тка, прида́ ча, -чі; 2) (ружейн.) прикла́ д, -да; 3) (у
портных) докла́ д, -ду.
Прикладной – 1) (прибавленный), до́ даний, -а, -е; 2) (практический) прикладни́ й, -а́ , -е́ .
Прикладывание – приклада́ ння, -ння.
Прикладывать, приложить – 1) приклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прикла́ сти, -ду́ , -де́ ш,
приложи́ ти, -ложу́ , -ло́ жиш; 2) (прибавлять) доклада́ ти, докла́ сти; -вать, -ложить руку
(подписаться) – підпи́ суватися, підписа́ тися; -ться к кресту – цілува́ ти, поцілува́ ти
хрест(а́ ).
Приклеивать, приклеить – прикле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, прикле́ їти, -кле́ ю, -кле́ їш;
(столярным клеем) прикарю́чувати, -чую, прикарю́чити, -чу, -чиш.
Приклепанный – 1) (приплюснутый) прикле́ паний; 2) (заклепкой) принюто́ ваний.
Приклепывать, приклепать – 1) прикле́ пувати, -пую, -пуєш, приклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2)
(заклепкой) принюто́ вувати, принютува́ ти.
Приклонение – прихи́ л, -лу.
Приклонять, приклонить – прихиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, прихили́ ти, -лю́, -лиш.
Приключаться, приключиться – трапля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, тра́ питися, -плюся,
-пишся, луча́ тися, -ча́ юся, лучи́ тися, -чу́ ся.
Приключение – приго́ да, -ди, ви́ падок, -дка.
Приключенческий – приго́ дницький, аванту́ рницький.
Прикованность – прико́ ваність, -ности.
Приковывать, приковать – прико́ вувати, -вую, -вуєш, прикува́ ти, -кую́, -кує́ш и прику́ ти.
Приколачивать, приколотить – прибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, приби́ ти (приб’ю́, приб’є́ш).
Приколдовывать, приколдовать – причаро́ вувати, -вую, -вуєш, причарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
причаклува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш.
Приколка – 1) пришпи́ лювання, -ння; 2) (предмет) за́ шпилька.
Приколыш – при́ кіл, -колу.
Прикомандирование – прикомандирува́ ння, -ння.
Прикомандированный – пристано́ влений.
Прикомандировывать, прикомандировать – прикомандиро́ вувати, -вую, -вуєш,
прикомадирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, приря́ джувати, -джую, -джуєш, приряди́ ти, -джу́ , -диш.
Прикопить – назбира́ ти, -ра́ ю.
Прикорнуть – здріма́ ти, -ма́ ю.
Прикосновение – до́ тик, -ку (до ко́ го, до чо́ го), торка́ ння, -ння (кого́ , чого́ ).
Прикосновенность – 1) (к кому, чему) дотика́ льність, -ности (до ко́ го, до чо́ го); 2)
(причастность) приче́ тність, -ности (до чо́ го).
Прикосновенный (причастный) – приче́ тний, -а, -е (до чо́ го).
Прикочевывать, прикочевать – прибува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прибу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
́
Прикраивать, прикроить – прикро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, прикроїти,
-ро́ ю, -ро́ їш.
Прикраса – оздо́ ба, -би, прикра́ са, -си.
Прикрашенный – оздо́ блений, -а, -е; (с виду) личко́ ваний.
Прикрашивать, прикрасить – прикраша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, прикра́ сити, -ра́ шу, -ра́ сиш,
оздобля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, оздо́ бити, -блю, -биш.
Прикрепа – 1) (действие) прикрі́плення, -ння; 2) (сам предмет) скрі́па, прикрі́па, -пи.
Прикрепленный – прикрі́плений.
Прикреплять, прикрепить – прикріпля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, прикріпи́ ти, -плю́, -пиш.
Прикрикнуть – гримну́ ти, гукну́ ти, -ну́ , -не́ ш (на ко́ го).
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Прикрой – 1) (действие) прикро́ єння, -ння; 2) (предмет) при́ кривок, -вка.
Прикрывать, прикрыть – 1) (кого, что чем) прикрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прикри́ ти, -ри́ ю,
-ри́ єш, накрива́ ти, накри́ ти; 2) (защищать) захища́ ти, -ща́ ю, захисти́ ти (захищу́ , захисти́ ш
).
Прикрытие – 1) накрива́ ння, -ння, накриття́ , -ття́ ; 2) (защита) за́ хист, -сту.
Прикупать, прикупить – прикупо́ вувати и прикупля́ ти, прикупи́ ти, докупо́ вувати, -вую,
-вуєш и докупля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, докупи́ ти, -плю́, -пиш.
Прикупка – при́ купка, до́ купка, -ки; (в картах) до́ куп, -пу.
Прикупной – прикупни́ й, докупни́ й, -а́ , -е́ .
Прикуска – при́ куска, -ки.
Прикусывать, прикусить – прику́ шувати, -шую, -шуєш, прикуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш.
Прилавок – при́ лавок, -вка.
Прилагательное имя (грам.) – прикме́ тник, -ка.
Прилагать, приложить – додава́ ти, -даю́, -дає́ш, дода́ ти, -да́ м, -даси́ , приклада́ ти, -да́ ю,
-да́ єш, прикла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш (що до чо́ го); прилагая при сем – додаючи́ до цьо́ го.
Прилаживать, приладить – припасо́ вувати, -вую, -вуєш, припасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш,
прилашто́ вувати, -вую, -вуєш, прилаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Прилаживаться, приладиться – (к чему) пристосо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся,
пристосува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся (до чо́ го).
Приласкать – приголу́ бити, -блю, -биш, примилува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш; (приветливо обойтись)
пожа́ лувати, -лую, -луєш.
Прилегать, прилечь – приляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, прилягти́ , -ля́ жу, -ля́ жеш.
Прилежание – пильнування, працьови́ тість, -тости.
Прилежащий – приле́ глий, -а, -е.
Прилежный – пи́ льний, працьови́ тий, -а, -е; -но – пи́ льно, працьови́ то.
Прилеплять, прилепить – прилі́плювати, приліпи́ ти.
Прилесок – при́ лісок, -ску.
Прилет – прилі́т, -льо́ ту.
Прилетать, прилететь – приліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, прилеті́ти, -лечу́ , -лети́ ш.
Прилив – 1) (процесс) прилива́ ння, -ння; 2) (геогр.) припли́ в, -ву; 3) (напор, накопление)
напли́ в, -ву, на́ тиск, -ску (ко́ го).
Приливать, прилить – 1) (доливать) долива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доли́ ти (діллю́, діллє́ш); 2)
(подступать) приплива́ ти, приплисти́ , -ливу́ , -ве́ ш.
Прилизанный – прили́ заний.
Прилизывать, прилизать – прили́ зувати, -зую, -зуєш, прилиза́ ти, -лижу́ , -ли́ жеш.
Прилипать, прилипнуть – 1) прилипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, прили́ пнути, -ну, -неш; 2) (о болезни
) чіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися, -плю́ся, -пишся, прикида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся,
прики́ нутися, -нуся, -нешся.
Прилипчивый (о болезни) – причіпни́ й, чіпки́ й, -а́ , -е́ .
Приличествовать – ли́ чити, -чу.
Приличие – присто́ йність, звича́ йність, ґре́ чність, -ности.
Прилично – присто́ йно, звича́ йно, ґре́ чно.
Приличный – присто́ йний, звича́ йний, ґре́ чний, -а, -е; (соответствующий) відпові́дний.
Приловчиться – привчи́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся, наби́ ти (наб’ю́, наб’є́ш) ру́ ку.
Приложение – 1) (к журналу) дода́ ток, -тку; 2) (печатки) приклада́ ння, прити́ снення, -ння.
Прильнуть – 1) (прилипать) прили́ пнути, -ну, -неш (до ко́ го, чо́ го); 2) притули́ тися, -лю́ся,
-ли́ шся, пригорну́ тися, -ну́ ся, -нешся (до ко́ го, до чо́ го).
Прима – при́ ма, -ми, пе́ рша, -шої.
Примазывать, примазать – прима́ зувати, -зую, -зуєш, прима́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш; -ться –
прима́ зуватися, прима́ затися; (о мног.) і поприма́ зуватися.
Приманивать, приманить – прима́ нювати, -нюю, -нюєш, примани́ ти, -ню́, -ниш,
прина́ джувати, -джую, прина́ дити, -джу.
Приманка – 1) (действие) прима́ нювання, прина́ джування, -ння; 2) (предмет) прина́ да,
-ди, по́ ваб, -бу; (для рыбы, зверей) пожи́ вок, -вку.
Приманщик – прина́ дник, -ка; -щица – прина́ дниця, -ці.
Примачивать, примочить – примо́ чувати, -чую, -чуєш, примочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Примащивать, примостить – примо́ щувати, -щую, -щуєш, примости́ ти, -мощу́ , -мо́ стиш;
-ться – примо́ щуватися, примости́ тися.
Применение – 1) (силы) приклада́ ння, -ння; 2) (машины, системы) пристосува́ ння, -ння.
Применительно – стосо́ вно, відпові́дно до чо́ го, пристосо́ вуючись до чо́ го (до обста́ вин).
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Применительный – стосо́ вний до чо́ го, згі́дний з чим.
Применять, применить – 1) приклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прикла́ сти, -ду́ , -де́ ш,
пристосо́ вувати, -ву́ ю, пристосува́ ти, -су́ ю; 2) вжива́ ти, вжи́ ти.
Пример – при́ клад, -ду.
Примерзать, примерзнуть – примерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, приме́ рзнути, -зну, -знеш.
Примерно – 1) (образцово) зразко́ во, взірце́ во; 2) (предположительно) прибли́ зно.
Примерный – 1) (образцовый) зразко́ вий; 2) (служащий для образца) взірце́ вий; 3)
(приблизительный) при́ бли́ зний, -а, -е.
Примерять, примерить – 1) (добавлять) прирі́зувати, -зую, -зуєш, -прирі́зати, -рі́жу,
-рі́жеш; 2) (делать примерку) приміря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, примі́рити, -рю, -риш.
Примесь – при́ мішка, до́ мішка, -ки.
Примета – прикме́ та, -ти, озна́ ка.
Приметливый – примі́тливий.
Приметный – помі́тний, примі́тний, -а, -е.
Примечание – 1) при́ мітка, -ки (до чо́ го); 2) (действие) поміча́ ння, -ння.
Примечательный – примі́тний, знамени́ тий, -а, -е.
Примечать, приметить – поміча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, помі́тити, -мі́чу, -мі́тиш, постеріга́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, постерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, завважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, завва́ жити, -жу, -жиш.
Примешивание – примі́шування, домі́шування, -ння.
Примешивать, примешать – примі́шувати, -шую, -шуєш, приміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш,
домі́шувати, доміша́ ти.
Примирение – зами́ рення, -ння.
Примиренческий – примире́ нський.
Примиренчество – примире́ нство.
Примиритель – примири́ тель, -ля; -ница – примири́ телька, -ки.
Примирительный – прими́ рливий.
Примирять, примирить – примиря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, примири́ ти, -рю́, -ри́ ш; -ться –
примиря́ тися, примири́ тися.
Примол – наме́ л, -лу.
Примолкнуть – замо́ вкнути, -ну, -неш, зани́ шкнути, -ну, -неш.
Примораживать, приморозить – приморо́ жувати, -жую, -жуєш, приморо́ зити, -ро́ жу,
-ро́ зиш.
Приморский – над[при]морський.
Примочка – 1) (действие) примо́ чування, -ння; 2) при́ мо́ чка.
Примчать – примча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Примыкать, примкнуть – 1) (присоединиться) прилуча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся,
прилучи́ тися, -чу́ ся, -чишся; 2) (запирать) причиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, причини́ ти, -ню́, -ниш;
3) (прилегать) приляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, прилягти́ , -ля́ жу, -жеш (до чо́ го), межува́ ти, -жу́ ю,
жу́ єш, (з чим).
Примыкающий – приле́ глий, сумі́жний, -а, -е.
Принадлежать – нале́ жати, принале́ жати, -жу, -жиш.
Принадлежащий – нале́ жний, принале́ жний, -а, -е.
Принадлежность – 1) (к кому, к чему) принале́ жність, -ности; 2) прила́ ддя, -ддя, при́ лад,
-ду; канцелярские -сти – канцеля́ рське прила́ ддя, -ддя; 3) (свойство) власти́ вість, -вости.
Принаряжать, принарядить – чепури́ ти, причепури́ ти.
Приневоливать, приневолить – принево́ лювати, -люю, -люєш, принево́ лити, -лю, -лиш.
Принесение – прине́ сення, -ння; -ние присяги – зло́ ження при́ сяги.
Приникать, приникнуть – припада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, припа́ сти, -паду́ , -паде́ ш.
Приниматель – прийма́ ч, -ча́ ; -ница – прийма́ чка, -ки.
Принимать, принять – 1) прийма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, прийня́ ти, -йму́ , -йме́ ш; 2) (кого кем,
что чем) вважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, вва́ жити, -жу, -жиш, ма́ ти (ма́ ю, ма́ єш) (кого́ за ко́ го, эа
що); принимая во внимание – беручи́ до ува́ ги; зважа́ ючи на що.
Приниматься, приняться – 1) (за що) бра́ тися (беру́ ся, бере́ шся), узя́ тися (візьму́ ся,
ві́зьмешся) (до чо́ го), захо́ джуватися, -джуюся, -джуєшся, заходи́ тися, -джу́ ся, -дишся
(коло чо́ го); 2) (о растениях) прийма́ тися, прийня́ тися.
Приноравливать, приноровить – пристосо́ вувати, -вую, -вуєш, пристосува́ ти, -су́ ю, -су́ єш;
-ться – пристосо́ вуватися, пристосува́ тися.
Приноровка – пристосува́ ння, -ння.
Принос – прино́ сини, -но́ син.
Приносить, принести – прино́ сити, -ношу, -но́ сиш, принести́ , -несу́ , -несе́ ш; -сти
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благодарность – скла́ сти подя́ ку (кому́ ).
Приношение – прино́ сини, -син; (пожертвование) пода́ ння, -ння.
Принудительный – примусо́ вий.
Принуждать, принудить – си́ лувати, приси́ лувати, -лую, -луєш, приму́ шувати, -шую,
-шуєш, приму́ сити, -му́ шу, -сиш.
Принуждение – при́ мус, -су, си́ лування, -ння.
Принужденный – приму́ шений, приси́ луваний, -а, -е; -но – приму́ шено, зму́ шено.
Принц – принць, -ця.
Принцип – при́ нцип, -пу.
Принципиальный – принципо́ вий, -а, -е; -но – принципо́ во.
Принятие – приня́ ття, -ття, прийма́ ння, -ння; -тие мер – вжиття́ за́ ходів.
Приобретание – набува́ ння, -ння.
Приобретатель – набува́ льник, -ка; -ница – набува́ льниця, -ці.
Приобретать, приобресть – набува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, набу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш, добува́ ти,
добу́ ти, дба́ ти, придба́ ти (чого́ ).
Приобретение – набу́ ток, здобу́ ток, -тку, придба́ ння, -ння [революці́йні здобу́ тки].
Приобретенный – набу́ тий, при́ дбаний, -а, -е.
Приобщать, приобщить – долуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, долучи́ ти, -чу́ , -чиш, прилуча́ ти,
прилучи́ ти.
Приостанавливать, приостановить – припиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, припини́ ти, -ню́, -ниш.
Приостановка – припи́ нення.
Приотворять, приотворить – відхиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, відхи́ лити, -лю́, -лиш.
Припадать, припасть – 1) (упасть) упада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, упа́ сти (упаду́ , упаде́ ш); 2) (к
кому, чему) припада́ ти, припа́ сти (до ко́ го, до чо́ го).
Припадок – на́ пад, -ду.
Припаздывать, припоздать – припізня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, припізни́ тися, -ню́ся,
-нишся.
Припаивать, припаять – прилюто́ вувати, -вую, -вуєш, прилютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Припас – припа́ с, запа́ с, -су; с’естные припасы – харчі́, -чі́в.
Припасать, припасти – припаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, припасти́ .
Припасенный – припа́ сений, призапа́ сений.
Припахивать, припахать – (землю) прио́ рювати, -рюю, -рюєш, приора́ ти, -рю́, -ре́ ш.
Припашка – прио́ рювання, -ння.
Припев – 1) при́ спів, -ву; 2) (действие) приспі́вування, -ння.
Припек – 1) (солнцепек) пригрі́в, ви́ грів, -ву; 2) (место на хлебе) пригорі́ле, -лого,
прига́ рок; 3) (прибыль по весу в хлебе) при́ пічка, -ки.
Припечатывать, припечатать – припеча́ тувати, -тую, -туєш, припеча́ тати, -таю, -таєш.
Припирать, припереть – 1) (придавливать) прити́ скувати, -ую, -куєш, прити́ снути, -ну,
-неш; 2) (закрывать) причиня́ ти, -ня́ ю, причини́ ти, -ню́, -ниш.
Приписка, – при́ пис, -су, при́ писка, -ки.
Приписной – припи́ саний, допи́ саний, -а, -е.
Приписывать, приписать – припи́ сувати, -сую, -суєш, приписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш (кому́
що), допи́ сувати, дописа́ ти (що).
Приплата – 1) (при недоплате) допла́ та, припла́ та; 2) (сверх платы) надпла́ та, -ти.
Приплестись – приплести́ ся, -лету́ ся, -те́ шся, припле́ нтатися, -таюся, -таєшся.
Приплетать, приплести – 1) (что к чему) припліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, приплести́ , -лету́ ,
-лете́ ш; 2) (вмешивать) втруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, втру́ тити (втру́ чу, -тиш) (кого́ в що).
Приплод – приплі́д, -ло́ ду; -ный – приплі́дний, -а, -е.
Приплывать, приплыть – приплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, припливти́ , припли́ сти, -ливу́ , -ливе́ ш.
Приплюснутый – припле́ скуватий, -а, -е.
Приплющивать, приплюснуть – приплю́щувати, -щую, -щуєш, приплю́щити, -щу, -щиш.
Приплясывать – пританцьо́ вувати, -вую, -вуєш.
Приподнимать, приподнять – 1) підійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, під(ій)ня́ ти, -дійму́ , -ді́ймеш; 2)
(голову́) підво́ дити, підве́ сти, -ду́ , -де́ ш; -ся – підво́ дитися, підве́ стися.
Приподнятый – 1) (тон, настроение) підня́ тий, підне́ сений; 2) (рычагом) підва́ жений.
Припой – ню́та, -ти.
Приполок – поли́ чка, -ки.
Припоминание – прига́ дування, нага́ дування, -ння.
Припоминать, припомнить – прига́ дувати, -дую, -дуєш, пригада́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
нага́ дувати, нагада́ ти; -ться – прига́ дуватися, пригада́ тися, нага́ дуватися, нагада́ тися.
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Приправа – 1) припра́ ва, запра́ ва, -ви, 2) (техн.) приладнува́ ння.
Приправлять, приправить – приправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, припра́ вити, -влю́, -виш,
заправля́ ти, запра́ вити.
Припрашивание – припро́ шування, припро́ хування, -ння.
Припрашивать, припросить – припро́ шувати, -шую, -шуєш, припроси́ ти, -рошу́ , ро́ сиш.
Припрыгивать, припрыгнуть – підпли́ гувати, -гую, -гуєш, підпли́ гну́ ти, -гну́ , -гнеш.
Припрыжка – пі́дскоки, -ків; в припрыжку – пі́дскоком, з пі́дскоком.
Припрягать, припрячь – припряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, припрягти́ , -пряжу́ , -же́ ш,
прибичо́ вувати, -вую, -вуєш, прибичува́ ти.
Припряжка – підпря́ га, припря́ га, -ги.
Припряжной – припря́ жений, -а, -е.
Припрятывать, припрятать – прихо́ вувати, -вую, -вуєш, прихова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Припугивать, припугнуть – страха́ ти, настраха́ ти, -ха́ ю.
Припускать, припустить – припуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, припусти́ ти (припущу́ , припу́ стиш).
Припутывать, припутать – приплу́ тувати, -тую, -туєш, приплу́ тати, -таю, -таєш.
Припухлость – пухли́ на, -ни.
Припухлый – напу́ хлий, -а, -е.
Припухнуть – напу́ хнути, -ну.
Прирабатывать, приработать – приробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, прироби́ ти, -блю́, -биш.
Приравнивать, приравнять – прирі́внювати, -нюю, -нюєш, прирівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш (кого́ ,
що до ко́ го, до чо́ го).
Прирастать, прирасти – прироста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, прирости́ , -сту́ , -сте́ ш.
Приращение – 1) приро́ щування, приро́ щення, -ння (до чо́ го); 2) (увеличение) збі́льшення.
Приревновать – приревнува́ ти.
Прирезка – прирі́зування, -ння.
Прирезной – прирізни́ й, -а́ , -е́ .
Прирезывать, прирезать – прирі́зувати, -зую, -зуєш, прирі́зати, -рі́жу, -рі́жеш.
Приречный – надрі́чний, -а, -е.
Приречье – надрі́ччя, -ччя.
Природа – 1) (вселенная) приро́ да, -ди; 2) (характер, свойство) нату́ ра, -ри, вда́ ча, -чі; 3)
(существо) істо́ та, -ти; от природы – зро́ ду.
Природный – 1) приро́ дний; 2) (урожденный) приро́ джений, роди́ мий, -а, -е.
Прирожденный – приро́ джений, -а, -е.
Прирост – при́ ріст, -росту.
Приросток – при́ росток, на́ росток, -тку, на́ ріст, -росту.
Приросший – приро́ щений, приро́ слий, -а, -е.
Прирубежный – прикордо́ нний.
Приручать, приручить – прируча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, приручи́ ти, -чу́ , -чиш.
Прирученный – приру́ чений, -а, -е.
Присасывать, присосать – присиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, присса́ ти, -ссу́ , -ссе́ ш.
Присваивать, присвоить – присво́ ювати, -во́ юю, -єш, присво́ їти, -во́ ю, -во́ їш,
присві́йчувати, присві́йчити, -чу, -чиш, привла́ щувати, -щую, -щуєш, привласти́ ти, -лащу́ ,
-ластиш.
Присвист – при́ свист, -сту.
Присвоение – присво́ єння, присві́йчення, привла́ щення, -ння.
Присвоитель – привла́ сник, -ка; -ница – привла́ сниця, -ці.
Присев – при́ сівок, -вка.
Приседание – присіда́ ння, -ння.
Приседать, присесть – присіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, присі́сти, -ся́ ду.
Приселок, приселье – при́ сілок, -лка.
Присенок – при́ сінок, -нка.
Присказка – при́ казка, припо́ вістка, -ки.
Прискорбие – сум, -му, жаль, -лю́; к прискорбию – на-жаль; с прискорбием – з су́ мом, з
жале́ м.
Прискорбный – сумни́ й, -а́ , -е́ ; -но – су́ мно.
Присланивать, прислонить – притуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, притули́ ти, -лю́, -лиш, прихиля́ ти,
прихили́ ти; -ться – притуля́ тися, притули́ тися, прихиля́ тися, прихили́ тися.
Прислуга – 1) (мужчина) служни́ к, -ка́ ; 2) (женщина) служни́ ця, -ці.
Прислуживание – прислуго́ вування, -ння.
Прислуживать – слугува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
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Прислуживаться, прислужиться – прислу́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, прислужи́ тися,
-жу́ ся, -жишся.
Прислужливый – услу́ жливий, прислу́ жливий, -а, -е.
Прислужник, см. Прислуга.
Прислушивание – прислу́ хування, прислуха́ ння, -ння.
Прислушиваться, прислушаться – прислу́ хуватися, -лу́ хуюся, -хуєшся и прислу́ хатися,
-ха́ юся, -ха́ єшся; (сов.) прислу́ хатися (до чо́ го).
Прислышаться – почу́ тися.
Присматривание – догляда́ ння, нагляда́ ння, -ння.
Присматривать, присмотреть – догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, догля́ нути, -ну, -неш, нагляда́ ти,
нагля́ нути.
Присматриваться, присмотреться – придивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, придиви́ тися,
-влю́ся, -вишся, пригляда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, пригляді́тися, -джу́ ся.
Присмирелый – прити́ хлий, прини́ шклий, -а, -е.
Присмиреть – 1) (укротиться) посмирні́шати, -шаю, -шаєш; 2) (притихнуть)
прини́ шкнути, прити́ хнути, -ну, -неш.
Присмотр – до́ гляд, на́ гляд, -ду.
Присмотрщик – нагля́ дач, догля́ дач, -ча; -щица – нагля́ дачка, догля́ дачка, -ки.
Присниться – присни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Приснодева – вічнонеза́ ймана.
Присовокупление – прилу́ чення.
Присовокуплять, присовокупить – прилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, прилучи́ ти, -чу́ , -чиш,
додава́ ти, -даю́, -дає́ш, дода́ ти, -да́ м.
Присоединение – приєдна́ ння.
Присоединять, присоединить – приє́днувати, -ную, -нуєш, приєдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
прилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, прилучи́ ти, -чу́ .
Присоседиться – присусі́дитися, -джуся, -дишся.
Приспешник – прибі́чник, -ка; -ница – прибі́чниця, -ці.
Приспособление – 1) (действие) пристосува́ ння, приладнува́ ння, -ння; 2) (прибор) при́ лад,
-ду, при́ стрій, -рою.
Приспособлять, приспособить – пристосо́ вувати, -вую, -вуєш, пристосува́ ти, -су́ ю, -су́ єш,
приладно́ вувати, -вую, -вуєш, приладнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Приставать, пристать – 1) (к чему прилипнуть) пристава́ ти, -таю́, -тає́ш, приста́ ти, -ста́ ну,
-неш (до чо́ го); 2) (присоединяться) пристава́ ти, приста́ ти (до ко́ го); 3) (навязываться)
чіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися, -плю́ся, -пишся (до ко́ го); 4) (о болезни)
прикида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, прики́ нутися, -нуся, -нешся; 5) (итти кому) пристава́ ти,
приста́ ти (кому́ ); 6) (выбиться из сил) пристава́ ти, приста́ ти [ко́ ні приста́ ли]; 7)
(причалить) пристава́ ти, приста́ ти, прича́ лювати, прича́ лити́ .
Приставка – приста́ вка, -ки.
Приставлять, приставить – приставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, приста́ вити, -влю, -виш.
Приставной – приставни́ й, -а́ , -е́ .
Присталый – 1) (утомленный) приста́ лий, змордо́ ваний; 2) (заблудившийся) приблу́ дний.
Пристальность – пи́ льність.
Пристальный – пи́ льний, -а, -е; -но – пи́ льно.
Пристанище – пристано́ вище, -ща, приту́ лок, -лка.
Пристань – при́ стань, -ні.
Пристегивать, пристегнуть – 1) пристіба́ ти, пристебну́ ти; 2) (припрягать) припряга́ ти,
припрягти́ .
Пристенок – при́ мурок, -рка, при́ стінок, -нка.
Пристойный – присто́ йний, -а, -е.
Пристраивать, пристроить – 1) прибудо́ вувати, -вую, -вуєш, прибудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 2)
(на службу) улашто́ вувати, -вую, -вуєш, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; -ться – улашто́ вуватися,
улаштува́ тися.
Пристрастие – при́ страсть, -сти (до ко́ го, до чо́ го).
Пристращаться, пристраститься – (к чему) прилюбля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся,
прилюби́ тися, -блю́ся, -бишся (до чо́ го), зако́ хуватися, -ко́ хуюся, -єшся, закоха́ тися, -ха́ юся,
-ха́ єшся (в чо́ му).
Пристрел – пристрі́л, -лу.
Пристреливать, пристрелить – пристрі́лювати, -люю, -люєш, пристрі́лити, -лю, -лиш.
Пристрелка – пристрі́лювання, -ння.
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Пристройка – прибудо́ ва, -ви.
Приструнивать, приструнить – пристру́ нювати, -стру́ нюю, -нюєш, пристру́ нити, -ню, -иш.
Приступ – 1) (воен.) при́ ступ, -пу, на́ пад, -ду; 2) (в работе) почи́ н, -ну; 3) (доступ) при́ ступ,
до́ ступ, -пу.
Приступать, приступить – 1) (к чему) приступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, приступи́ ти, -плю́, -пиш;
підступа́ ти, підступи́ ти (до ко́ го, до чо́ го); 2) (приниматься за что-либо) (роз)почина́ ти,
-на́ ю, -на́ єш, (роз)поча́ ти, -чну́ , -чне́ ш (що), бра́ тися (беру́ ся, бере́ шся), взя́ тися (візьму́ ся,
-мешся) (за що, до чо́ го).
Пристыжать, пристыдить – стиди́ ти, пристиди́ ти, -джу́ , -ди́ ш, засоро́ млювати, -люю,
-люєш, засоро́ мити, -млю, -миш.
Пристяжка – 1) (пристяжная лошадь) підпря́ жка, -ки; 2) (у повозки) о́ рчик, -ка.
Пристяжной – підпряжни́ й, припряжни́ й, -а́ , -е́ .
Присуждать, присудить – прису́ джувати, -джую, -джуєш, присуди́ ти, -джу́ , -диш.
Присуждение – при́ суд, -ду.
Присутственный – службо́ вий, урядо́ вий, -а, -е.
Присутствие – 1) прису́ тність, -ности; 2) (учреждение) устано́ ва, -ви.
Присутствовать – 1) бу́ ти (бу́ ду, бу́ деш) присутнім, бу́ ти (при чому); 2) (заседать)
засіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Присутствующий – прису́ тній, -я, -є.
Присущий – власти́ вий, -а, -е.
Присчитывание – прирахо́ вування, -ння.
Присчитывать, присчитать – прирахо́ вувати, -вую, -вуєш, прирахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш,
прилі́чувати, -чую, -чуєш, прилічи́ ти, -лічу́ , -лі́чиш.
Присылать, прислать – присила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, присла́ ти (пришлю́, пришле́ ш),
надсила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, надісла́ ти (надішлю́, наді́шлеш).
Присылка – 1) (действие) присила́ ння, надсила́ ння, -ння; 2) (предмет) по́ си́ лка, -ки,
паку́ нок, -нка.
Присыпать, присыпать – 1) (немного посыпать) присипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, приси́ пати,
-плю, -плеш; 2) (прибавлять) підсипа́ ти, підси́ пати.
Присыпка – 1) (действие) присипа́ ння, підсипа́ ння, -ння; 2) (порошок) при́ сипка, -ки.
Присыхать, присохнуть – присиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, присо́ хнути, -ну, -неш, присо́ хти, -хну,
-хнеш.
Присяга – при́ ся́ га, -ги.
Присягать, присягнуть – присяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, присягну́ ти, -гну́ , -гне́ ш, заприсягну́ ти,
-ну́ , -не́ ш.
Присядка – при́ сіди, -дів, при́ сядки, -док; вприсядку – навпри́ сядки.
Присяжный – прися́ жний, -а, -е.
́
́
Притаивать, притаить – прита́ ювати, -та́ юю, -та́ юєш, притаїти,
-таю́, -таїш;
-ться –
́
прита́ юватися, притаїтися.
Притаптывать, притоптать – прито́ птувати, -тую, -туєш, притопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Притаскивать, притащить – приволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, приволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш,
притяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, притягти́ , -гну́ , -гнеш; -ться – приволіка́ тися, приволокти́ ся,
припле́ нтатися.
Притвор (в храме) – притво́ р, -ру.
Притворный – уда́ ваний, уда́ ний, нещи́ рий, -а, -е; -но – уда́ вано, нещи́ ро.
Притворство – 1) удава́ ння, -ння, нещи́ рість, -рости; 2) (лицемерие) лука́ вство, -ва.
Притворствовать – 1) (прикидываться) удава́ ти (удаю́, у́ даєш); 2) (лицемерить) лука́ вити.
Притворщик, см. Лицемер.
Притворять, притворить – причиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, причини́ ти, -ню́, -ниш; (о многом)
попричиня́ ти.
Притворяться, притвориться – прикида́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, прики́ нутися, -нуся,
-нешся (ким), удава́ ти, -даю́, -дає́ш, уда́ ти (уда́ м, удаси́ ) (кого́ ).
Притеснение – у́ тиск, -ку, гніт, -ту, пригні́чення, -ння.
Притеснитель – гноби́ тель, -ля, ути́ сник, -ка; -ница – гноби́ телька, ути́ сниця, -ці.
Притеснительный – гноби́ тельський, ути́ сницький, -а, -е.
Притеснять, притеснить – гноби́ ти, -блю́, -биш, пригно́ блювати, -блюю, -блюєш,
пригноби́ ти, -блю́, -би́ ш, утиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ути́ снути, -ну, -неш.
Притесывать, притесать – приті́сувати, -сую, -суєш, притеса́ ти, -тешу́ , -те́ шеш.
Притирать, притереть – притира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, прите́ рти (притру́ , притре́ ш).
Притискивание – притиска́ ння, -ння, при́ тиск, -ку.
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Притискивать, притиснуть – притиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, прити́ снути, -ну, -неш.
Притихать, притихнуть – притиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, прити́ хнути, -ну, -неш, ущуха́ ти,
ущу́ хнути.
Приток – 1) (прилив) припли́ в, -ву; 2) (реки) прито́ ка, -ки, до́ плив, -ву.
Притон – пристано́ вище, приту́ лище, -ща, гніздо́ , -да́ , ки́ шло.
Приторговать – (сторговать) сторгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
Притормозить – пригальмува́ ти.
Приторный – нудни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ну́ дно.
Притрогиваться, притронуться – доторка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, доторкну́ тися, -ну́ ся,
-не́ шся (до ко́ го, до чо́ го и кого́ , чого́ ).
Притупленный – зату́ плений, приту́ плений, -а, -е.
Притуплять, притупить – зату́ плювати, -люю, -люєш, затупи́ ти, -плю́, -пиш,
приту́ плювати, притупи́ ти; -ться – зату́ плюватися, затупи́ тися.
Притча – при́ тча, -чі, ба́ йка, -ки.
Притягательный – 1) (притягивающий) притяга́ льний, -а, -е, притяжни́ й, -а́ , -е́ ; 2)
(привлекательный) прина́ дний, -а, -е.
Притягиватель – притя́ гач, -ча.
Притягивать, притягать, притянуть – 1) притяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, притяг(ну́ )ти́ , -гну́ ,
-гнеш, приволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, приволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш; 2) см. Привлекать.
Притяжение – притяга́ ння, -ння, при́ тяг, -гу.
Притязание – 1) домага́ ння, вимо́ га, -ги; 2) (придирка) при́ чіпка, -ки, за́ чіпка, -ки.
Притязательный – домага́ льний, вимага́ льний, -а, -е.
Притязать – домага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, допомина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся (чого́ ).
Приударить – ушква́ рити, -рю, -риш, смальну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (за кем) упада́ ти, -да́ ю, -да́ єш
(коло ко́ го).
Приукрашивать, приукрасить – 1) приоздо́ блювати, -люю, -люєш, приоздо́ бити, -блю,
-биш, прикраша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, прикраси́ ти, -рашу́ , -раси́ ш; 2) (цветами) закві́тчувати,
-чую, -чуєш, заквітча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Приукрашенный – приоздо́ блений, прикра́ шений, -а, -е.
Приумножать, приумножить – збі́льшувати, -шую, -шуєш, збі́льшити, -шу, -шиш.
Приумолкнуть – примо́ вкнути, прини́ шкнути, замо́ вкнути, -кну, -кнеш.
Приуныть – зажури́ тися, -рю́ся, -ришся, засмути́ тися, -мучу́ ся.
Приурочивать, приурочить – 1) (приспособлять) пристосо́ вувати, -вую, -вуєш,
пристосува́ ти, -су́ ю, су́ єш (що до чо́ го); 2) (о времени) відно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, віднести́ ,
-несу́ , -несе́ ш (напр., на 1 тра́ вня, до да́ вньої доби́ ).
Приучать, приучить – привча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, привчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш, призвича́ ювати, -ча́ юю,
-ча́ юєш, призвича́ їти, -ча́ ю, -ча́ їш; принату́ рювати, -рюю, -рюєш, принату́ рити, -рю, -риш
(кого́ до чо́ го); -ться – привча́ тися, привчи́ тися.
Приучение – привча́ ння, призвича́ ювання, принату́ рювання.
Прифрантиться – прибра́ тися, -беру́ ся, -бере́ шся, причепури́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Прихваливать, прихвалить – прихва́ лювати, -люю, -люєш, прихвали́ ти, -лю́, -лиш.
Прихватывать, прихватить – 1) захо́ плювати, -плюю, -плюєш, захопи́ ти, -плю́, -пиш; 2)
(призанять) позича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, пози́ чити, -чу, -чиш; прихватило морозом – моро́ зом
приби́ ло.
Прихвостень – приши́ й-хвіст, -воста, при́ хвіст, -воста.
Прихлебатель – похлі́бець, -бця; -ница – похлі́бниця, -ці.
Прихлебывать, прихлебнуть – сьо́ рбати, -баю, -баєш, сьорбну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Прихлопывать, прихлопнуть – 1) (ладошами) ля́ скати, -каю, -каєш, ля́ снути, -ну, -неш; 2)
(прищемить) прищи́ кувати, -кую, -куєш, прищникну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 3) (ударять с силой)
грю́кати, -каю, -каєш, грю́кнути, -ну, -неш.
Приход – 1) прихі́д, -хо́ ду, прибуття́ ; 2) (прибыль, барыш) прибу́ ток, -тку; 3) (церковный)
пара́ хвія, -ії.
Приходить, притти – 1) прихо́ дити, -джу, -диш, прийти́ (прийду́ , прийде́ ш) (куди́ , до ко́ го,
до чо́ го); 2) (о мысли) спада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, спа́ сти (спаду́ , спаде́ ш) (на ду́ мку); 3) см.
Наступать, наступить.
Приходиться – 1) (кому кем) дово́ дитися, -джуся, -дишся (кому́ ким); 2) прихо́ дитися,
-джуся, -дишся, підхо́ дити (підійду́ , піді́йдеш) (до чо́ го); 3) (причитаться) припада́ ти,
припа́ сти; 4) (случаться: ехать, бывать, получать) дово́ дитися, довести́ ся, випада́ ти,
ви́ пасти.
Приходный – прибутко́ вий, -а, -е.
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Приходовать – заприбутко́ вувати, -вую, -вуєш, заприбуткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Приходорасходная книга – кни́ га прибу́ тків та вида́ тків.
Приходорасходчик – прибутковида́ тник.
Приходский – парафія́ льний.
Прихожанин – парафія́ нин, -на; -жанка – парафія́ нка, -ки.
Прихожая – передпо́ кій, -ко́ ю.
Прихожий – прихо́ жий, захо́ жий.
Прихорашиваться, прихорошиться – прибира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, прибра́ тися,
-беру́ ся, -бере́ шся, причепу́ рюватися, -рю́ся, -ришся, причепури́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Прихорошенный – причепу́ рений, -а, -е.
Прихотливый – примхли́ вий, вередли́ вий, вига́ дливий; -во – примхли́ во, вередли́ во,
вига́ дливо.
Прихотник – перебі́рник, -ка, вига́ дник, -ка; -ница – перебі́рниця, -ці, вига́ дниця, -ці.
Прихотничать – вередува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, вига́ дувати, -дую, -дуєш, каверзува́ ти, -зу́ ю,
-зу́ єш.
Прихоть – при́ мха, -хи, ви́ гадка, -ки.
Прихрамывать – шкандиба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, шкутильга́ ти, -га́ ю.
Прицел – 1) (действие) приці́лювання, -ння; 2) (мишень) мета́ , -ти́ , ціль (род. ці́лі); 3)
(мушка над дулом оружия) приці́л, -лу.
Прицеливаться, прицелиться – приціля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, приці́литися, -люся,
-лишся.
Прицельный – приці́льний, -а, -е.
Прицениваться, прицениться – приці́нюватися, -нююся, -нюєшся и приціня́ тися, -ня́ юся,
-ня́ єшся, приціни́ тися, -ню́ся, -нишся.
Приценка – приці́нювання, -ння.
Прицепка – 1) (действие) причі́плювання, чіпля́ ння, -ння; 2) (у растений) ву́ сик, -ка; 3)
(крючок, петля) гачо́ к, -чка́ , за́ чіпка, -ки; 4) (придирка) при́ чіпка, -ки, за́ чіпка, -ки; 5)
(вагон) причепни́ й ваго́ н.
Прицеплять, прицепить – причі́плювати, -плюю, -плюєш, причепля́ ти, -пля́ ю, -ля́ єш,
причепи́ ти, -плю́, -пиш; -ся – (пристать) причепи́ тися (до ко́ го).
Прицепщик – причі́плювач, -ча.
Причал – 1) прича́ л, -лу; 2) (канат) кодо́ ла, -ли, ли́ нва, -ви.
Причаливать, причалить – прича́ лювати, -люю, -люєш, прича́ лити, -лю, -лиш.
Причастие – 1) (причащение) прича́ стя, -тя; 2) (грам.) дієприкме́ тник, -ка; 3) (участие)
приче́ тність, -ности.
Причастность – приче́ тність.
Причастный – приче́ тний, -а, -е (до чо́ го).
Причащать, причастить – причаща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, причасти́ ти, -чащу́ , -части́ ш.
Причащение – 1) (действие) причаща́ ння, -ння; 2) (дары) прича́ стя.
Прическа – за́ чіска, -ки.
Причесывание – причі́сування, зачі́сування, -ння.
Причесывать, причесать – причі́сувати, -сую, -суєш, причеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш,
зачі́сувати, зачеса́ ти.
Причетник – приче́ тник, -ка, церко́ вник, -ка.
Причина – 1) причи́ на, -ни, при́ від, -воду; 2) (случай, приключение) приго́ да, -ди; быть
причиной чего – спричиня́ тися, спричини́ тися (до чо́ го).
Причинение – учи́ нення, заподі́яння, -ння.
Причинный – причино́ вий, -а, -е.
Причинять, причинить – учиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, учини́ ти, -ню́, -ниш, уді́яти, заподі́яти,
-ді́ю, -ді́єш.
Причисление – залі́чування, залі́чення, -ння.
Причислять, причислить – залі́чувати, -чую, -чуєш, залічи́ ти.
Причитание – 1) примовля́ ння, пригово́ рювання, -ння; 2) (жалобное) голосі́ння, -ння.
Причитать, причесть – 1) (прибавлять) долі́чувати, -чую, -чуєш, долічи́ ти, -чу́ , -чиш; 2)
(над умершим) голоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Причитаться – нале́ жати, -ле́ жу, -ле́ жиш, припада́ ти, -да́ ю.
Причитающийся – нале́ жний, принале́ жний, -а, -е.
Причт – духове́ нство, -ва, при́ че́ т, -ту.
Причудиться – примрі́тися, -рі́ється, приверзти́ ся, -зе́ ться.
Причудливый – 1) (странный) химе́ рний, чудни́ й; 2) (прихотный) вига́ дливий,
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примхли́ вий, -а, -е; -во – химе́ рно, чу́ дно.
Причудник – химе́ рник, -ка; -ница – химе́ рниця, -ці.
Причудничать – химоро́ дити, -джу, -диш, химерува́ ти, -ру́ ю.
Причуды – химе́ ри, -рів, при́ мхи.
Пришедший (в упадок) – занепа́ лий, -а, -е.
Пришелец – захо́ жий, -жого, за́ йда, -ди, захо́ дець, -дця; (пренебрежит.) приблу́ да, -ди,
заволо́ ка, -ки.
Пришествие – прибуття́ , -ття, прихі́д, -хо́ ду.
Пришибать, пришибить – 1) (ушибать) забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти (заб’ю́, заб’є́ш)
(напр., па́ льця, ру́ ку); 2) (прибить, добить) добива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, доби́ ти (доб’ю́, доб’є́ш).
Пришивать, пришить – пришива́ ти, -ва́ ю, приши́ ти, -ши́ ю.
Пришивка (действие) – пришива́ ння, -ння.
Пришлый – за́ йшлий, захо́ жий, -а, -е.
Пришпоривать, пришпорить – сти́ скувати, -кую, -куєш и стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стисну́ ти,
-ну́ , -неш острога́ ми.
Прищелкивать, прищелкнуть – 1) (запирать) защіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, защіпну́ ти, -ну́ ,
-неш; 2) (пощелкивать) ля́ скати, -каю, -каєш, ля́ снути, -ну, -неш.
Прищемлять, прищемить – прищи́ кувати, -кую, -куєш, прищикну́ ти, ущикну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Прищуривание – примру́ жування, -ння.
Прищуривать, прищурить – примру́ жувати, -жую, -жуєш, примру́ жити, -жу, -жиш,
приплю́щувати, -щую, -щуєш, приплю́щити, -щу, -щиш.
Приют – приту́ лок, -лка, за́ хист, -ту.
Приютить – притули́ ти, -лю́, -лиш, да́ ти приту́ лок; -ться – притули́ тися, прихили́ тися,
-лю́ся, -лишся, знайти́ (знайду́ , зна́ йдеш) приту́ лок.
Приязненный – при́ язний, ласка́ вий, -а, -е.
Приязнь – при́ язнь, -ни, при́ язність, -ности.
Приятель – при́ ятель, -ля; -ница – при́ ятелька, -ки.
Приятельский – при́ ятельський, -а, -е; -ски – по-при́ ятельському.
Приятно – приє́мно, лю́бо, ми́ ло.
Приятность – приє́мність, -ности, лю́бість, -бости.
Приятный – приє́мний, лю́бий, ми́ лий, -а, -е.
Приятствовать – сприя́ ти (сприя́ ю, сприя́ єш) (кому́ , чому́ ).
Про, пред. – про.
Проба – 1) (испытание) спро́ ба, -би, про́ ба, -би, спробу́ нок, -нку; 2) (образец) зразо́ к, -зка́ ; 3
) (золота, серебра) про́ ба, -би.
Пробаклушничать – пробайдикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пробалагурить – пробазі́кати.
Пробалтывать, проболтать – 1) розголоша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, розголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш; 2
) (говорить долго) пробала́ кати, пробазі́кати, -каю, -каєш.
Пробалтываться, проболтаться – 1) (проговориться) прогово́ рюватися, -рююся,
-рюєшся, проговори́ тися, -рю́ся, -ришся; 2) (прошататься) прове́ штатися, -таюся,
-таєшся, просновиґа́ ти, -ґа́ ю, -ґа́ єш.
Пробарабанить – пробараба́ нити, -ню, -ниш.
Пробег – пере́ біг, -гу.
Пробега́ ть, пробежать – 1) пробіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, пробі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш, перебіга́ ти,
перебі́гти; 2) (бегло прочитывать) продивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, продиви́ тися, -влю́ся,
-вишся, перегляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перегля́ нути, -ну, -неш.
Пробегать – пробіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, проганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Пробедствовать – пробідува́ ти, -дую, проговорюва́ ти, -рю́ю.
Пробел – про́ пуск, -ку, прога́ лина, -ни, пере́ рва, -ви.
Пробеситься – пролютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Пробивание – пробива́ ння.
Пробивать, пробить – 1) пробива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проби́ ти, (проб’ю́, проб’є́ш); 2) (о часах)
вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ бити, -б’ю́, -б’єш; -ться – 1) пробива́ тися, проби́ тися; 2) (о
растениях) витика́ тися, ви́ ткнутися, -нуся, -нешся.
Пробирать, пробрать – 1) (выговаривать) вимовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ мовити, -влю, -виш
(кому́ ), пробира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, пробра́ ти, -беру́ , -ре́ ш (кого́ ); 2) (волоса) проділя́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, проділи́ ти, -лю́, -лиш; 3) (прополоть) пропо́ лювати, -люю, прополо́ ти, -лю́, -леш.
Пробирный – 1) пробі́рний; 2) (камень) спро́ бний.
Пробка – 1) ко́ рок (род. ко́ рка); 2) (деревянная) чіп (род. чопа́ ); (бумажная, тряпичн.)
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за́ тичка.
Проблаженствовать – прораюва́ ти, -раю́ю, -раю́єш.
Проблема – пробле́ ма, -ми.
Проблематический – проблемати́ чний, -а, -е.
Проблудить – проблука́ ти, -ка́ ю.
Пробный – про́ бний, спро́ бний, зразко́ вий, взірце́ вий, -а, -е.
Пробование – 1) пробува́ ння, -ння, спробу́ нок, -нку; 2) (о еде) куштува́ ння, -ння.
Пробовать, попробовать – 1) про́ бувати, попро́ бувати, -бую, -буєш, спи́ тувати; -тую, -туєш,
поспита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2) (еду) куштува́ ти, покуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Прободать – простроми́ ти, проколо́ ти, проштрикну́ ти.
Пробой – 1) пробі́й, -бо́ ю; 2) ско́ бель, -бля; 3) (болт) прого́ нич.
Пробоина – ви́ бій, -бою, ді́рка, -ки, проло́ мина.
Пробойник – пробо́ єць, -бо́ йця, проби́ вач, -ча.
Проболеть – прохворі́ти, -рі́ю, -рі́єш, прослабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Пробор (в прическе) – про́ діл, -лу, про́ діль, -лю.
Пробормотать – пробубоні́ти, -ню́, -ни́ ш, проми́ мрити, -рю.
Пробочник – коркотя́ г, -гу.
Пробуждать, пробудить – 1) збу́ джувати, -джую, -джуєш, збуди́ ти, -джу́ , -диш (свідо́ мість);
2) (будить) буди́ ти, (буджу́ , бу́ диш), розбуди́ ти, збуди́ ти, -джу́ , -диш; -ться – 1)
збу́ джуватися, збуди́ тися; 2) (просыпаться) прокида́ тися, проки́ нутися.
Пробуждение – пробу́ дження, -ння.
Пробывать, пробыть – перебува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, перебу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Провал – прова́ лля, -лля, прі́рва, -ви.
Проваливай – геть! йди геть!
Проваливать, провалить – прова́ лювати, -люю, -люєш, провали́ ти, -лю́, -лиш; -ться –
прова́ люватися, провали́ тися.
Провалина – прова́ лля, -лля, я́ ма.
Проведение – прове́ дення, -ння.
Проведывать, проведать – 1) (кого) відві́дувати, -дую, -дуєш, відві́дати, -даю, -даєш; 2) (о
чем) дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся, дові́датися, -даюся, -даєшся, розві́дувати, -дую, -дуєш,
розві́дати, даю, -даєш (про що).
Провезение – переве́ зення, -ння, переві́з, -во́ зу.
Проверка – пере́ вірка, -ки.
Проверять, проверить – перевіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, переві́рити, -рю, -риш.
Провес – недовага́ , -ги́ .
Провиант – харчі́, -чі́в, провія́ нт, -ту.
Провидение – провиді́ння, -ння.
Провидеть – передбача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, передба́ чити, -чу, -чиш, завбача́ ти, завба́ чити.
Провизия – харчі́, чі́в, прові́зія, -зії.
Провизор – прові́зор, -ра.
Провизорный – прові́зорний.
Провинившийся – прови́ нник, -ка.
Провиниться – провини́ ти(ся), -ню́(ся), -ни́ ш(ся).
Провинциал – провінція́ л, -ла; -ка – провінція́ лка, -ки.
Провинция – прові́нція, -ії.
Провираться, провраться – пробрі́хуватися, -хуюся, -хуєшся, пробреха́ тися, -решу́ ся,
-ешся.
Провисеть – прови́ сіти, -ви́ шу, -ви́ сиш.
Провластвовать – пропанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Провод – про́ від, -воду, дріт (род. дро́ ту).
Проводить, провести – 1) прово́ дити, -джу, -диш, провести́ , -веду́ , -веде́ ш; 2) (обмануть)
дури́ ти, обдури́ ти, -рю́, -риш; -дить в жизнь – перево́ дити в життя́ .
Проводка – прове́ дення, -ння (чого́ ).
Проводник – провідни́ к, -ка́ , проводи́ р, -ря́ .
Проводы – 1) (кого, куда) провожа́ ння, -ння; 2) (поминки) про́ води, -дів.
Провожатый – провожа́ тий, супрові́дник.
Провожать, проводить – 1) прово́ дити, -джу, -диш, провести́ , -веду́ , -веде́ ш; 2) (в дорогу)
виряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ви́ рядити, -джу, -диш, випроваджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш,
ви́ провадити, -джу, -диш.
Провоз – прові́з, -во́ зу.
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Провозвеститель – прові́сник, -ка; -ница – прові́сниця, -ці.
Провозвестник – прові́сник, -ка.
Провозвещать, провозвести – провіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, провісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш.
Провозвещение – прові́щення.
Провозглашать, провозгласить – оголо́ шувати, -шую, -шуєш, оголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш,
оповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, оповісти́ ти, -віщу́ , -вісти́ ш.
Провозглашение – оголо́ шення, опові́щення, -ння.
Провозить, провезти – прово́ зити, -вожу́ , -во́ зиш, прове́ зти́ , -везу́ , -везе́ ш.
Провозиться – прововту́ зитися, -ту́ жуся, -ту́ зишся, поморо́ читися, -чуся, -чишся.
Провокатор – провока́ тор, -ра.
Провокаторский – провока́ торський, -а, -е.
Провокация – провока́ ція, -ції.
Проволока – дріт (род. дро́ ту).
Проволочка – відволо́ ка, -ки, зага́ йка, -ки, тягани́ на, -ни.
Проволочный – дротяни́ й, -а́ , -е́ .
Провоняться – просмерді́тися, -джу́ ся, -ди́ шся.
Проворный – мото́ рний, метки́ й, швидки́ й, -а́ , -е́ ; -но – мото́ рно, ме́ тко, шви́ дко.
Провороваться – прокра́ стися, -кра́ дуся, -кра́ дешся.
Проворонить – проґа́ вити, -влю, -виш.
Проворство – мото́ рність, -ности.
Проворчать – пробурча́ ти, -чу́ .
Провоцировать – провокува́ ти.
Провыть – проски́ глити, -лю.
Прогалина – прога́ лина, -ни.
Проглотить – проковтну́ ти, проглину́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Проглядывать, проглядеть – 1) (пересматривать) перегляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
перегля́ нути, -ну, -неш, передивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, передиви́ тися, -влю́ся, -вишся; 2)
(недосмотреть) недогляда́ ти, недогля́ (е́ )діти, недодиви́ тися; -деть глаза – о́ чі ви́ дивити,
-влю, -виш, о́ чі ви́ глядіти, -джу, -диш.
Проглядывать, проглянуть – (сквозь что) прогляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прогля́ нути, -ну,
-неш.
Прогневить – прогніви́ ти, -влю́.
Проговаривать, проговорить – 1) промовля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, промо́ вити, -влю, -виш,
вимовля́ ти, ви́ мовити; 2) (говорить долго) проговори́ ти, -рю́, -риш, пробала́ кати, -каю,
-ка́ єш.
Проговариваться, проговориться – прогово́ рюватися, -рююся, -рюєшся, проговори́ тися,
-рю́ся, -ришся, промовля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, промо́ витися, -влюся, -вишся,
пробала́ куватися, -куюся, -куєшся, пробала́ катися, -каюся, -каєшся.
Проголодавшийся – зголодні́лий, -а, -е.
Проголодать – проголодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ться – ви́ голодатися, -даюся, -даєшся,
ви́ голоднітися, -ніюся, -нієшся, зголодні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Прогонный (о деньгах) – подоро́ жній, -я, -є.
Прогонять, прогнать – проганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, прогна́ ти (прожену́ , прожене́ ш).
Прогорать, прогореть – 1) прогоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, прогорі́ти, -рю́, -ри́ ш, пропа́ люватися,
-лююся, -люєшся, пропали́ тися, -лю́ся, -лишся; 2) (обанкротиться) прогорі́ти,
збанкрутува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Прогорелый – пропа́ лений, -а, -е.
Прогорклый – згі́рклий, -а, -е.
Прогоркнуть – згі́ркнути, перегі́ркнути, -ну, -неш.
Прогостить – погостюва́ ти, -тю́ю.
Программа – програ́ ма, -ми, про́ грам, -му.
Прогреметь – прогримі́ти, -млю́.
Прогресс – по́ ступ, -пу, проґре́ с, -су; -ивный – поступо́ вий, проґреси́ вний, -а, -е.
Прогрессировать – поступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, проґресува́ ти.
Прогрессист – поступо́ вець, -вця, проґреси́ ст, -та.
Прогрохотать – прогуркоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Прогул – прогу́ л, -лу, прогу́ лини.
Прогуливание – 1) (времени, денег) прогу́ лювання; 2) (лошадей) прово́ джування.
Прогуливать, прогулять – прогу́ лювати, -люю, -люєш, прогуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться –
прогу́ люватися, прогуля́ тися, прохо́ джуватися, -джуюся, -єшся, проходи́ тися, -джуся,
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-дишся.
Прогулка – прогуля́ ння, -ння, прогу́ лянка, -ки, прохі́дка, -ки.
Продаваемый – прода́ ваний.
Продавать, продать – продава́ ти, -даю́, -дає́ш, прода́ ти, -да́ м, -даси́ ; -ться – продава́ тися,
прода́ тися.
Продавец – продаве́ ць, -вця́ ; -вщица – продавни́ ця, -ці.
Продавливать, продавить – прода́ влювати, -люю, -люєш, продави́ ти, -влю́, -виш,
проду́ шувати, -шую, -шуєш, продуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Продажа – про́ даж, -жу, продава́ ння, -ння.
Продажность – прода́ жність, -ности.
Продажный – прода́ жний, -а, -е.
Продалбливать, продолбить – продо́ вбувати, -бую, -єш, продовба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Продвигать, продвинуть – просо́ вувати, -вую, -вуєш, просу́ нути, -ну, -неш.
Продвижение – просува́ ння, -ння.
Продевание – просо́ вування; (нитки в иглу) усиля́ ння, -ння.
Продевать, продеть – просо́ вувати, -вую, -вуєш, просу́ нути, -ну, -неш; (нитку в иглу)
усиля́ ти, -ля́ ю, усили́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Продевствовать – продівува́ ти.
Продекламировать – продеклямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Проделка – 1) ка́ верза, -зи, шту́ ка, -ки; 2) (мошенническая) шахра́ йство, -ва.
Проделывать, проделать – проро́ блювати, -люю, -люєш, пророби́ ти, -блю́, -биш.
Продергивать, продернуть – 1) просми́ кувати, -кую, -ку́ єш, просмикну́ ти, -ну́ , -не́ ш,
прошмо́ ргувати, -гую, -гуєш, прошморгну́ ти, -ну́ , -неш; 2) см. Пропалывать, прополоть.
Продерживать, продержать – проде́ ржувати, -жую, -жуєш, проде́ ржати, -жу, -жиш,
протри́ мувати, -мую, -муєш, протрима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Продержка – затри́ мка, -ки.
Продешевить – продешеви́ ти, -влю́, -виш.
Продиктовать – проказа́ ти.
Продирать, продрать – 1) продира́ ти, проде́ рти; 2) (глаза) протира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
проте́ рти, -тру́ , -тре́ ш, продира́ ти, проде́ рти, -ру́ , -ре́ ш (о́ чі).
Продлять, продлить – продо́ вжувати, -жую, -жуєш, продо́ вжити, -жу, -жиш, протяга́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, протягти́ , -гну́ , -гнеш; -ться – продо́ вжуватися, продо́ вжитися, трива́ ти,
протрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Продовольственный – харчови́ й, -а́ , -е́ .
Продовольствие – харчува́ ння, -ння, харчі́, -чі́в.
Продовольствовать – харчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш; -ться – харчува́ тися.
Продолговатый – довга́ стий, довгува́ тий, по́ довгий, -а, -е.
Продолжатель – продо́ вжник, -ка; -ница – продо́ вжниця, -ці.
Продолжать, продолжить – продо́ вжувати, -жую, -жуєш, продо́ вжити, -жу, -жиш.
Продолжаться – продо́ вжуватися, трива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, точи́ тися, -чуся, -чишся.
Продолжение – продо́ вження.
Продолжительность – трива́ лість, -лости.
Продолжительный – до́ вгий, довгоча́ сний, -а, -е, довготрива́ лий.
Продольно – подо́ вжно, уподо́ вжно.
Продольный – подо́ вжний, повздо́ вжний, -а, -е.
Продремать – продріма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш.
Продрогнуть – зме́ рзнути, переме́ рзнути, -зну, -знеш.
Продрожать – продрижа́ ти, -жу́ , -жи́ ш, протремті́ти, -мчу́ .
Продувание – про́ дув, -ву, продува́ ння, -ння.
Продувать, продуть – 1) продму́ хувати, -му́ хую, -хуєш, продмухну́ ти, -ну́ , -не́ ш, продима́ ти,
-ма́ ю, -ма́ єш, продува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проду́ ти (продму́ , продме́ ш); 2) (промотать)
проци́ ндрювати, -рюю, -рюєш, проци́ ндрити, -рю, -риш.
Продувной – 1) (сквозной) продувни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (изворотливый) вивертки́ й, -а́ , -е́ .
Продукт – (з)добу́ ток, -тку, проду́ кт, -ту; (провизия) проду́ кт.
Продуктивность – продукти́ вність, -ности.
Продуктивный – продукти́ вний, -а, -е.
Продумывать, продумать – проду́ мувати, -мую, -муєш, проду́ мати, -маю, -маєш.
Продушина – про́ дух, -ху.
Продыравить – продіря́ вити, -влю, -виш, продіркува́ ти, -ку́ ю.
Проедание – проїда́ ння.
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́
́ -їси́ ; (о животн.) прогриза́ ти,
Проедать, проесть – проїда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, проїсти,
-їм,
-за́ ю, -за́ єш, прогри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
́
Проезд – проїзд,
пере́ їзд, -ду.
Проездить – проїздити, -жджу.
Проездка – проїжджа́ ння, -ння.
́
Проездной – проїзни́ й. Проездной билет – квито́ к на переїзд.
Проездом, нар. – пере́ їздом.
́
́
́
Проезжать, проехать – проїзди́ ти, -жджу́ , -зди́ ш, проїхати,
-їду,
-їдеш.
́
́
Проезжий – 1) (о человеке) проїжджий, переїжджий, -а, -е, подоро́ жній, -я, -є; 2) проїзни́ й,
переїзни́ й, -а́ , -е́ .
Проект – проє́кт, -ту.
Проектирование – проєктува́ ння.
Проектировать – проєктува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Проекционный – проєкці́йний.
Проем – 1) (отверстие) прозі́р, -зо́ ру, ді́рка, -ки; 2) (в платье) ви́ різка, -ки, ви́ кот, -ту.
Прожаривать, прожарить – просма́ жувати, -жую, -жуєш, просма́ жити, -жу, -жиш.
Прождать – прочека́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, прожда́ ти, -ду́ , -де́ ш.
Прожевывание – прожо́ вування.
Прожектор – проже́ ктор; -ный – проже́ кторний.
Прожекторист – проже́ кторник.
Проживать, прожить – 1) (что) прожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, прожи́ ти, -живу́ , -живе́ ш (гро́ ші);
2) (где) прожива́ ти, прожи́ ти, пробува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, пробу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Прожигание – пропа́ лювання.
Прожигать, прожечь – пропа́ лювати, -люю, -люєш, пропали́ ти, -лю́, -лиш.
Прожиточный – прожитни́ й.
Прожитье – прожи́ ток, -тку, прожиття́ , -ття́ .
Прожога – пропа́ лина, -ни, пропа́ л, -лу.
Прожигание – пропа́ лювання, -ння.
Прожора – ненаже́ ра, проже́ ра.
Прожорливость – неваже́ рливість, -вости.
Прожорливый – ненаже́ рливий, -а, -е; -во – ненаже́ рливо.
Прожужжать – 1) продзижча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (о веретене, кузнечике) просюрча́ ти, -чу,
-чи́ ш.
Проза – про́ за, -зи.
Прозаик – проза́ їк, -ка.
́
Прозаический – прозаїчний,
-а, -е.
Прозвание – прі́звище, -ща.
Прозвенеть – продзвені́ти, -ню, -ни́ ш.
Прозвонить – продзвони́ ти, передзвони́ ти, -ню́, -ниш.
Прозевать – проморга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, проґа́ вити, -влю, -виш.
Прозимовать – перезимува́ ти, -му́ ю, -муєш.
Прозорливость – прозі́рливість.
Прозорливый – прозі́рливий, -а, -е.
Прозрачно – прозо́ ро, прозо́ ристо.
Прозрачность – прозо́ рість, -рости, прозі́рність, -ности.
Прозрачный – прозо́ рий, прозі́рний, -а, -е.
Прозревать, прозреть – 1) (получать зрение) прозріва́ ти, прозрі́ти; 2) (проникать
зрением во что, сквозь что) прозира́ ти, прозирну́ ти.
Прозрение – 1) прозрі́ння; 2) прозира́ ння, прозі́р, -зо́ ру.
Прозябание – ни́ діння, -ння.
Прозябать, прозябнуть (влачить существование) – ни́ діти, -дію, -дієш.
Проигрыш – про́ граш, -шу, про́ гра, -ри; -ный – про́ грашний.
Пройдоха – пройди́ світ, -іта.
Произведение – 1) твір, утві́р (род. (у)тво́ ру) (тво́ ри Коцюби́ нського); 2) ви́ ріб, -робу
(промисло́ ві ви́ роби); 3) (природы) ви́ твір, -вору; 4) (ариф.) здобу́ ток, -тку.
Производитель – виробни́ к, -ка́ ; (потомства) сплоди́ тель, -ля; (работ) викона́ вець, -вця;
-ница – виробни́ ця, -ці.
Производительность – 1) (труда) продукці́йність, -ности; 2) (завода, машин) вида́ тність,
-ности.
Производительный – продукці́йний, -а, -е.
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Производить, произвести – 1) виробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ робити, -блю, -биш; 2)
(создавать) утво́ рювати, -рюю, -рюєш, утвори́ ти, -рю́, -риш; 3) (родить) роди́ ти, породи́ ти,
-джу́ , -диш; 4) (выводить, что от чего, от кого) виво́ дити, -джу, -диш, ви́ вести, -веду,
-ведеш; -дить следствие – чини́ ти, вчини́ ти, -ню́, -ниш слі́дство; -дить впечатление,
влияние – справля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, спра́ вити, -влю, -виш, роби́ ти, зроби́ ти (-блю́, -биш)
вра́ ження, вплив (на ко́ го, на що).
Производный – похі́дний, ви́ творений, -а, -е.
Производственник – виробни́ к, -ка́ .
Производственный – виробни́ чий.
Производство – 1) (изготовление) виро́ блювання, -ння; 2) (фабрикация) виробни́ цтво, -ва;
3) (в чин) підви́ щення,-ння; 4) (грамм.) тво́ рення, ви́ від, -воду.
Произвол – сваво́ ля, самово́ ля, -лі. На произвол судьбы – напризволя́ ще.
Произволение – при́ звіл, -волу, во́ ля, -лі, призволе́ ння, -ння, призволя́ ще, -щого.
Произвольный – 1) самові́льний, сваві́льний, -а, -е; 2) (необоснованный) дові́льний; -но – 1)
сваві́льно, самові́льно; 2) (необоснованно) дові́льно.
Произнесение – виголо́ шування, -ння.
Произносить, произнести – 1) виголо́ шувати, -шую, -шуєш, ви́ голосити, -лошу, -лосиш; 2)
(выговаривать) вимовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ мовити, -влю, -виш.
Произношение – вимо́ ва, -ви.
Произрастать, произрасти – рости́ (росту́ , росте́ ш) вироста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, ви́ рости,
-росту, -ростеш.
Пройма – 1) (у мостов) перехі́д, -хо́ ду; 2) (в платье) розпі́рка, -ки.
Происки – пі́дступи, -пів, ка́ верзи, -верз.
Проистекать, проистечь – 1) (течь откуда-либо) витіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ текти, -те́ чу,
-течеш; 2) (происходить) виника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ никнути, -кну, -кнеш, повстава́ ти, та́ ну,
-неш.
Происходить, произойти – 1) (совершаться) твори́ тися, -ри́ ться, ді́ятися (ді́ється),
роби́ тися, зроби́ тися, -биться, чини́ тися, зчини́ тися, учини́ тися, -ниться, ста́ тися
(ста́ неться), ко́ їтися, ско́ їтися (ско́ їться), відбува́ тися, -ва́ ється, відбу́ тися, -деться; 2)
(возникать) виника́ ти, ви́ никнути, повстава́ ти, повста́ ти, -ну, -неш; 3) (о роде,
происхождении) похо́ дити, -джу, -диш, піти́ (піду́ , пі́деш).
Происхождение – 1) (начало) поча́ ток, -тку, почи́ н, -ну; 2) (род) похо́ дження, -ння, рід (род.
ро́ ду).
Происшествие – приго́ да, -ди.
Прок – пуття́ , -ття́ , ко́ ристь, -сти, пожи́ ток, -тку; итти в прок – іти́ на до́ бре, на ко́ ристь, на
пожи́ ток.
Прокаженный – прокаже́ ний, -а, -е.
Проказа (болезнь) – прока́ за, -зи.
Проказить – пустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, витворя́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш. [Що ви тут витворя́ єте?].
Проказник – пусту́ н, -на́ ; -ница – пусту́ нка, -ки.
Прокалывать, проколоть – проко́ лювати, -люю, -люєш, проколо́ ти, -лю́, -леш, протика́ ти,
-ка́ ю, проткну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Прокалякать – пробазі́кати, -каю.
Прокапчивать, прокоптить – ви[про]ко́ пчувати, -чую, -чуєш, ви[про]копти́ ти, -пчу́ , -птиш;
продимля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, продими́ ти, -млю́, -ми́ ш.
Прокапывать, прокопать – проко́ пувати, -пую, -пуєш, прокопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Прокараулить – провартува́ ти, -ту́ ю.
Прокармливать, прокормить – прохарчо́ вувати, -вую, -вуєш, прохарчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш,
прогодо́ вувати, -вую, -вуєш, прогодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; -ться – прохарчо́ вуватися,
прохарчува́ тися.
Прокат – 1) (настилка из бревен) помі́ст, -мо́ сту; 2) (отдача вещи во временное
пользование) користува́ ння, -ння, зажи́ ток, -тку; 3) см. Прокатка.
Прокатка (железа) – вальцюва́ ння, -ння (залі́за); -тный завод – вальцюва́ льня, -ні.
Проквашивать, проквасить – проква́ шувати, -шую, -шуєш, проква́ сити, -ква́ шу, -ква́ сиш.
Прокипать, прокипеть – прокипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, прокипі́ти, -плю́, -пи́ ш.
Прокипятить – нагрі́ти, -і́ю, -і́єш.
Прокисать, прокиснуть – прокиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, проки́ снути, -сну, -снеш.
Прокисший – проки́ слий, -а, -е.
Прокладка – 1) (действие) проклада́ ння; 2) перекла́ дка, -ки.
Прокладывать, прокласть, проложить – 1) проклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прокла́ сти, -ладу́ ,
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-ладе́ ш; 2) (класть, что между чем-либо) перекладати, -да́ ю, -да́ єш, перекла́ сти, -ладу́ ,
-е́ ш.
Прокламация – проклама́ ція, -її.
Проклевывать, проклевать – прокльо́ вувати, -вую, -вуєш, проклюва́ ти, -люю́, -лює́ш,
продзьо́ бувати, -бую, -буєш, продзьо́ бати, -баю, -баєш.
Проклинать, проклясть – проклина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, проклясти́ (прокляну́ , прокляне́ ш и
проклену́ , проклене́ ш).
Проклятие – проклі́н, -кльо́ ну, прокля́ ття, -ття.
Проклятый – про́ клятий, прокляту́ щий, -а, -е.
Прокол – 1) проко́ лина; 2) (действие) проко́ лювання.
Проконсул – проко́ нсул, -ла; -льский – проко́ нсульський.
Прокоптелый – прокопті́лий, проди́ млений, -а, -е.
Прокормление – 1) (людей) харчува́ ння, прохарчува́ ння, -ння; 2) (животных, птиц)
годі́вля, -лі.
Прокрадываться, прокрасться – прокрада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, прокра́ стися, -раду́ ся,
-ешся.
Прокричать – прокрича́ ти, -чу́ .
Прокуратура – прокурату́ ра, -ри.
Прокуривать, прокурить – проку́ рювати, -рюю, -рюєш, прокури́ ти, -рю́, -риш.
Прокурор – прокуро́ р, -ра; -рский – прокуро́ рський, -а, -е.
Прокутить – 1) (промотать) проци́ ндрити, -рю, -риш, прогуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) (гулять
некоторое время) пропия́ чити, -чу, -чиш, прогуля́ ти, -ля́ ю.
Пролагать, проложить (дорогу) – проклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, прокла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш.
Пролаза – пройди́ світ, -та.
Пролазить – прола́ зити, -ла́ жу, -зиш.
Проламывать, проломать, проломить – прола́ мувати, -мую, -муєш, пролама́ ти, -ма́ ю,
-ма́ єш, проло́ млювати, -люю, -люєш, проломи́ ти, -млю, -миш.
Пролегать – лежа́ ти.
Пролежень (рана от долгого лежания) – про́ лежень, -жня.
Пролеживать, пролежать – проле́ жувати, -жую, -жуєш, проле́ жати, -жу, -жиш.
Пролезать, пролезть – 1) (сквозь что) прола́ зити, -ла́ жу, -ла́ зиш, пролі́зти, -зу, -зиш; 2)
(через что: забор) перела́ зити, перелі́зти.
Пролепетать – пробелькота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Пролет – 1) (птиц) переліта́ ння, -ння, пере́ літ, пролі́т, -льо́ ту; 2) (в стене) про́ світ, -ту; 3)
(на жел. д.) перегі́н, прогі́н, -го́ ну.
Пролетариат – пролетарі́ят, -ту.
Пролетарий – пролета́ р, -ря́ .
Пролетарский – пролета́ рський.
Пролетать, пролететь – 1) (мимо кого, чего) проліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, пролеті́ти, -лечу́ ,
-лети́ ш, промину́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (о времени́ ) промина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, промину́ ти, -ну́ ,
-не́ ш.
Пролетка – бігунці́, -ці́в.
Пролечивать, пролечить – пролі́ко́ вувати, -вую, -вуєш, пролікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пролив – прото́ ка, -ки.
Проливать, пролить – пролива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проли́ ти, -ллю́, -ллє́ш, розлива́ ти, розли́ ти
(розіллю́, розіллє́ш).
Проливной (дождь) – заливни́ й, -а́ , -е́; (дощ) зли́ ва, -ви.
Пролитие – пролиття́ , -ття́ .
Пролог – 1) вступ, -пу; 2) (церковкая книга) про́ лог, -гу.
Проложение – проклада́ ння, -ння.
Пролом – 1) проло́ млення, пролі́[о́ ]м, -ло́ му; 2) (пролом. место) ви́ лі[о]м, -лому.
Промалчивать, промолчать – 1) (не отвечать) промо́ вчувати, -чую, -чуєш, промовча́ ти,
-вчу́ , -вчиш, змо́ вчувати, змо́ вчати; 2) (некоторое время) перемо́ вчувати, -чую, -чуєш,
перемо́ вчати, -вчу, -вчиш.
Промаршировать – промаршува́ ти, -шу́ ю.
Промасленный – прома́ слений.
Промасливать, промаслить – прома́ слювати, -люю, -люєш, прома́ слити, -лю, -лиш,
прома́ щувати, -щую, -щуєш, промасти́ ти, -мащу́ , -сти́ ш (ма́ слом).
Проматывать, промотать (расточать) – гайнува́ ти, прогайнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш,
три́ нькати, протри́ нькати, -каю, -каєш.
432

Російсько-український словник

Промах – 1) (неверный удар) про́ мах, -ху; 2) (ошибка, оплошность) про́ гріх, -ху, по́ милка,
-ки; промах сделать – ма́ ху да́ ти.
Промахнуться – 1) промахну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся; 2) (сделать оплошность) помили́ тися,
-лю́ся, -лишся.
Промедление – прога́ йка, зага́ йка, -ки.
Промедлять, промедлить – га́ ятися (га́ юся, га́ єшся), зага́ юватися, -га́ ююся, -га́ юєшся,
зага́ ятися, -га́ юся, -га́ єшся, бари́ тися (барю́ся, ба́ ришся), забари́ тися.
Промежду, нар. – промі́ж, помі́ж.
Промежность – промі́жжя, -жжя.
Промежуток – 1) (между чем) промі́жка, -ки, переме́ жок, -жку; 2) (о времени) про́ тяг, -гу.
Промежуточный – промі́жний, -а, -е.
Промелькать, промелькнуть – 1) (об огне, молнии) промигну́ ти, -гну́ , -гне́ ш, пробли́ мати,
-маю, -маєш, проблимну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (о движении времени) промайну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Промен – 1) (обмен) про́ мін, -ну, міньба́ , -би́ ; 2) (плата за промен) промі́нне, -ного.
Променивать, променять – промі́нювати, -нюю, -нюєш, проміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Промер – ви́ мір, -ру.
Прометать, промести – проміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, промести́ , -мету́ , -мете́ ш.
Промешкать, см. Промедлять.
Промозглый – 1) гнили́ й, при́ тхлий; 2) (о погоде, воздухе) во́ гки́ й.
Промоина, см. Вымоина.
Промокательный – промока́ льний.
Промокательная бумага – бібу́ ла, бюва́ рний папі́р.
Промокать, промокнуть – промока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, промо́ кнути, -кну, -кнеш.
Промокший – змо́ клий, -а, -е.
Промолвить – промо́ вити, ви́ мовити, -влю, -виш.
Промолчать, см. Промалчивать.
Промчаться – пробі́гти, -біжу́ , -біжи́ ш, проли́ нути, -ну, -неш.
Промошенничать – прошахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Промучиться – прому́ читися, -чуся, -чишся.
Промывалка – промива́ чка, -ки.
Промывальщик – проми́ вач, -ча.
Промывание – промива́ ння, -ння.
Промывательный – промива́ льний, -а, -е.
Промывать, промыть – промива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проми́ ти.
Промывка – промива́ ння.
Промысел – 1) про́ мисел, -слу, реме́ ство, -ва́ ; 2) (рыбный) риба́ льство, -ва́ ; 3) (звериный)
лове́ цтво.
Промышленник – промисло́ вець, -вця.
Промышленность – промисло́ вість, -вости.
Промышлять – промишля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Пронзать, пронзить – проко́ лювати, -люю, -люєш, проколо́ ти, -колю́, -ко́ леш,
простро́ млювати, -люю, -люєш, простроми́ ти.
Пронзительный – 1) прони́ зливий, -а, -е; (о ветре) дошку́ льний, -а́ , -е́ ; -но – 1) прони́ зливо,
2) дошку́ льно.
Проникание – проника́ ння.
Проникать, проникнуть – 1) (проходить) прохо́ дити, -джу, -диш, пройти́ (пройду́ ,
пройде́ ш); 2) (постигать) збагну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Проникаться, проникнуться – перейма́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся, перейня́ тися, -му́ ся,
-ме́ шся, пройма́ тися, пройня́ тися.
Проникновение – прохо́ дження, пройма́ ння, -ння.
Проникновенный – прони́ кливий, -а, -е.
Пронимать, пронять – 1) (пробивать) пробива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проби́ ти, -б’ю́, -б’єш,
проко́ лювати, -люю, -люєш, проколо́ ти, -лю́, -леш; 2) (дать себя почувствовать)
пройма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, пройня́ ти (пройму́ , пройме́ ш) (кого́ ), дошкуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
дошку́ лити, -лю, -лиш (кого́ и кому́ ).
Пронимающий – дошкульни́ й, шкульни́ й, -а́ , -е́ .
Проницаемость – 1) проника́ льність, -ности, прозі́рність, -ности; 2) (для жидкости и
света) пропуска́ льність, -ности.
Проницаемый – проника́ льний.
Проницательность – прони́ кливість, -вости.
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Проницательный – прони́ кливий, -а, -е.
Проносить, пронести – 1) проно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, пронести́ , -несу́ , -несе́ ш; 2)
(известное время) проноси́ ти, -ношу́ , -но́ сиш.
Пронумеровывать, пронумеровать – пронумеро́ вувати, пронумерува́ ти.
Проныра – проно́ за, -зи.
Пронырливый – проно́ зливий, проно́ зуватий, -а, -е; -во – проно́ зливо.
Пронюхивать, пронюхать – проню́хувати, -ню́хую, -ню́хуєш, проню́хати, -хаю, -хаєш.
Прообедать – прообі́дати, -даю, -даєш.
Прообраз – проо́ браз, -зу, знамено́ , -на́ , озна́ ка, -ки.
Проорать – 1) (плугом) проора́ ти, -рю́, -ре́ ш; 2) (прокричать, прогорланить)
прогаласува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, прогорла́ ти, -ла́ ю.
Пропаганда – пропаґа́ нда, -ми.
Пропагандировать – пропаґандува́ ти, -дую и пропаґува́ ти, -ґу́ ю, -ґу́ єш.
Пропагандист – пропаґа́ тор, -ра.
Пропадать, пропасть – пропада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пропа́ сти, -паду́ , -паде́ ш, ги́ нути, -ну, -неш,
зги́ нути, -ну, -неш.
Пропажа – пропа́ жа, -жі, стра́ та, втра́ та, -ти, згу́ ба, -би.
Пропасть – 1) (ущелье) прова́ лля, -лля, безо́ дня, -ні, бе́ скет, -ту; 2) (несметное число)
бе́ зліч, -чі, си́ ла, -ли, си́ ла-силе́ нна, тьма-тьму́ ща.
Пропевать, пропеть – проспі́вувати, -вую, -вуєш, проспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Пропедевтика – пропеде́ втика.
Пропедевтический – пропедевти́ чний.
Пропекать, пропечь – пропіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, пропекти́ , -печу́ , -пече́ ш.
Пропеллер – пропе́лер, -ру.
Прописка – впис, -су.
Прописная (буква) – вели́ ка лі́тера (бу́ ква).
Прописывать, прописать – 1) (изложить на письме) пропи́ сувати, -сую, -суєш,
прописа́ ти, -шу́ , -шеш; 2) (лекарство) запи́ сувати, записа́ ти (лі́ки); 3) (паспорт и т д.)
впи́ сувати, вписа́ ти (в кни́ гу), заво́ дити, -во́ джу, -диш, завести́ , -веду́ , -е́ ш (в кни́ гу, до
кни́ ги); -ться – впи́ суватися, вписа́ тися.
Пропитание – прожи́ ток, -тку.
Пропитанный – прося́ клий, наси́ чений.
Пропитывать, пропитать – 1) годува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, прогодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, харчува́ ти,
прохарчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш (кого́ ); 2) (запахом) пропа́ хувати, -па́ хую, -хуєш, пропа́ хнути,
-хну, -хнеш.
Пропитываться, пропитаться – 1) просяка́ тися, прося́ кнути; 2) (запахом) пропаха́ тися,
пропахну́ тися.
Пропищать – пропища́ ти, -щу́ , -щи́ ш, пропискоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Проплакать – пропла́ кати, -ла́ чу, -ла́ чеш.
Проповедник – пропові́дник, -ка.
Проповеднический – пропові́дницький, -а, -е.
Проповедь – про́ повідь, -віді, ка́ зань, -ні.
Пропорциональность – пропорці́йність, -ности.
Пропорциональный – пропорці́йний, -а, -е; -но – пропорці́йно.
Пропорция – пропо́ рція, -ції.
Пропотеть – спітні́ти, -тні́ю, -тні́єш, -упрі́ти (упрі́ю, упрі́єш).
Пропраздновать – просвяткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Пропуск – 1) (действие) перепуска́ ння, пропуска́ ння, -ння; 2) (письменный вид)
пере́ пустка, -ки; 3) (в книге, письме) про́ пуск, -ску, о́ гріх, -ху.
Пропускать, пропустить – 1) (кого куда) пропуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, пропусти́ ти, -пущу́ ,
-пу́ стиш (кого́ куди́ ); 2) (упускать) перепуска́ ти, перепусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш, пропуска́ ти,
пропусти́ ти (кого́ , що); 3) (читая) пропуска́ ти, пропусти́ ти, випуска́ ти, ви́ пустити, -пущу,
-пустиш, мина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, мину́ ти, -ну́ , -не́ ш; 4) (жидкость) перепуска́ ти, перепусти́ ти
(через що).
Пропускной – пропускни́ й, -а́ , -е́ ; п. бумага – пропуска́ льний папі́р.
Пропутешествовать – промандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Пропьянствовать – пропия́ чити.
Прорабатывать, проработать – проро́ блювати, -люю, -люєш, пророби́ ти, -блю́, -биш,
пропрацюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Прорастать, прорасти – пророста́ ти, -та́ ю, -та́ єш, прорости́ , -сту́ , -сте́ ш.
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Прорва – 1) прі́рва; 2) (канал между двумя реками) прото́ ка, за́ річок.
Прорез – прорі́з, -зу.
Прорезиненный – (про)ґумо́ ваний, -а, -е.
Прорезинить, тех. – (про)ґумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Проректор – проре́ ктор, -ра.
Прореха – ро́ зпірка, -ки, ро́ зріх.
Прорицание – пророкува́ ння, віщува́ ння, -ння.
Прорицатель – віщу́ н, -на; -ница – віщу́ нка, -ки.
Прорицательный – віщува́ льний, -а, -е.
Пророк – проро́ к, -ка.
Проронить – 1) упусти́ ти (упущу́ , упу́ стиш); 2) (слово) промо́ вити, -влю, -виш.
Пророческий – проро́ чий, -а, -е.
Пророчество – проро́ цтво, -ва.
Пророчествовать – пророкува́ ти.
Пророчица – проро́ чиця, -ці.
Прорубать, прорубить – прору́ бувати, -бую, -буєш, проруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Прорубка – прору́ бування, проруба́ ння, -ння.
Прорубь – 1) ополо́ нка, поло́ нка, -ки; 2) (для ловли рыбы) вікно́ , -на́ .
Прорыв – прори́ в, -ву.
Прорывать, прорвать – прорива́ ти, -ва́ ю, прорва́ ти, -ву́ , -е́ ш.
Прорывать, прорыть – прорива́ ти, -ва́ ю, -єш, прори́ ти, -ри́ ю.
Прорываться, прорваться – прорива́ тися, прорва́ тися.
Просак (затруднительное положение) – моро́ ка, -ки, кло́ піт, -поту.
Просачиваться, просочиться – просо́ чуватися, -чуюся, -просочи́ тися, -сочу́ ся, -чишся.
Просватывать, просватать – заруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, заручи́ ти, -чу́ , -чиш, сва́ тати,
засва́ тати, -таю, -таєш.
Просвежать, просвежить – освіжа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, освіжи́ ти.
Просверленный – просве́ рдлений.
Просверливать, просверлить – прові́рчувати, -чую, -чуєш, проверті́ти, -верчу́ , -верти́ ш,
просве́ рдлювати, -люю, -люєш, просвердли́ ти, -длю́, -длиш.
Просвет – про́ світ, -ту, про́ світок, -тку.
Просветитель – просві́тник, -ка.
Просветительница – просві́тниця, -ці.
Просветительный – просві́тній.
Просветление – проя́ снення, -ння.
Просветлеть – проясни́ тися.
Просвечивать – просві́чувати.
Просвещать, просветить – осві́чувати, -чую, -чуєш, освіти́ ти (освічу́ , осві́тиш).
Просвещение – просві́та, осві́та, -ти.
Просвира – про́ скура, -ри, про́ скурка, -ки.
Просевать, просеять – просіва́ ти, -ва́ ю, просі́яти, -сі́ю.
Проседь – сивина́ , сивизна́ , -ни́ .
Просека – просі́ка, про́ руб, -бу.
Проселочная дорога – путі́вець.
Просиживать, просидеть – проси́ джувати, -джую, -джуєш, проси́ діти, -джу, -диш.
Проситель – проха́ ч, -ча́ ; -ница – проха́ чка, -ки.
Просительный – проха́ льний, -а, -е.
Просить – проси́ ти (прошу́ , про́ сиш), проха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Просиять – зася́ яти, -ся́ ю, -ся́ єш.
Прославленный – усла́ влений.
Прославлять, прославить – прославля́ ти, просла́ вити, уславля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, усла́ вити.
Проследить – ви́ слідити, -ліджу, -лідиш, присочи́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
́
Проследовать – пройти́ (пройду́ , про́ йде́ ш), проїхати.
Прослезиться – розпла́ катися, -ла́ чуся, -ла́ чешся, запла́ кати.
Прослой, прослойка – про́ шарок, проша́ рина.
Прослушать – прослу́ хати, -хаю.
Прослыть – усла́ витися, -влюся.
Просматривать, просмотреть – 1) перегляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, перегля́ нути, -ля́ ну, -ля́ неш;
2) (не досмотреть) недогля́ діти (недогля́ ну, недогля́ неш), недоба́ чити, -чу, -чиш.
Просмотр – 1) пере́ гляд, -ду; 2) недо́ гляд, -ду.
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Проснуться – проки́ нутися, -нуся, -нешся.
Просовывать, просунуть – просо́ вувати, -вую, -вуєш, просу́ нути, -су́ ну, -су́ неш.
Просол – просі́л, -со́ лу.
Просолиться, просолеть – просолі́ти, -лі́ю, -лі́єш, усоли́ тися.
Просонки – просо́ ння, -ння. В -ках – спросо́ ння.
Проспект – проспе́ кт, -ту.
Проспорить – проспереча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, прозмага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся.
Просроченный – зада́ внений, простро́ чений.
Просрочивать, просрочить – простро́ чувати, -чую, -чуєш, простро́ чити, -ро́ чу, -ро́ чиш.
Просрочка – простро́ чення, -ння.
Простаивать, простоять – просто́ ювати, -то́ юю, то́ юєш, просто́ я́ти, -тою́, -то́ їш.
Простак – проста́ к, -ка́ ; -тачка – просту́ ха, -хи.
Простейший – найпрості́ший.
Простенок – про́ стінок, -нку, міжвіко́ ння, -ння.
Простеночный – міжвіко́ нний, -а, -е.
Простирать, простереть – простяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, простягти́ , -гну́ , -гнеш.
Простительность – виба́ чність, проба́ чність, -ности.
Простительный – виба́ чний, проба́ чний, -а, -е; -но – виба́ чно.
Проститутка – пові́я, -і́ї, проститу́ тка, -ки.
Проституция – проститу́ ція, -ії.
Просто – про́ сто, по-про́ сту.
Простоватый – проста́ цький, -а, -е.
Простодушие – простоду́ шність.
Простодушный – простоду́ шний.
Простой – про́ стий, звича́ йний, -а, -е.
Простой – прості́й, -то́ ю.
Простокваша – ря́ жанка, -ки, ки́ сле молоко́ .
Простолюдин – простолю́дець, -дця.
Простонародие – просто́ люд.
Простонародный – проста́ цький, просто́ людний, -а, -е.
Простонать – простогна́ ти, -гну́ , -гнеш.
Простор – про́ стір, -тору.
Просторечье – про́ ста мо́ ва.
Просторный – просто́ рий, -а, -е.
Простосердечие – простосе́ рдя, простосе́ рдність, щиросе́ рдність.
Простосердечный – щиросе́ рдий, -а, -е; -но – щиросе́ рдо.
Простота – 1) простота́ , -ти́ , про́ стість, -тости; 2) щи́ рість.
Простофиля – бевзь, -зя, ґа́ ва, -ви, ду́ рень, -рня.
Пространно – 1) (подробно) докла́ дно; 2) (обширно) ши́ роко, просто́ ро.
Пространный – 1) докла́ дний; 2) широ́ кий, обши́ рий, просто́ рий, -а, -е.
Пространство – про́ сторінь, -роні, о́ бшир, -ру, про́ стір, -тору.
Прострел – про́ стріл.
Простреливать, прострелить – прострі́лювати, -люю, -люєш, простре́ лити, -лю, -лиш.
Простуда – засту́ да, -ди.
Простудный – засту́ дний, -а, -е.
Простуживать, простудить – засту́ джувати, -джую, -джуєш, застуди́ ти, -джу́ , -диш; -ться
– засту́ джуватися, застуди́ тися.
Проступок – прови́ на, -ни.
Простывать, простыть – холо́ нути, прохоло́ нути, -ну, -неш, прочаха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш,
проча́ хнути, -хну, -хнеш, простига́ ти, прости́ гнути.
Простывший – прохоло́ лий, проча́ хлий, -а, -е.
Простыня – простира́ ло, простира́ дло.
Просуетиться – прометуши́ тися, -шуся, -ши́ шся.
Просушивать, просушить – просу́ шувати, -шую, -шуєш, просуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Просушка – просу́ шуванння, -ння.
Просфора – про́ скура, -ри; -рный – про́ скурний, -а, -е.
Просчет – прорахува́ ння, -ння, прораху́ нок, -нку.
Просчитать – пролічи́ ти, -чу́ , -чиш, прорахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш; -ся – прорахува́ тися.
Просыпа́ ть, просы́пать – розсипа́ ти, -па́ ю, розси́ пати, -плю.
Просыпа́ ть, проспать – спа́ ти (сплю́, спи́ ш), проспа́ ти, -плю́, -пи́ ш; -ться – 1)
436

Російсько-український словник

(пробудиться) прокида́ тися, проки́ нутися, просина́ тися, просну́ тися; 2) (протрезвиться
сном) просипа́ тися, проспа́ тися, -плю́ся.
Просыхать, просохнуть – просиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, просо́ хнути, -хну, -хнеш; (понемногу)
протряха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, протря́ хнути, -хну, -хнеш.
Просьба – проха́ ння, -ння.
Просякать, просякнуть – просяка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, просякти́ , -кну́ , -кнеш.
Проталина – талови́ на́ , -ни́ , тал, -лу.
Проталкивать, протолкнуть – пропиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, пропха́ ти, -ха́ ю, пропхну́ ти, -хну́ ,
-хне́ ш; -ться – пропиха́ тися, пропхну́ тися.
Протанцевать – протанцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Протапливать, протопить – прото́ плювати, -люю, -люєш, протопи́ ти, -плю́, -пиш (що чим).
Протаскивать, протащить – протяга́ ти, протягти́ , -гну́ , -гнеш, проволіка́ ти, проволокти́ ,
-лочу́ , -чеш.
Протекать, протечь – 1) протіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, протекти́ , -течу́ , -тече́ ш; (о времени)
промина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, промину́ ти, -мину́ , -мине́ ш.
Протектор – проте́ ктор, -ра; -ский – проте́ кторський, -а, -е.
Протекторат – протектора́ т, -ту.
Протекционизм – протекціоні́зм, -му.
Протекция – проте́ кція, -ії.
Протест – проте́ ст, -ту.
Протестовать – протестува́ ти, -ту́ ю.
Против, нар. – про́ ти, на(в)про́ ти.
Противительный (грам.) – протиста́ вний, -а, -е.
Противиться – опира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, става́ ти (стаю́, -є́ш) о́ пір (и опо́ ром) (проти
ко́ го).
Противление – о́ пір (род. опо́ ру), змага́ ння, -ння.
Противник – супроти́ вник, -ка; -ница – супроти́ вниця, -ці.
Противовес – противага́ , -ги́ .
Противовоздушный – протиповітряни́ й.
Противогаз – протигаз; -зовый – протига́ зовий.
Противодейственный – протиді́йний, -а, -е.
Противодействие – о́ пір (р. опо́ ру), протиді́яння, -ння.
Противодействовать – протиді́яти, -ді́ю, -ді́єш, о́ пір чини́ ти.
Противозаконный – протизако́ нний, -а, -е; -но – протизако́ нно.
Противолежащий – протиле́ жний, супротиле́ жний, -а, -е.
Противоположение – протиста́ влення, -ння.
Противоположность – протиле́ жність, -ности.
Противоположный – протиле́ жний, -а, -е; -но – протиле́ жно.
Противопоставлять, -ставить – ста́ вити, -влю, -виш, поста́ вити проти (навпро́ ти),
протиста́ вити.
Противоречивость – супере́ чність, супере́ чливість, -ости.
Противоречивый – супере́ чний, супере́ чливий, -а, -е; -во – супере́ чно, супере́ чливо.
Противоречие – супере́ чність.
Противоречить – пере́ чити, супере́ чити, -чу, -чиш (кому, чому), запере́ чувати, -чую (що).
́
Противостоять – стоя́ ти (стою́, стоїш)
проти, навпро́ ти (кого́ ).
Противоядие – протиотру́ та, -ти.
Противуестественный – протиприро́ дний, ненатура́ льний.
Протиральник – протира́ ч.
Протирать, протереть – протира́ ти, -ра́ ю, проте́ рти (протру́ , протре́ ш).
Протирка – протира́ чка.
Протискиваться, протиснуться – прото́ вплюватися, -лююся, -люєшся, прото́ впитися.
Протодиакон – протодия́ кон, -на.
Протоиерей – протоєре́ й, -ре́ я.
Проток – проті́к, -то́ ку.
Протокол – протоко́ л, -лу.
Протоколировать – протоколюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Протолковать – пробала́ кати.
Проторговать – проторгува́ ти.
Проторжка (в торгу) – утра́ та, стра́ та, -ти.
Проторить (дорогу) – уторува́ ти.
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Протосковать – просумува́ ти.
Прототип – прототи́ п, -пу, первоо́ браз, -зу.
Прототипный – прототи́ пний, первоо́ бразний.
Протравливание – протра́ влювання.
Протравливать, протравить – 1) (что чем) протра́ влювати, протравити; 2) (скотом)
згодо́ вувати, згодува́ ти; 3) (о ружье) прочища́ ти, прочи́ стити.
Протрезвлять, протрезвить – протвере́ жувати, -жую, -жуєш, протверези́ ти, -режу́ ,
-рези́ ш; -ться – протвере́ жуватися, протверези́ тися.
Протрубить – 1) протруби́ ти, -блю́, -биш, просурми́ ти, -млю́, -ми́ ш; 2) (разболтать)
розголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Протягивать, протянуть – 1) про(с)тяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, про(с)тягти́ , -гну́ , -гне́ ш; 2)
(продлить) протяга́ ти, протягти́ .
Протяжение – про́ тяг, -гу.
Протяжность – протя́ жність, -ности, протя́ глість, -лости.
Протяжный – протя́ жний, протя́ глий, -а, -е; -но – протя́ жно, протя́ гло, з про́ тягом.
Профан – нетя́ ма, -ми, неві́глас, -са.
Профанация – профана́ ція, -ії.
Профессиональный – фахови́ й, професі́йний, -а, -е.
Профессия – фах, -ху, профе́ сія, -ії.
Профессор – профе́ сор, -ра; -ский – профе́ сорський, -а, -е.
Профиль – про́ філь, -ля.
Профильтровать – профільтрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, проціди́ ти, -джу́ , -диш.
Прохаживать, проходить, пройти – прохо́ джувати, -джую, -джуєш и прохо́ дити, -хо́ джу,
-хо́ диш, пройти́ (пройду́ , пройде́ ш); -ться – прохо́ джуватися, прохо́ дитися, проходи́ тися,
пройти́ ся.
Прохвост – шарло́ та, суці́га́ .
Прохлада – прохоло́ да, -ди.
Прохладительный, прохладный – прохоло́ дний, -а, -е.
Прохлаждать, прохладить – прохоло́ джувати, -джую, -джуєш, прохолоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Прохлаждение – прохоло́ джування, -ння.
Проход – 1) (действ.) прохо́ дження, -ння; 2) прохі́д, перехі́д, -хо́ ду.
Проходимец – пройди́ світ, -та.
Проходимый – прохідни́ й, -а́ , -е́ .
Проходить, пройти – 1) прохо́ дити, -джу, -диш, пройти́ (пройду́ , про́ йде́ ш); 2) (миновать)
мина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, мину́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Проходить (известное время) – проходи́ ти, -джу́ , -диш, промандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Проходной – прохідни́ й, скрізни́ й; -ное свидетельство – подоро́ жній лист.
Прохождение – 1) (пути) перехі́д, -хо́ ду; 2) (курса науки) прохо́ дження, -ння.
Прохожий – перехо́ жий, прохо́ жий, -а, -е, подоро́ жній, -я, -є.
Процветание – ро́ зквіт, -ту, процвіта́ ння, -ння.
Процветать, процвести – процвіта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, процвісти́ , -віту́ , -віте́ ш.
Процеживанье – проці́джування, -ння.
Процеживать, процедить – проці́джувати, -джую, -джуєш, проціди́ ти, -джу́ , -диш.
Процент – відсо́ ток, -тка, проце́ нт, -ту; -ный – відсотко́ вий, -а, -е.
Процесс – проце́ с, -су.
Процессия – проце́ сія, -ії.
Прочий – і́нший, -а, -е. Между прочим – між і́ншим. И -чее – і таке́ і́нше.
Прочистка – прочи́ щення, -ння.
Прочитывать, прочесть – прочи́ тувати, -тую, -туєш, прочита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Прочихаться – ви́ чхатися, -хаюся, -хаєшся.
Прочищать, прочистить – прочища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, прочи́ стити, -чи́ щу, -чи́ стиш.
Прочность – мі́цність, -ности.
Прочный – міцни́ й, -а́ , -е́ ; -но – мі́цно.
Прочь – геть; (ко мног.) ге́ тьте. Я не прочь – я на від то́ го.
Прошедший – мину́ лий, -а, -е.
Прошелестеть – прошелесті́ти.
Прошение – проха́ ння, -ння.
Прошенный – про́ ханий, -а, -е.
Прошибать, прошибить – 1) (пробивать) пробива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, проби́ ти, -б’ю́, -є́ш; 2)
(словом донимать) дошкуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дошку́ лити, -лю, -лиш.
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Прошивка (действие) – прошива́ ння, -ння.
Прошипеть – 1) прошепі́ти, -плю́, -пи́ ш; 2) (о змее) просича́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Прошлогодний – торі́шній, -я, -є.
Прошлый – мину́ лий, -а, -е; в прошлом году – мину́ лого ро́ ку, торі́к.
Прошляться – прошве́ ндяти, -дяю, -дяєш.
Прошмыгнуть – прошмигну́ ти, -ну́ , -не́ ш, промайну́ ти, -ну́ , -е́ ш.
Прошнуровывать, прошнуровать – прошнуро́ вувати, -вую, -вуєш, прошнурува́ ти, -ру́ ю.
Прощание – проща́ ння, -ння.
Прощать, простить – 1) (обиду, вину, долг) проща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, прости́ ти (прощу́ ,
прости́ ш), дарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, подарува́ ти; 2) (извинять) вибача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
ви́ бачити, -чу, -чиш, пробача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, проба́ чити, -чу, -чиш.
Прощальный – проща́ льний.
Прощаться, проститься – (с кем) проща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, попроща́ тися, -ща́ юся.
Проще, нар. – прості́ш(е).
Прощелыга, см. Прохвост.
Прощение – проще́ ння, проба́ чення, -ння.
Проэкзаменовать – проіспитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, проекзаменува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Проэкт – проє́кт, -ту.
Проэкция – проє́кція, -ії.
Проявление – ви́ яв, -ву, ви́ явлення, -ння.
Проявлять, проявить – виявля́ ти, -ля́ ю, ви́ явити, -влю, -виш.
Прояснять, прояснить – проя́ снювати, -нюю, -нюєш, проясни́ ти, -ню́, -ни́ ш; -ться – 1)
проя́ снюватися, проясни́ тися; 2) (о погоде) випого́ джуватися, -джуюся, -джуєшся,
ви́ погодитися, -джуся, -дишся, вигоди́ нюватися, ви́ годинитися.
Пруд – 1) став, -ву; 2) (искусствен.) са́ жавка, -ки.
Прудить – гати́ ти (гачу́ , га́ тиш).
Пружина – пружи́ на, -ни.
Пружинистый – пружи́ нистий.
Пружинный – пружи́ новий, -а, -е.
Прут – 1) лози́ на, -ни, хворости́ на, -ни; 2) (для вязанья) дро́ тик, -ка, пру́ тик, -ка.
Прутья (мелкие) – хми́ з, -зу.
Прыгание – стриба́ ння, плига́ ння, -ння.
Прыгать, прыгнуть – плига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, плигну́ ти, -гну́ , -гне́ ш, стриба́ ти, стрибну́ ти.
Прыгун – стрибу́ н, плигу́ н, -на́ .
Прыжек – плиг, -гу, скік (род. ско́ ку) стрибо́ к, -бка́ .
Прыскание – бри́ зкання, -ння.
Прыскать, прыснуть – 1) бри́ зкати, -каю, -каєш, бри́ знути, -ну, -неш; 2) (смеясь) пи́ рхати,
-хаю, -хаєш, пи́ рхнути, -ну, -неш.
Прыткий – прудки́ й, метки́ й, -а́ , -е́ ; -тко – пру́ дко, шви́ дко.
Прыть – пру́ дкість, шви́ дкість, -кости. Бежать во всю прыть – бі́гти що є (сть) ду́ ху.
Прыщ – прищ, -ща́ , при́ щик, -ка; -щеватый – прищува́ тий, -а, -е.
Прядильня – пряді́льня, -ні.
Прядильщик – пряді́льник, -ка; -щица – пряді́льниця, -ці.
Прядь – 1) (волос, шерсти) па́ смо, -ма; 2) (льна, конопли) ми́ чка, -ки.
Пряжа – пря́ диво, -ва, пря́ жа, -жі.
Пряжка – пря́ жка, -ки, за́ стібка, -ки.
Прялка – пря́ дка, -ки.
Прямехонький – прямі́сінький.
Прямизна – прямина́ , -ни́ .
Прямить – виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Прямо – про́ сто, пря́ мо.
Прямодушие – щи́ рість, -рости.
Прямодушний – щи́ рий, -а, -е; -но – щи́ ро.
Прямой – 1) (ровный) прями́ й, -а́ , -е́ ; 2) (искренний) щи́ рий, відве́ ртий, -а, -е; 3)
(непосредственный) безпосере́ дній, -я, -є.
Прямокрылый – простокри́ лий.
Прямолинейный – прамоліні́йний, -а, -е.
Прямота (искренность) – щи́ рість, -рости.
Прямоугольник – просто́ кутник, -ка; -льный – простоку́ тній.
Пряник – пі́рник, -ка; (медовой) медяни́ к, медівни́ к, -ка́ .
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Пряничный – пірнико́ вий, -а, -е.
Пряности – корі́ння, -ння.
Пряный – корі́нний, -а, -е.
Прясть – пря́ сти (пряду́ , пряде́ ш).
Прятание – хова́ ння, -ння.
Прятаный – хо́ ваний, -а, -е.
Прятать, спрятать – хова́ ти, схова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Прятаться, спрятаться – хова́ тися, схова́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся; (укрываться на время)
перехо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, перехова́ тися, -ва́ юся.
Прятки – пі́жмурки, (род. пі́жмурок).
Пряха – пря́ ха, -хи.
Псалом – псало́ м (род. псалма́ ), пса́ льма, -ми.
Псаломщик – дяк, -ка́ .
Псалтырь – псалти́ р, -ря́ .
Псарня – пса́ рня, -ні.
Псарь – псяр, -ра́ .
Псевдоним – псевдо́ нім, -му, при́ бране ім’я́ .
Психиатрия – психіятрі́я, -і́ї.
Психологический – психологі́чний, -а, -е.
Психология – психоло́ гія, -ії.
Псовий – соба́ чий, пся́ чий, -а, -е.
Птенец – пташеня́ , -ня́ ти, пташеня́ тко, -ка.
Птица – птах, -ха.
Птицевод – птахівни́ к, -ка́ .
Птицеводство – птахівни́ цтво, -ва.
Птицелов – пта́ шни́ к, -ка́ .
Птицеловство – пташни́ цтво, -ва.
Птичий – пташи́ ний, пта́ ський, -чий двор – пташня́ , -ні́.
Птичка – пта́ шка, -ки.
Птичник – 1) (ловец и продавец птиц) пта́ шни́ к, -ка́ ; 2) пташа́ рня, -ні.
Публика – пу́ бліка, -ки.
Публикация – публіка́ ція, -її, оголо́ шення, -ння.
Публиковать – публікува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, оголо́ шувати.
Публицист – публіци́ ст, -та.
Публицистика – публіци́ стика.
Публичный – публі́чний, прилю́дний, -а, -е; -но – публі́чно, прилю́дно.
Пугало – опу́ дало, -ла.
Пугание – ляка́ ння, страха́ ння, -ння.
Пугать, пугнуть – ляка́ ти, зляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, поло́ хати, споло́ хати, -ха́ ю, -ха́ єш; -ться –
ляка́ тися, поло́ хатися.
Пугач, зоол. – пу́ гач, -ча.
Пугливость – лякли́ вість, полохли́ вість, -вости.
Пугливый – лякли́ вий, полохли́ вий, -а, -е.
Пуговица – ґу́ дзь, -дзя, ґу́ дзик.
Пуговичник – ґудзика́ р, -ря́ .
Пуговка – ґу́ дзик.
Пуговочный – ґудзико́ вий, -а, -е.
Пуд – пуд, да.
Пудовый – пудови́ й.
Пудель (собака) – пу́ дель, -ля.
Пудра – пу́ дра, -ри.
Пудренница – пуде́ рниця, -ці.
Пудрить – пудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, пу́ дрити, -рю, -риш.
Пузан – пуза́ нь, -ня́ , черева́ нь, -ня́ .
Пузатый – пуза́ тий, черева́ тий.
Пузо – пу́ зо, -за, че́ рево, -ва.
Пузырек – 1) пля́ шечка, -ки; 2) (волдырь) пухире́ ць, -рця́ .
Пузыриться – 1) надима́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся; 2) (важничать) пиша́ тися, -ша́ юся,
-ша́ єшся.
Пузырчатый – пузирува́ тий.
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Пузырь – 1) (мочевой) сечни́ к, -ка́ ; 2) (волдырь) пухи́ р, -ря́ ; 3) (на воде) бу́ лька, -ки,
бу́ льбашка, -ки.
Пук, пучек – 1) (соломы) жмут, -та, кру́ тень, -ня; 2) (табаку) папу́ ша, -ші.
Пулемет – кулеме́ т, -та; -ный – кулеме́ товий, -а, -е.
Пулеметчик – кулеме́ тник, -ка.
Пульверизатор – при́ скавка, -ки, пульвериза́ тор, -ра.
Пульверизация – при́ скання, -ння, пульвериза́ ція, -ії.
Пульверизировать – при́ скати, -каю, -каєш, пульверизува́ ти.
Пулька – ку́ лька.
Пульс – жи́ вчик, -ка, пульс, -су; -совый – жи́ вчиковий, пульсо́ вий, -а, -е.
Пуля – ку́ ля, -лі.
Пункт – 1) пункт, -ту; 2) (место) пункт, мі́сце, -ця.
Пунктир – пункти́ р, -ру, точкува́ ння, -ння; -ный – пунктиро́ вий, точко́ ваний, -а, -е.
Пунктировать – пунктува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, точкува́ ти, -ку́ ю.
Пунцовый (цвет) – я́ сно-черво́ ний, гаря́ чий.
Пуп, анат. – пуп, -па.
Пупок – пупе́ ць, -пця́ .
Пупковидный – пупкува́ тий.
Пуповина, анат. – пупни́ к, -ка́ , пупови́ ння, -ння.
Пурпур – пурпу́ р, -ру, багре́ ць, -ця́ ; -ный – пурпуро́ вий, багро́ вий, -а, -е.
Пускай, пусть, нар. – хай, неха́ й.
Пускать, пустить – пуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, пусти́ ти (пущу́ , пу́ стиш); пускать пыль в глаза –
ману́ пуска́ ти, туману́ напуска́ ти (кому́ ).
Пустеть – пусті́ти, -ті́ю, -ті́єш, безлю́діти, -дію, -дієш.
Пустехонек – пусті́сінький, порожні́сінький, -а, -е.
Пустовать – пустува́ ти, -ту́ ю, порожнюва́ ти, -ню́ю.
Пустоголовый – порожньоголо́ вий, -а, -е.
Пустозвон, см. Пустомеля.
Пустой – 1) поро́ жній, пусти́ й, -а́ , -е́ , 2) (напрасный) ма́ рний.
Пустомеля, пустослов – базі́кало, -ла, торохті́й, -ія́ , баля́ сник.
Пустословить – марносло́ вити, -влю, -виш, марномо́ вити, -влю.
Пустота – порожне́ ча, -чі, порожня́ ва, -ви.
Пустоцвет – мустоцві́т, -ту.
Пустошь – пу́ стка, -ки, пусти́ р, -ря́ .
Пустынник – пусте́ льник, -ка; -ница – пусте́ льниця, -ці.
Пустыннический – пусте́ льничий, пусте́ льницький, -а, -е.
Пустынничество – пусте́ льництво, -ва.
Пустынный – пусте́ льний, безлю́дний.
Пустыня – пусте́ ля, -лі, пусти́ ня, -ні.
Пустырь – пусти́ р, -ря́ , пу́ стка.
Пусть, пускай – хай, неха́ й.
Пустяк – дрібни́ ця, -ці, дрі́б’язок, -зку, пусте́ , -то́ го.
Пустячий – незначни́ й, аби́ який, дрібни́ й, -а́ , -е́ .
Путание – плу́ тання, -ння.
Путаница – плутани́ на, путани́ на, -ни.
Путать – плу́ тати, -таю, -таєш; -ться (бродить) – плу́ татися, шве́ ндяти, -дя́ ю, -дя́ єш.
Путеводитель – провідни́ к, -ка́ ; -ница – провідни́ ця, -ці; -тель (книга) – подоро́ жник, -ка.
Путеводный – провідни́ й, -а́ , -е́ .
Путевой – доро́ жній, подоро́ жній.
Путешественник – мандрі́вни́ к, -ка́ , подоро́ жній, -нього; -ница – мандрі́вни́ ця, подоро́ жня.
Путешествие – 1) по́ дорож, -жі, мандрі́вка, -ки, 2) (на богомолье) про́ ща, -щі.
Путешествовать – мандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, подорожува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Путешествующий (странствующий) – мандрі́вни́ й, подоро́ жній, -я, -є.
Путник – подоро́ жній, -нього; -ница – подоро́ жня, -ньої.
Путо – пу́ то, -та.
Путь – 1) (дорога) путь, -ті́ (жен. р.), доро́ га, -ги, шлях, -ху; 2) (способ) спо́ сіб, -собу; 3)
(прок, успех, толк) пуття́ , -ття́ .
Пух, пушок – пух, -ху, пушо́ к, -шку́ ; в пух – геть чи́ сто, зо́ всі́м, до-щенту, до-кра́ ю.
Пухлый – 1) (о человеке) розпу́ хлий, опу́ хлий; 2) (тесто, печенье) пухки́ й, -а́ , -е́ .
Пуховик – пухови́ к, -ка́ , пухови́ ця, -ці.
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Пуховина, пуховинка – пуши́ на, пуши́ нка.
Пуховка – пушо́ к, -шка.
Пуховой – пухови́ й, -а́ , -е́ .
Пучеглазый – витрі́шкуватий, банька́ тий, вирлоо́ кий, -а, -е.
Пучек – пучо́ к, -чка́ , жмуток, -тка.
Пучина – вир, -ру, ну́ рта, -ти, безо́ дня, -ні.
Пушечный – гарма́ тний, -а, -е.
Пушинка – пуши́ нка, -ки.
Пушистый – пуши́ стий, пухна́ тий.
Пушить – 1) (ругать) ла́ яти (ла́ ю, ла́ єш), 2) (подшивать мех) хутрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, 3)
(землю, шерсть) пуши́ ти.
Пушка – гарма́ та, -ти, пу́ шка, -ки.
Пушкарский – гармаше́ вий, пушка́ рський, -а, -е.
Пушкарь – гарма́ ш, -ша́ , пушка́ р, -ря́ .
Пушной – хутрови́ й, хутряни́ й.
Пуща – пу́ ща, -щі, не́ тря, -рі.
Пуще – ду́ жче, бі́льше, гі́рше, тя́ жче.
Пчела – бджола́ , -ли́ .
Пчелиный – бджоляни́ й, бджоли́ ний.
Пчелка – бджі́лка, -ки.
Пчеловод – па́ січник, -ка.
Пчеловодство – пасічни́ цтво, бджільни́ цтво, -ва.
Пчельник – па́ сіка, -ки.
Пшеница – пшени́ ця, -ці.
Пшеничный – пшени́ чний, -а, -е.
Пшено – пшоно́ , -на́ .
Пшонный – пшоня́ ний, -а, -е.
Пыж – кле́ йтух, -ха, кли́ нтух, -ха.
Пыжить – кле́ йтуха забива́ ти.
Пыл – за́ пал, -лу.
Пылать – пала́ ти, палахкоті́ти.
Пылесжигательный – пилепа́ льний.
Пылесос – пилосмо́ к.
Пылинка – пороши́ нка, -ки.
Пылить – пороши́ ти, -шу́ , -шиш, кури́ ти, -рю́, -риш.
Пылиться, запылиться – запоро́ шуватися, -шуюся, -шуєшся, запороши́ тися, -шу́ ся,
-шишся.
Пылкий – 1) (вспыльчивый) палки́ й, гаря́ чий; 2) (об огне) полум’яни́ стий, -а, -е.
Пыль – 1) по́ рох, -ху, пи́ л, -лу; 2) (взбитая) ку́ рява, -ви, пилюга́ , -ги́ , пилю́ка, -ки.
Пыльник, бот. – голо́ вка, -ки, тичи́ нки, -нок.
Пыльный – ку́ рявий, курни́ й, порошни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ку́ ряно, по́ рошно.
Пытанный – като́ ваний, -а, -е.
Пытать – катува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Пытаться, попытаться – про́ бувати, -бую, -буєш, попро́ бувати, -бую, -буєш.
Пытка (истязание) – катува́ ння, -ння, му́ ки (род. мук), торту́ ри, -ту́ рів.
Пытливый – допи́ тливий, ціка́ вий; -во – допи́ тливо, ціка́ во.
Пыхтение – пи́ хкання, -ння.
Пыхтеть – пи́ хкати, -каю, -каєш.
Пышать – 1) (тяжело дышать) са́ пати, -паю, -паєш, хе́ кати, -каю, -каєш; 2) (о пламени)
пала́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, палахкоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Пышка – пухте́ лик, -ка, пампу́ шка, -ки.
Пышность – пишно́ та, -ти, пи́ шність, бу́ чність, -ности.
Пышный – пи́ шний, бучни́ й, -а, -е; -но – пи́ шно, бу́ чно.
Пьедестал – підні́жжя, -жжя, п’єдеста́ л, -лу́ .
Пьеса – п’є́са, -си.
Пьющий – питу́ щий, -а, -е.
Пьяница – п’я́ ниця, -ці, пия́ ка, -ки.
Пьянство – п’я́ нство, пия́ цтво.
Пьянствовать – пия́ чити, -чу, -чиш, п’я́ нствувати, -вую.
Пьянчужка – п’яни́ чка, -ки.
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Пьянеть – п’яні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Пьяный – п’я́ ний, -а, -е.
Пядь – п’ядь, -ді.
Пяление – 1) напина́ ння, -ння; 2) (глаз) витріща́ ння, -ння (оче́ й).
Пялить – 1) напина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, натяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (глаза) витріща́ ти, -ща́ ю,
-ща́ єш (о́ чі).
Пяльцы – п’я́ льці, -ців, кро́ сна (род. кро́ сен).
Пята – п’ята́ , -ти́ .
Пятак – п’ята́ к, -ка́ .
Пятерицею – уп’я́ теро.
Пятерка – п’я́ тка, -ки.
Пятиалтынный – зло́ тий, -того, злот, -та.
Пятиверстный – п’ятиверсто́ вий, -а, -е.
Пятиглавый – п’ятиба́ нний, -а, -е.
Пятидесятилетний – п’ятдесятилі́тній, -я, -є.
Пятидесятница – зеле́ні свя́ та (род. зеле́ них свят).
Пятидесятый – п’ятдеся́ тий, -а, -е.
Пятидневный – п’ятиде́ нний.
Пятикопеечный – п’ятикопі́йчаний, -а, -е.
Пятикратный – п’ятиразо́ вий, -а, -е.
Пятилетие – п’ятилі́ття, -ття, п’ятирі́ччя, -ччя.
Пятилетний – п’ятирі́чний, -а, -е.
Пятимесячный – п’ятимі́сячний.
Пятипольный, – п’ятизмі́нний, -а, -е, на п’ять змін.
Пятипроцентный – п’ятивідсотко́ вий, -а, -е.
Пятисотый – п’ятсо́ тий, -а, -е.
Пятиструнный – п’ятистру́ нний.
Пятитысячный – п’ятити́ сячний.
Пятить – посу́ нути наза́ д, пода́ ти наза́ д.
Пятиться – 1) посу́ нутися назад; 2) (от слов) відступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся.
Пятиугольник – п’ятику́ тник, -ка.
Пятиугольный – п’ятику́ тній.
Пятифунтовый – п’ятифунто́ вий.
Пятка, пята – п’я́ тка, п’ята́ .
Пятнадцать – п’ятна́ дцять, -тьо́ х.
Пятнать, запятнать – плямува́ ти, -му́ ю, заплямува́ ти, -му́ ю, плями́ ти, заплями́ ти, -млю́,
-ми́ ш.
Пятнаться, пятниться – плями́ тися, -млю́ся, -ми́ шся.
Пятнистый (в пятнах) – плямува́ тий, плями́ стий, -а, -е.
Пятница – п’я́ тниця, -ці.
Пятно – пля́ ма, -ми.
Пятнышко – пля́ мка, -ки.
Пятый – п’я́ тий, -а, -е.
Пять – п’ять (род. п’яти́ и п’ятьо́ х).
Пятьдесят – п’ятдеся́ т, -тьо́ х.
Пятьсот – п’ятсо́ т.
Раб – раб, -ба́ , неві́льник, -ка.
Раба – раба́ , -би́ , раби́ ня, -ні, неві́льниця, -ці.
Раболепие – плазува́ ння, -ння, уле́ сливість, -вости, ра́ бське запобіга́ ння.
Раболепный – уле́ сливий, -а, -е; -но – уле́ сливо.
Раболепствовать – плазува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Работа – робо́ та, -ти, пра́ ця, -ці.
Работать – роби́ ти, -блю́, -биш, працюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Работливый – роботя́ щий, -а, -е, працьови́ тий, -а, -е.
Работник – робітни́ к, -ка́ , працівни́ к, -ка́ ; -ница – робітни́ ця.
Работодатель – роботода́ вець, -да́ вця.
Работоспособность – 1) (о человеке) працездатні́сть; 2) (о машине) роботоспромо́ жність,
-ности.
Работоспособный – 1) працезда́ тний, -а, -е; 2) роботоспромо́ жний.
Работящий – роботя́ щий, працьови́ тий, робу́ чий, -а, -е.
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Рабочая (мастерская) – робі́тня.
Рабочий, сущ. – робітни́ к, -ка́ .
Рабочий, имя прил. – 1) робо́ чий, робі́тний (напр. день); 2) робітни́ чий, -а, -е. [Робітни́ че
пита́ ння].
Рабский – ра́ бський, неві́льницький.
Рабство – нево́ ля, -лі; (капитала) ярмо́ , -ма́ .
Рабствовать – 1) бу́ ти в нево́ лі; 2) см. Раболепствовать.
Рабыня, см. Раба.
Раввин – ра́ бин, -на.
Равелин – равелі́н, -ну.
Равенство – рі́вність, -ности.
Равнение – рівня́ ння, -ння.
Равнехонько – рівні́сінько; (всё равно) однакові́сінько.
Равнина – рівни́ на, -ни́ ни, площи́ на, -ни́ ; (на горах) полони́ на, -ни.
Равно – рі́вно; (всё равно) все́ одно́ , одна́ ково, так са́ мо.
Равнобедренный – рівнораме́ нний, -а, -е.
Равнобочный – рівнобо́ кий, -а, -е.
Равновесие – рівнова́ га, -ги; (устойчивое) стійка́ рівновага.
Равновесный – рівнова́ гий, рівнова́ жний, -а, -е; -но – рівнова́ жно.
Равнодействующий – рівноді́йний, рівночи́ нний, -а, -е.
Равноденник, см. Экватор.
Равноденствие, астр. – рівноде́ нь, -дня́ , рівноде́ ння, -ння, рівноде́нність, -нности.
Равнодушие – байду́ жість, -жости.
Равнодушный – байду́ жий, -а, -е; -но – байду́ же́ .
Равнозначащий – рівнозна́ чний, -а, -е.
Равномерно – рівномі́рно, одна́ ково; -ность – рівномі́рність, -ности, одна́ ковість, -вости.
Равномерный – рівномі́рний, -а, -е.
Равноотстоящий – рівновідда́ лений, -а, -е, рівнода́ льній, -я, -є.
Равноправие, равноправность – рі́вність, -ности, рівнопра́ в’я.
Равноправный – рівнопра́ вний, -а, -е.
Равносильный – рівноси́ льний, рівнова́ жний, рівнозна́ чний.
Равносторонний – рівнобі́чний.
Равностоющий – рівнова́ ртий.
Равность – рі́вність, -ности.
Равноугольный, геом. – рівноку́ тній, -я, -є.
Равноценность – рівноці́нність, -ности, рівнова́ ртість, -тости.
Равноценный – рівноці́нний, рівнова́ ртий, -а, -е, в одні́й ціні́.
Равный – 1) рі́вний, гла́ дкий, -а́ , -е́ ; 2) (одинаковой величины, высоты) рі́вний; 3)
(подобный) одна́ ковий, -а, -е.
Равняло – 1) (у колесников) шми́ га, -ги; 2) (у сапожников) натира́ чка, -ки.
Равнять – 1) (выравнивать) рівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, вирі́внювати, -нюю, -нюєш, ви́ рівняти,
-няю, -няєш, зрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; 2) (сравнивать) рівня́ ти, порі́внювати, -нюю, -нюєш,
порівня́ ти, прирівня́ ти, -нюєш, порівня́ ти, -ня́ ю.
Рад – ра́ дий, -а, -е.
Радение – дба́ лість, -лости, дба́ ння, -ння.
Радетель – дбайли́ вець, -вця; -ница – дбайли́ виця, -ці.
Радеть – дба́ ти (дба́ ю, дба́ єш) (про ко́ го, про що), пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (кого́ , чого́ ).
Ради, пред. – для, за-для.
Радивый – дба́ лий, дбайли́ вий, -а, -е.
Радий, хим. – ра́ дій, -ію.
Радикал – 1) (матем.) радика́ л, -лу, ко́ рінь, -реня; 2) (в политике) радика́ л, -ла.
Радикализм – радикалі́зм, -му.
Радикальный – радика́ льний, -а, -е; -но – радика́ льно.
Радио – ра́ діо.
Радиокорресподенция – радіолистува́ ння.
Радиопередача – радіопереда́ ча, -чі.
Радиоприёмник – радіоприйма́ ч, -ча́ .
Радиоразговор – радіорозмо́ ва, -ви.
Радиостанция – радіоста́ нція, -ії.
Радиотелеграф – радіотелегра́ ф, -фу.
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Радиотелефон – радіотелефо́ н, -ну.
Радиофицировать – радіофікува́ ти.
Радиус, геом. – ра́ діюс, -су.
Радовать – ра́ дувати, -дую, -дуєш, ті́шити, -шу, -шиш.
Радоваться – раді́ти, -ді́ю, -ді́єш, ті́шитися, -шуся, -шишся.
Радостный – ра́ дісний, -а, -е; -но – ра́ дісно.
Радость – ра́ дість, -дости.
Радуга – весе́ лка, -лки, ра́ йдуга, -ги.
Радужный – весе́ лковий, -а, -е; (оболочки в глазу) весе́ лкова оболо́ нка, -ки; радужные
надежды – соло́ дкі наді́ї.
Радушие – приві́тність, -ности, щи́ рість, -рости.
Радушный – приві́тний, щи́ рий, -а, -е; -но – приві́тно, щи́ ро.
Раждать, родить, см. Рождать.
Ражий – ду́ жий, -а, -е, огрядни́ й, показни́ й, -а́ , -е́ .
Раз – 1) раз, -зу. В первый раз – упе́ рше. Как раз – як ра́ з, са́ ме враз; 2) (однажды) раз,
одного́ разу́ , одного́ дня, яко́ сь.
Разахаться – роза́ хатися, -хаюся.
Разбавлять, разбавить – розво́ дити, -джу, -диш, розвести́ , -веду́ , -веде́ ш, розбавля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, розба́ вити, -влю, -виш.
Разбазаривать – розбаза́ рювати, -рюю, -рюєш.
Разбаловать – розпе́ стити (розпе́ щу, розпе́ стиш); -ться – розпе́ ститися.
Разбалтывать, разболтать – 1) розбо́ втувати, -тую, -туєш, розбо́ вта́ ти, -таю, -таєш; 2)
(секрет, новинку) розголо́ шувати, -шую, -шуєш, розголоси́ ти, -шу́ , -сиш, роздзво́ нювати,
-нюю, -нюєш, роздзвони́ ти, -ню́, -ниш.
Разбег – розгі́н, -го́ ну, ро́ збіг, -бігу; с разбегу – з розго́ ну.
Разбе́ гаться – розбі́гатися, -гаюся, -гаєшся.
Разбега́ ться, разбежаться – 1) розбіга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, розбі́гтися, -біжу́ ся,
-біжи́ шся; глаза разбежались – о́ чі забі́гали; 2) (разгоняться) розганя́ тися, -ня́ юся,
-ня́ єшся, розігна́ тися (розжену́ ся, -не́ шся).
Разбеситься – розлютува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Разбивать, разбить – розбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розби́ ти (розіб’ю́, розі́б’єш); (вдребезги)
потрощи́ ти, -щу́ , -щи́ ш; (до крови) розкрива́ вити, -влю, -виш.
Разбивка – розбива́ ння, -ння; (сада) планува́ ння, -ння.
Разбивной – розбивни́ й, -а́ , -е́ .
Разбирательство – розбі́р, -бо́ ру, розпра́ ва, -ви.
Разбирать, разобрать – 1) (бумаги) упорядко́ вувати, -вую, -вуєш, упорядкува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш; 2) (по сортам) сортува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, розбира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розібра́ ти (розберу́ ,
-бере́ ш), розклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розкла́ сти, -кладу́ , -ладе́ ш; 3) (товар) розкупо́ вувати,
-вую, -вуєш, розкупи́ ти, -плю́, -пиш; 4) (понимать) розбира́ ти, розібра́ ти, розумі́ти,
зрозумі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Разбитной – метки́ й, -а́ , -е́ , жва́ вий, мото́ рний, -а, -е.
Разбить, см. Разбивать.
Разбитый – розби́ тий, -а, -е.
Разбогатеть – розбагаті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Разбой – розбі́й, -бо́ ю.
Разбойник – розбі́йник, -ка, розбиша́ ка, -ки; -ница – розбі́йниця, -ці.
Разбойничать – розбійникува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Разбойничество – розбі́йництво, -ва, розбиша́ цтво, -тва.
Разбойничий – розбі́йницький, -а, -е, розбиша́ цький, -а, -е.
Разболеться – розболі́тися, -лі́юся, -лі́єшся.
Разбор – 1) (дела) ро́ згляд, -ду; 2) (товара) розклада́ ння, -ння; без разбора дела – не
розбира́ ючи. К шапочному разбору – на шапкобра́ ння.
Разборка – 1) (сортировка) сортува́ ння, -ння; 2) (здания) розбира́ ння, -ння.
Разборный – склада́ ний, -а, -е.
Разборчивость – 1) (четкость) розбі́рність, вира́ зність, -ности; 2) (осторожность)
розва́ жність; З) (прихотливость) перебі́рливість, -вости.
Разборчивый – 1) (четкий) розбі́рний, вира́ зний, -а, -е; 2) (осторожный) розва́ жний, -а, -е;
3) (вдумчивый) розсу́ дливий, -а, -е; 4) (прихотливый) перебі́рливий, -а, -е; -во – 1)
розбі́рно, вира́ зно; 2) розсу́ дливо.
Разбранить – ви́ лаяти, -лаю, -лаєш; -ться – розла́ ятися.
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Разбрасывание – розкида́ ння, -ння.
Разбрасывать, разбросать – розкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розки́ дати, -даю, -даєш и розки́ нути,
-ну, -неш.
Разбрататься – розбрата́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, порізни́ тися.
Разбрестись – розбрести́ ся, порозхо́ дитися.
Разброд, нар. – ро́ зтіч; в разброд – уро́ зтіч, рі́зно.
Разбродяжничаться – розволочи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Разброс – ро́ зкид, -ду.
Разбросанность – розки́ даність, -ности.
Разбросать, см. Разбрасывать.
Разбрызгивание – розбри́ зкування.
Разбрызгивать, разбрызгать – розбри́ зкувати, -кую, -куєш, розбри́ зкати, -каю, -каєш,
розля́ пувати, -пую, -пуєш, розля́ пати, -паю, -паєш.
Разбужать, разбудить – розбу́ джувати, -джую, -джуєш, розбуди́ ти, -джу́ , -диш,
розбу́ ркувати, -кую, -куєш, розбу́ ркати, -каю, -каєш.
Разбуженный – розбу́ джений, -а, -е.
Разбухать, разбухнуть – розбуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, розбу́ хнути, -ну, -неш, набряка́ ти, -ка́ ю,
-ка́ єш, набря́ кнути, -ну, -неш.
Разбухший – розбу́ хлий, набря́ клий, -а, -е.
Разбушеваться – 1) (о стихии) розбу́ рхатися, -хаюся, -хаєшся, розбушува́ тися, -шу́ юся,
-шу́ єшся; 2) (о человеке) розґвалтува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся, розбушува́ тися.
Разважничаться – розпиша́ тися, -ша́ юся, розвелича́ тися.
Разваливание – розва́ лювання.
Разваливать, развалить – розва́ лювати, -люю, -люєш, розвали́ ти, -лю́, -лиш; (о многом)
порозва́ лювати, -люю, -люєш; -ться – 1) розва́ люватися, розвали́ тися; 2) (раскинуться)
ви́ вернутися, -нуся, -нешся.
́
Развалина – руїна,
-ни; место покрытое -нами – руйно́ вище.
Развалистый – розло́ жистий.
Разваривать, разварить – розва́ рювати, -рюю, -рюєш, розвари́ ти, -рю́, -риш.
Разве – хіба́ ? невже́ ? чи? або? Разве только – хіба́ що.
Развевание – розві́ювання, -ння.
Развевать, развеять – розвіюва́ ти, -ві́юю, -ві́юєш, розві́яти, -ві́ю, -ві́єш.
Развеваться – ма́ яти (ма́ ю, ма́ єш), майорі́ти, -рю́, -ри́ ш.
Разведенец – розво́ дець, -дця; -денка – розві́дка, -ки.
Разведение – 1) (раз’единение) розлу́ чення, -ння; 2) (водой) розба́ влення (чим),
розпу́ щення, -ння (в чо́ му); 3) (растений) розві́д, -во́ ду; 4) (дом. животных) розплі́д,
-пло́ ду; 5) (моста) розсува́ ння, -ння.
Разведка – ро́ звідка, -ки.
Разведочный – розвідко́ вий, -а, -е.
Разведчик – розві́дач, -ча, розві́дник, -ка.
Разведывательный – розві́дчий.
Разведывать, разведать – розві́дувати, -дую, -дуєш, роззнава́ ти, -знаю́, -знає́ш, розізна́ ти,
-зна́ ю, -зна́ єш, дові́дуватися, дові́датися, дізнава́ тися, дізна́ тися.
Развенчивать, развенчать – розві́нчувати, -чую, -чуєш, розвінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Разверстка – ро́ зкла́ дка, ро́ зклад, -ду.
Разверстывание – розгорта́ ння, -ння.
Разверстывать – розклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розподіля́ ти, -ля́ ю.
Развертывать, развернуть – розгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розгорну́ ти, -ну́ , -неш; (о многом)
порозгорта́ ти; см. также Разверчивать.
Развертываться, развернуться – 1) (о деревьях) розпуска́ тися, розпусти́ тися, -щу́ ся,
-стишся; 2) (расщедриться) розще́ дритися, -рюся, -ришся.
Разверчивать, развертеть – 1) (дыру) розві́рчувати, -чую, -чуєш, розверті́ти, -рчу, -ртиш;
2) (винт, гайку) розкру́ чувати, -чую, розкрути́ ти, -кручу́ , -тиш.
Развес – розва́ жування, -ння.
Развесёлый – превесе́ лий.
Развеселять, развеселить – розвеселя́ ти, розвесели́ ти, розважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш,
розва́ жити, -жу, -жиш, звеселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, звесели́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Развесистый – крисла́ тий, розло́ жистий, -а, -е.
Развесы – тягарки́ , -кі́в, важки́ , -кі́в.
Разветвление – 1) (дороги, улицы, реки) розгалу́ ження, -ння, ро́ зтік, -то́ ку; 2) (деревьев)
446

Російсько-український словник

розгалу́ ження.
Разветвлять, разветвить – розгалу́ жувати, -жую, -жуєш, розгалу́ зити, -лу́ жу, -лу́ зиш;
-ться – розгалу́ жуватися, розгалу́ зитися.
Развешивать, развесить – 1) розва́ жувати, -жую, -жуєш, розва́ жити, -жу, -жиш; 2) (белье)
розві́шувати, -шую, -шуєш, розві́шати, -шаю, -шаєш; (о многом) порозві́шувати; З) (ветви)
розпуска́ ти, -ска́ ю, -ска́ єш, розпусти́ ти (розпущу́ , розпу́ стиш).
Развивать, развить – 1) розгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розгорну́ ти; 2) (веревку) розкру́ чувати,
-чую, -чуєш, розкрути́ ти, -ручу́ , -ру́ тиш; 3) (способности, мышцы) розвива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
розви́ нути, -ну, -неш, розви́ ти (розів’ю́, розі́в’єш).
Развилина – 1) розсо́ ха, -хи, розто́ ка, -ки; 2) (на дереве) розви́ лки.
Развилистый – розло́ гий, розхи́ листий, -а, -е.
Развинченный – розґви́ нчений, розшрубо́ ваний, -а, -е.
Развинчивать, развинтить – (винт) розґви́ нчувати, розґвинти́ ти; (гайку)
розшрубо́ вувати, розшрубува́ ти.
Развинчиваться, развинтиться – 1) розґви́ нчуватися, розґвинти́ тися, розшрубо́ вуватися,
розшрубува́ тися; 2) (о человеке) розхи́ туватися, розхита́ тися.
Развитие – ро́ звиток, -тку, розві́й, -во́ ю.
Развить, -ся, см. Развивать, -ся.
Развлекать, развлечь – розважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, розва́ жити, -жу, -жиш, ба́ вити; -ся –
розважа́ тися, розва́ житися.
Развлечение – 1) (действие) розважа́ ння; 2) розва́ га, -ги, за́ бав(к)а, -ки.
Развод (мужа с женой) – ро́ зві́д, -во́ ду, розлу́ ка, -ки.
Разводить, развести – 1) (мужа с женой) розво́ дити, -джу, -диш, розвести́ , -веду́ , -веде́ ш,
розлуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, розлучи́ ти, -чу́ , -чиш; 2) (огонь) розпа́ лювати, -люю, -люєш,
розпали́ ти, -лю́, -лиш; 3) (бьющихся) розбороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розборони́ ти, -ню́, -ниш; 4)
(жидкость) розбавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розба́ вити, -влю, -виш; б) (птицу) розпло́ джувати,
-джую, -джуєш, розплоди́ ти, -джу́ , -диш; 6) (солдат по квартирам) розставля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, розста́ вити, -влю, -виш; 7) (мост) розсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розсу́ нути, -ну, -неш.
Разводка – 1) (разведенка) розві́дка, -ки; 2) (для пилы) розхи́ льник; 3) (действие)
розве́ дення.
Разводная – розвідна́ , -но́ ї.
Разводы – розво́ ди, -ів, мережки́ , -жо́ к.
Разводящий – розвідни́ к, -ка́ .
Развозить, развезти – розво́ зити (розво́ жу, розво́ зиш), розвезти́ , -везу́ , -зе́ ш.
Развозка – ро́ зві́з, -во́ зу, розво́ зини, -зин.
Разволакивать, разволочь – розволіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розволокти́ , -лочу́ , -лоче́ ш,
розтяга́ ти, -га́ ю, розтягти́ , -гну́ , -гнеш.
Разволноваться – розхвилюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся.
Развоняться – розсмерді́тися, -джу́ ся, -ди́ шся.
Разворачивать, развернуть – розгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розгорну́ ти, -ну́ , -неш.
Разворашивать, разворошить – розвору́ шувати, -шую, -шуєш, розворуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Разворковаться – розтуркота́ тися, -кочу́ ся, -ко́ чешся.
Разворовывать, разворовать – розкрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, роз(і)кра́ сти, (роз(і)кра́ ду, роз(і)
кра́ деш); (о многом) порозкрада́ ти.
Развороченный – розго́ рнутий.
Разворошить, см. Разворашивать.
Разворчаться – розбурча́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся, (о собаке) розгарча́ тися.
Разврат – розпу́ ста, -сти.
Развратитель – лихозві́дник, зві́дник, -ка; -ница – лихозві́дниця, зві́дниця, -ці.
Развратник – розпу́ сник, розпу́ тник, -ка, ба́ хур, -ра; -ница – розпу́ сниця, розпу́ тниця, -ці,
ба́ хурка, -ки.
Развратничать – розпу́ сно, розпу́ тно жи́ ти, бахурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Развратность – розпу́ сність, розпу́ тність, -ности.
Развратный – розпу́ сний, -а, -е, розпу́ тний; -но – розпу́ сно, розпу́ тно.
Развращать, развратить – псува́ ти, зіпсува́ ти, -псу́ ю, -псує́ш, розбе́ щувати, -щую, -щуєш,
розбе́ стити, -бе́ щу, -бе́ стиш; не́путити (не́пучу, не́ путиш); -ся – псува́ тися, зіпсува́ тися,
розбе́ щуватися, розбе́ ститися.
Развращение – псува́ ння, розбе́ щування, -ння.
Развращенность – розбе́ щеність, -ности.
Развращенный – розбе́ щений, розпу́ сний, розпу́ тний, -а, -е.
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Развьючивать, развьючить – розв’ю́чувати, розв’ю́чити.
Развязка – 1) (процесс) розв’я́ зування, розв’яза́ ння, -ння; 2) (дела) кіне́ ць, -нця́ ,
закі́нчення, -ння.
Развязность – розв’я́ зність, неприму́ шеність, -ности.
Развязный – розв’я́ зний, неприму́ шений, -а, -е.
Развязывать, развязать – розв’я́ зувати, -зую, -зуєш, розв’яза́ ти (розв’яжу́ , розв’я́ жеш).
Разгадка – розга́ дка, відга́ дка.
Разгадчик – розга́ дник, відга́ дник, -ка; -чица – розга́ дниця, відга́ дниця, -ці.
Разгадывать, разгадать – розга́ дувати, -дую, -дуєш, розгада́ ти, відга́ дувати, відгада́ ти.
Разгар – ро́ зпал, -лу; в разгаре – в ро́ зпалі.
Разгиб – ро́ згин, -ну, ро́ зхил, -лу.
Разгибание – розгина́ ння, -ння, розхиля́ ння, -ння.
Разгибать, разогнуть – розгина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, розігну́ ти, -гну́ , -гне́ ш, розхиля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, розхили́ ти, -лю́, -лиш.
Разгибистый – розги́ нистий.
Разгибной – гну́ чий, гнучки́ й.
Разгильдяй – 1) (неповоротливый) маму́ ла, -ли, тюхті́й, -ія́ ; 2) (неряха) нехлю́я, -ю́ї; 2)
(разиня) роззя́ ва.
Разглагольствование – балакани́ на, -ни, патя́ ки (род. патя́ ків), патя́ кання, -ння.
Разглагольствовать – просторі́кувати, -кую, -куєш, патя́ кати.
Разглаживать, разгладить – 1) розгла́ джувати, -джую, -джуєш, розгла́ дити, -джу, -диш; 2
) (утюгом) прасува́ ти, розпрасува́ ти.
Разгласка (слухов) – ро́ зголос, -су, поголо́ ска, -ки.
Разглашать, разгласить – розголо́ шувати, -шую, -шуєш, розголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Разглашение – розголо́ шування, розголо́ шення, -ння.
Разглядывание – розгляда́ ння, -ння, розгля́ дини, -дин.
Разглядывать, разглядеть – розгляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розгля́ (е́ )діти, -джу, -диш,
роздивля́ тися, роздиви́ тися.
Разгнаивать, разгноить – розгно́ ювати, -но́ юю, -но́ юєш, розгно́ їти, -ною́, -но́ їш.
Разгневать – розгніви́ ти, -влю́, -ви́ ш, розгні́вати, -ваю, -ваєш.
Разгневаться – розгні́ватися, -ваюся, -єшся.
Разговаривать – розмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Разговор – розмо́ ва, -ви, бе́ сіда, -ди, бала́ чка, -ки; вступать в разговор – захо́ дити в
розмо́ ву.
Разговориться – розбала́ катися, -каюся, -каєшся, розговори́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Разговорный – розмо́ вний, -а, -е.
Разговорчивый – балаку́ чий, говірки́ й, балакли́ вий, -а, -е.
Разгон – розгі́н, -го́ ну.
Разгонистый – розго́ нистий, -а, -е.
Разгонять, разогнать – розганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розго́ нити, -ню, -ниш, розігна́ ти (розже́ ну,
розжене́ ш); (о многом) порозго́ нити, порозганя́ ти.
Разгораться, разгореться – 1) розгоря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, розгорі́тися, -рю́ся, -ри́ шся,
розпаля́ тися, розпали́ тися; 2) (о лице) розчервоні́тися, зашари́ тися.
Разгорячать, разгорячить – розпаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розпали́ ти, -лю́, -лиш, розпіка́ ти,
-ка́ ю, -ка́ єш, розпекти́ (розпечу́ , розпече́ ш).
Разгорячение – розпа́ лювання, розпіка́ ння, розпа́ лення, -ння.
Разгоститься – розгостюва́ тися, -тю́юся, -тю́єшся.
Разграблять, разграбить – розграбо́ вувати, -вую, -вуєш, розграбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Разграничение – розмежо́ вування, розмежува́ ння, -ння.
Разграничивать, разграничить – розмежо́ вувати, -вую, -вуєш, розмежува́ ти, -жу́ ю,
-жу́ єш.
Разграничительный – розмежува́ льний.
Разграфленный – розліні́єний.
Разграфлять, разграфить – розлінійо́ вувати, -вую, -вуєш, розлініюва́ ти, -нію́ю, -нію́єш.
Разгребать, разгрести – розгріба́ ти, -ба́ ю, розгребти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Разгреметься – розгремі́тися, -млю́ся, -ми́ шся, розгуркоті́тися, -кочу́ ся, -коти́ шся,
розгуркота́ тися, -кочу́ ся, -чешся.
Разгром, разгромление – розгро́ м, -му, руйна́ ція, -ції.
Разгромлять, разгромить – розгро́ млювати, -люю, -люєш и розгромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
розгроми́ ти, -млю́, -миш, розруйно́ вувати, -вую, -вуєш, розруйнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
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Разгружать, разгрузить – розванта́ жувати, -жую, -жуєш, розванта́ жити, -жу, -жиш,
виванта́ жувати, ви́ вантажити.
Разгрузка (груза) – розванта́ жування, виванта́ жування, розванта́ ження, ви́ вантаження.
Разгрузочный – розванта́ жний, виванта́ жний, -а, -е.
Разгрузчик – розванта́ жник, -ка.
Разгруститься – розсумува́ тися, -му́ юся, -му́ єшся.
Разгрызать, разгрызть – розгриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, розгри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Разгул – гульня́ , -ні́, гульба́ , -би́ .
Разгуливать – розгу́ лювати, -люю, -люєш; -ться – розгу́ люватися.
Раздабаривать – базі́кати, -каю, -каєш, тереве́ нити, -ню, -ниш.
Раздабары – базі́кання, -ння, тереве́ ні, -нів.
Раздабривать, раздобрить – роздо́ брювати, -рюю, -рюєш, роздобри́ ти, -брю́, -бриш.
Раздавальщик – роздава́ льник.
Раздавание – роздава́ ння, -ння.
Раздаватель – роздава́ ч, -ча́ , роздава́ льник, -ка; -ница – роздава́ чка, -ки, роздава́ льниця,
-ці.
Раздавать, раздать – роздава́ ти (роздаю́, роздає́ш), розда́ ти (розда́ м, роздаси́ ).
Раздаваться, раздаться – 1) (о звуках) луна́ ти, -на́ ю, -на́ єш, залуна́ ти, розляга́ тися,
розлягти́ ся; 2) (о толпе) розступа́ тися, розступи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Раздавливать, раздавить – розду́ шувати, -шую, -шуєш, роздуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Раздалбливать, раздолбить – роздо́ вбувати, -бую, -буєш, роздовба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Раздаривать, раздарить – роздаро́ вувати, -вую, -вуєш, роздарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; (о
многом) пороздаро́ вувати.
Раздатчик – роздава́ ч, -ча́ , роздава́ льник, -ка.
Раздача – роздава́ ння, -ння, розда́ ча, -чі.
́
Раздваивать, раздвоить – роздво́ ювати, -во́ юю, роздвоїти,
-вою́, -во́ їш; -ться –
́
роздво́ юватися, роздвоїтися.
Раздвигание – розсува́ ння, -ння.
Раздвигать, раздвинуть – розсо́ вувати, -со́ вую, -вуєш и розсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розсу́ нути,
-ну, -неш.
Раздвижка – розсо́ вування, розсува́ ння, -ння.
Раздвижной – розсувни́ й, -а́ , -е́ .
Раздвоение – роздво́ єння, -ння; (дороги, речки) розто́ ка, -ки.
Раздевание – роздяга́ ння, -ння.
Раздевать, раздеть – роздяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, роздягну́ ти и роздягти́ , -гну́ , -гнеш.
Раздел – 1) (в книге) ро́ зділ, -ду; 2) (имущества) по́ діл, -лу.
Разделение (труда) – по́ діл, -лу.
Разделимость – поді́льність, розді́льність, -ности.
Разделимый – поді́льний, розді́льний, -а, -е.
Разделитель – розді́льник, -ка; -ница – розді́льниця, -ці.
Разделывать, разделать (расписывать) – розмальо́ вувати, -вую, -вуєш, розмалюва́ ти,
-лю́ю, -лю́єш.
Разделываться, разделаться – 1) (кончать дело, расчеты) розпла́ чуватися,
розплати́ тися; 2) (расправляться) розправля́ тися, розпра́ витися.
Раздельный – 1) розді́льний, -а, -е; -ный акт – ді́льчий акт; 2) (отдельный) окре́ мий,
осі́бний, відру́ бний, -а, -е.
Разделять, разделить – 1) розділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розділи́ ти, -лю́, -лиш; 2) (пару)
розпаро́ вувати, -вую, -вуєш, розпарува́ ти.
Раздергивать, раздергать – розша́ рпувати, -пую, -пуєш, розша́ рпати, -паю, -паєш,
роздира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розде́ рти, -деру́ , -дере́ ш,
Раздирать, разодрать – 1) роздира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розідра́ ти, розде́ рти, -деру́ , -дере́ ш; 2)
(ветки) розча́ хувати, розчахну́ ти, -ну́ .
Раздобреть – 1) (полнеть) погла́ дшати, поситі́шати, -шаю, -шаєш; 2) (сделаться добрым)
роздобрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Раздобрить см. Раздабривать.
Раздобывание – роздобува́ ння, -ння, роздобу́ ток, -тку.
Раздобывать, раздобыть – роздобува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, роздобу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш.
Раздолье – роздо́ лля, приві́лля.
Раздольный – приві́льний, просто́ рий, широ́ кий, розло́ гий.
Раздор – зва́ да, -ди, чва́ ри (род. чвар), ро́ збрат, -ту.
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Раздосадовать – розгніви́ ти, -влю́, -ви́ ш (кого́ ).
Раздражать, раздражить – 1) роздрато́ вувати, -вую, -вуєш, роздратува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш,
роздро́ чувати, -чую, -чуєш, роздрочи́ ти, -чу́ , -чиш; (о ране) роз’я́ трювати, -рюю, -єш,
роз’я́ трити, -рю, -риш.
Раздражение – 1) роздрато́ вування, роздратува́ ння, -ння; 2) (раны) я́ трення,
роз’я́ трювання, роз’я́ трення, -ння.
Раздраженный – 1) роздрато́ ваний, -а, -е; 2) (о ране) роз’я́ трений, -а, -е.
Раздражимость – ура́ зливість.
Раздражитель – подра́ зник.
Раздражимый – ура́ зливий.
Раздражительность – дражли́ вість, -вости, гнівли́ вість.
Раздражительный – 1) (о человеке) дражли́ вий. гнівли́ вий, -а, -е; 2) (о скоте) дрочли́ вий.
Раздразнивать, раздразнить – роздро́ чувати, -чу́ ю, -чу́ єш, роздрочи́ ти, -чу́ , -чиш,
роздра́ жнювати, -нюю, -нюєш, роздражни́ ти, -ню́, -ниш.
Раздробление – 1) роздрі́блення, роздрі́бнення, -ння; 2) (кости) розтро́ щення; 3) (арифм.)
перетво́ рення, -ння.
Раздроблять, раздробить – дрібни́ ти, -ню́, -ни́ ш, роздробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дроби́ ти,
роздроби́ ти, -блю́, -биш.
Раздувальщик – роздму́ хувач, -ча; -щица – роздму́ хувачка, -ки.
Раздувать, раздуть – роздува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, роздима́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, розду́ ти (розідму́ ,
-дмеш), роздму́ хувати, -му́ хую, -му́ хуєш, роздму́ хати, -хаю, -хаєш.
Раздумывать, раздумать – розду́ мувати, -мую, -муєш, розду́ мати, -маю, -маєш.
Раздумье – 1) ро́ здум, -му; 2) вага́ ння, -ння.
Раздурачиться – розпустува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся, роздурі́тися, -рі́юся, -рі́єшся.
Раздутость – розду́ тість.
Раздутый – розду́ ти, роздму́ ханий, -а, -е.
Разевать, разинуть – роззявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, роззя́ вити, -влю, -виш; (о многих)
пороззя́ влювати, пороззявля́ ти.
Разжалобить – розжа́ лити, -лю, -лиш, розжа́ лобити, -блю, -биш; -ться – розжа́ литися,
розжа́ лобитися.
Разжалование – розжа́ лування, -ння.
Разжаловать – розжа́ лувати, -лую, -луєш.
Разжевывать, разжевать – розжо́ вувати, -вую, -вуєш, розжува́ ти, -жую́, -жує́ш.
Разжива – розжи́ ва, -ви, розжи́ ток, -ку.
Разживаться, разжиться – розжива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, розжи́ тися, -живу́ ся, -ве́ шся.
Разжигать, разжечь – розпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпекти́ , -печу́ , -пече́ ш, розпа́ лювати,
-люю, розпали́ ти, -лю́, -лиш.
Разжижать, разжидить – розрі́джувати, -джую, -джуєш, розріди́ ти, -джу́ , -диш.
Разжижение – розрі́джування, розрі́дження, -ння.
Разжимать, разжать – розтуля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розтули́ ти, -тулю́, -ту́ лиш.
Разжиреть – розжирі́ти, -рі́ю, -рі́єш, розгла́ дшати, -шаю.
Раззадоривать, раззадорить – роздрато́ вувати, -вую, -вуєш, роздратува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш,
підбу́ рювати, -рюю, підбу́ рити, -рю, -риш.
Раззнакомиться – роззнайо́ митися, -млюся, -мишся.
Раззолачивать, раззолотить – роззоло́ чувати, -чую, -чуєш, роззолоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш.
Разик – разо́ чок, -чка.
Разиня – ґа́ ва, -ви, роззя́ ва, роззявля́ ка, -ки.
Разительный – вража́ ючий, разли́ вий, -а, -е.
Разить – 1) (побеждать) би́ ти (б’ю, б’єш), побива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (удивлять) вража́ ти,
-жа́ ю, -жа́ єш.
Разлагать, разложить – розклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розкла́ сти, -кладу́ , -де́ ш.
Разлад – ро́ злад, -ду, розла́ ддя, -ддя, ро́ збрат, -ту.
Разлакомить – розла́ сити (розла́ шу, розла́ сиш); -ться – розласува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся,
розла́ ситися.
Разламывать, разломать – розла́ мувати, -мую, -му́ єш, розлама́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш,
розло́ млювати, -люю, -люєш, розломи́ ти, -млю́, -миш.
Разлезаться, разлезться – розла́ зитися, -ла́ жуся, -ла́ зишся, розлі́зтися, -зуся, -зешся.
Разлениваться, разлениться – лінува́ тися, -ну́ юся, -ну́ єшся, розлінува́ тися,
розледа́ щуватися, розледа́ щитися, розледащі́ти, -щі́ю, -щі́єш.
Разленившийся – розледащі́лий, -а, -е.
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Разлетаться, разлететься – (о птицах) розліта́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, розлеті́тися, -чу́ ся,
-ти́ шся.
Разлечься – розлягти́ ся, -ля́ жуся.
Разлив – 1) (процесс) розлива́ ння; 2) по́ відь, -воді, по́ вінь, -вени, водопі́лля, -лля.
Разливальный – розливни́ й, -а́ , -е́ ; -ная ложка – ополо́ ник, -ка.
Разливать, разлить – розлива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розли́ ти, -зіллю́, -ллєш; (о многом)
порозлива́ ти.
Разливка – розлива́ ння, -ння.
Разливной – розливни́ й, -а́ , -е́ .
Разлинеивание – розліні́ювання.
Разлиневывать, разлиневать – лініюва́ ти, -нію́ю, -нію́єш, розлініюва́ ти, -нію́ю, -ніює́ш.
Разлитие – розлиття́ , -ття́ .
Различать, различить – розрізня́ ти, -зня́ ю, -зня́ єш, розрізни́ ти, -ню́, -ни́ ш; розпізнава́ ти,
-наю́, -є́ш, розпізна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Различие – різни́ ця, -ці.
Различный – рі́зний, всіля́ кий, -а, -е; -чно – рі́зно.
Разлогий – розло́ гий, розло́ жистий, -а, -е.
Разложение – ро́ зклад, ро́ зпад, -ду; (трупа) гниття́ , -ття́ .
Разлом – розлі́м, -ло́ му.
Разлука – розлу́ ка, -ки, розстава́ ння, -ння.
Разлучать, разлучить – розлуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, розлучи́ ти, -чу́ , -чиш, роз’є́днувати,
-є́дную, роз’єдна́ ти, -дна́ ю, -дна́ єш.
Разлучение – розлуча́ ння, розлу́ чення, -ння.
Разлюбить – розлюби́ ти, -блю́, -биш.
Размазня – (редкая каша) розмазня́ , -ні́; (о человеке) тюхті́й, -ія́ , маку́ ха, -хи.
Размазывать, размазать – розма́ зувати, -зую, -зуєш, розма́ зати, -ма́ жу, -ма́ жеш,
розма́ щувати, -щую, -щуєш, розмасти́ ти, -мащу́ , -ма́ стиш.
Размалывать, размолоть – розме́ лювати, -люю, -люєш, розмоло́ ти, -мелю́, -ме́ леш.
Разматывать, размотать – розмо́ тувати, -тую, -туєш, розмота́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Размах – ро́ змах, -ху.
Размачивать, размочить – розмо́ чувати, -чую, -чуєш, розмочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Размашистый – розма́ шистий, розмашни́ й, -а́ , -е́ .
Размежевание – розмежува́ ння, -ння.
Размежевывать, размежевать – розмежо́ вувати, -вую, -вуєш, розмежува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Размельчать, размельчить – роздробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, роздроби́ ти, -блю́, -биш.
Размельченный – роздрі́бнений, -а, -е.
Размен – ро́ змін, -ну.
Разменивать, разменять – розмі́нювати, -нюю, -нюєш, розміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Разменный – розмі́нний, -а, -е.
Размер – 1) (размеривание) розмі́рювання, -ння, ро́ змір, -ру; 2) (мера) ро́ змір, -ру, мі́ра, -ри.
Размерзать, размерзнуть – розмерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, розме́ рзнути, -ну, -неш.
Размеска – розмі́шування, -ння.
Разметать, размести – розміта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розмести́ , -мету́ , -мете́ ш; 2) (разбросить)
розно́ сити, рознести́ .
Разметка – розмі́чення, -ння.
Разметчик – значни́ к, -ка́ .
Разметывать, разметать – розкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розки́ дати, -даю, -даєш; (о многом)
порозкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Размечать, разметить – розміча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, розмі́тити, -мі́чу, -тиш.
Размешивать, размешать – розмі́шувати, -шую, -шуєш, розміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш.
Размещать, разместить – розміща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, розмісти́ ти (розміщу́ , розмісти́ ш).
Размещение – розмі́щення, -ння.
Разминать, размять – розмина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, розім’я́ ти (розімну́ , -мне́ ш).
Размножать, размножить – розмно́ жувати, -жую, -жуєш, розмно́ жити, -жу, -жиш,
розво́ дити, -джу, -диш, розвести́ , -веду́ , -веде́ ш; -ся – розмно́ жуватися, розмно́ житися,
розпло́ джуватися, розплоди́ тися.
Размножение – розмно́ жування, розмно́ ження, розпло́ джування, розпло́ дження, -ння.
Размозжать, размозжить – мізчи́ ти, розмізчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш, розтро́ щувати, -щую, -щуєш,
розтрощи́ ти, -щу́ , -щиш; -жить голову – розчерепи́ ти го́ лову.
Размокать, размокнуть – розмока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розмо́ кнути, -кну, -неш.
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Размол – мли́ во, -ва, ме́ливо, -ва.
Размолвка – незго́ да, нела́ года.
Размотка – розмо́ тування, -ння.
Размыв – розми́ в, -ву.
Размывать, размыть – розмива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розми́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш.
Размыкание – розмика́ ння, -ння.
Размышление – розду́ ма, -ми, розду́ мування, розмірко́ вування, -ння.
Размышлять, размыслить – розмірко́ вувати, -вую, -вуєш, розміркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш,
розду́ мувати, -мую, -муєш, розду́ мати, -маю, -маєш.
Размягчение – розм’я́ кшування, розм’я́ кшення, -ння.
Размякнуть – розм’якнути.
Размякший – розм’я́ клий, -а, -е.
Разнашивать, разносить – розно́ шувати, -шую, -шуєш, розноси́ ти, -шу́ , -сиш.
Разнеживать, разнежить – розні́жувати, -жую, -жуєш, розні́жити, -жу, -жиш,
розпе́ щувати, -щую, -щуєш, розпе́ стити (розпе́ щу, розпе́ стиш).
Разнимать, разнять – 1) (что) роздійма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, розня́ ти, -зніму́ , -зні́меш,
розту́ лювати, розтули́ ти; 2) (кого: дерущихся) розбороня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розборони́ ти, -ню́,
-ниш, розво́ дити, -джу, -диш, розвести́ , -веду́ , -веде́ ш.
Разница – різни́ ця, -ці.
Разновидность – відмі́на, -ни.
Разновидный – рі́зний, різнови́ дий, -а, -е.
Разновременный – різноча́ сний, -а, -е; -но – різноча́ сно.
Разногласие – 1) (в пении) різноголо́ сиця, -ці; 2) (в мнениях, в товариществе) незго́ да,
-ди.
Разногласица – 1) (в музыке, пении) різноголо́ сиця, безголо́ сиця; 2) (в словах, мыслях)
незго́ дність.
Разногласный – 1) (в пении) різноголо́ сий, -а, -е; 2) незгі́дний.
Разноименный – різнойме́нний.
Разнокалиберность – різнокалі́берність, -ности.
Разнокалиберный – різнокалі́берний, -а, -е.
Разномысленный – різноду́ мний.
Разнообразить – різномані́тити.
Разнообразие – різномані́тність.
Разнообразный – різномані́тний, -а, -е; -но – різномані́тно.
Разноплеменный – різноплеме́ нний, -а, -е.
Разноречивость – супере́ чність.
Разноречивый – супере́ чний.
Разноречить – супере́ чити, -чу.
Разнородный – різнорі́дний.
Разносить, разнести – розно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, рознести́ , -несу́ , -несе́ ш; (о многом)
порозно́ сити.
Разноска – розно́ с, -су, розно́ шення, -ння.
Разносной – розносни́ й.
Разносторонний – різносторо́ нній, -я, -є.
Разность – різни́ ця, -ці.
Разносчик – розно́ сник, -ка; -чица – розно́ сниця, -ці.
Разноцветный – різноко́ лірний, різно́ барвний, -а, -е.
Разночинец – різночи́ нець, -нця.
Разношерстный – різнома́ стий.
Разноязычный – різномо́ вний.
Разнуздывать, разнуздать – розгну́ здувати, -дую, -дуєш, розгнузда́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Разный – рі́зний, -а, -е.
Разнюхивать, разнюхать – розню́хувати, -ню́хую, -ню́хуєш, розню́хати, -хаю, -хаєш.
Разоблачать, разоблачить – 1) (преступление) викрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ крити, -рию,
-риєш, виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ явити; 2) см. Раздевать.
Разоблачение – викриття́ , -ття́ , ви́ явлення, -ння.
Разобщать, разобщить – роз’є́днувати, -ную, -нуєш, роз’єдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Разовой – однора́ зовий, -а, -е.
Разогревание – розігріва́ ння, -ння.
Разогревать, разогреть – розігріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розігрі́ти.
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Разодевать, разодеть – розкі́шно одяга́ ти, одягти́ , ви́ чепурити, -рю, -риш.
Разозлить – розізли́ ти, -лю́, -ли́ ш; (очень) розлютува́ ти, -ту́ ю, -єш.
Разопревать, -преть – 1) (зерно) розбуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, розбу́ хнути, -хну, -хнеш,
бубня́ віти, розбубня́ віти; 2) (о человеке) упріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, упрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
́
Разорение – розо́ р, -ру, руїна,
-ни; 2) (действие) руйнува́ ння, зруйнува́ ння.
́
́
Разоритель – руїнник; -ница – руїнниця,
-ці.
Разоружать, разоружить – роззбро́ ювати, -бро́ юю, -бро́ юєш, роззбро́ їти, -бро́ ю, -бро́ їш.
Разоружение – роззбро́ ювання, роззбро́ єння, -ння.
Разорять, разорить – руйнува́ ти, зруйнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, ни́ щити, зни́ щити, -щу, -щиш.
Разоспаться – розіспа́ тися, -плю́ся, -пи́ шся.
Разохочивать – розохо́ чувати, -чую, -чуєш, розохо́ тити, -хо́ чу, -хо́ тиш, підохо́ чувати,
підохо́ тити.
Разочарование – розчарува́ ння, -ння, зневі́р’я, -р’я.
Разочаровывать, разчаровать – розчаро́ вувати, -вую, -вуєш, розчарува́ ти, -ру́ ю, -єш.
Разрабатывать, разработать – розро́ блювати, -люю, -люєш, розроби́ ти, -блю́, -биш,
розробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, опрацьо́ вувати, -вую, -вуєш, опрацюва́ ти, -цюю, -цюєш.
Разработка – розро́ блювання, розро́ блення, -ння.
Разравнивать, разравнять – розрі́внювати, -нюю, -нюєш, розрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
вирі́внювати, ви́ рівняти.
Разражаться, разразиться – 1) (гневом) скипа́ ти, скипі́ти від гні́ву, розпали́ тися гні́вом; 2
) (смехом) при́ скати, при́ снути від смі́ху.
Разрастаться, разрастись – розроста́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, розрости́ ся, -сту́ ся, -сте́ шся.
Разреветься – розревти́ ся, -реву́ ся, -реве́ шся, розпла́ катися, -пла́ чуся, -чешся.
Разрежать, разредить – розрі́джувати, -джую, -джуєш, розріди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Разрежение – розрі́джування, розрі́дження, -ння.
Разрез – розрі́з, -зу; (в одежде) ро́ зпірка, -ки.
Разрезвиться – розпустува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Разрезка, разрезывание – розрі́зування, -ння.
Разрезной – розрізни́ й, -а́ , -е́ .
Разрезывать, разрезать – розрі́зувати, -зую, -зуєш, розрі́зати, -рі́жу, -рі́жеш, кра́ яти,
розкра́ ювати, -ра́ юю, -ра́ юєш, розкра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш.
Разрешать, разрешить – 1) (позволять) дозволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, дозво́ лити, -лю, -лиш; 2)
(вопрос, задачу) розв’я́ зувати, -зую, -зуєш, розв’яза́ ти, -в’я́ жу, -в’я́ жеш (пита́ ння, завда́ ння
).
Разрешение – 1) (на выезд) до́ звіл, -волу; 2) (вопроса) розв’я́ зування, розв’яза́ ння, -ння; 3)
(от бремени) ски́ нення тягару́ ; 4) (грехов) розгрі́шення.
Разрешимый – розв’язни́ й, -а́ , -е́ .
Разрисовывать, разрисовать – розмальо́ вувати, -вую, -вуєш, розмалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Разрознивать, разрознить – 1) розрізня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розрізни́ ти, -ню́, -ни́ ш,
розлуча́ ти, розлучи́ ти, -чу́ , -чиш; 2) (пару) розпаро́ вувати, -вую, -вуєш, розпарува́ ти, -ру́ ю,
-ру́ єш.
Разруб – ро́ зруб, -бу.
Разрубать, разрубить – розру́ бувати, -бую, -буєш, розруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Разрубка – розру́ бування, розру́ блення, -ння.
Разругать – розла́ яти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Разрумяниться – 1) (чем-либо) нарум’я́ нитися; 2) (раскраснеться) розчервоні́тися,
зарум’я́ нитися.
Разрушать, разрушить – руйнува́ ти, розруйно́ вувати, -вую, -вуєш, розруйнува́ ти, -ну́ ю.
Разрушение – руйнува́ ння, зруйнува́ ння, -ння.
́
́
Разрушитель – руїнник,
-ка; -ница – руїнниця,
-ці.
́
Разрушительный – руїнницький, -а, -е.
Разрыв – 1) розри́ в, -ву, розірва́ ння, -ння; 2) (мира) ро́ змир, -ру; 3) (дружбы) ро́ збрат, -ту.
Разрыв-трава, бот. – розри́ в-трава́ .
Разрывать, разорвать – розрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розірва́ ти (розірву́ , розі́рвеш), роздира́ ти,
-ра́ ю, -ра́ єш, розде́ рти, -деру́ , -дере́ ш.
Разрывать, разрыть – розрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розри́ ти, -ри́ ю.
Разрывной – розривни́ й, вибухо́ вий, -а, -е.
Разрыдаться – розрида́ тися.
Разрыхление – підпу́ шування, підпу́ шення, -ння.
Разрыхлитель – розпу́ шник, -ка.
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Разрыхлеть, разрыхлить – 1) підпу́ шувати, -шую, -шуєш, підпуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2) (ралом
) ра́ лити, -лю, -лиш.
Разрыхляемость – розпу́ шність.
Разряд – 1) розря́ д, -ду; 2) (электр.) висна́ га.
Разрядка (типогр.) – ві́дступ, -пу, ві́дступці, -ів.
Разрядчик (физ.) – розря́ дник, -ка.
Разряжать, разрядить – 1) убира́ ти, убра́ ти пи́ шно, ви́ чепурити; 2) (физич.) розряджа́ ти,
-джа́ ю, -джа́ єш, розряди́ ти, -джу́ , -ди́ ш; 3) (оружие) вибива́ ти, ви́ бити набо́ ї.
Разряжение – 1) (физич.) розря́ дження, -ння; 2) (оружия) вибива́ ння, -ння.
Разубеждать, разубедить – переко́ нувати, -ную, -нуєш, перекона́ ти, -на́ ю кого́ на і́нше.
Разубеждение – переко́ нування, -ння на і́нше.
Разубрать – причепури́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Разуверение, см. Разубеждение.
Разуверять, разуверить – переко́ нувати, -ную, -нуєш, перекона́ ти, -на́ ю, -на́ єш кого́ на
і́нше; -риться в ком – зневі́ритися, -рюся, -ришся кому́ .
Разузнавать, разузнать – дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся, дові́датися, -даюся, -даєшся,
роззнава́ ти, -наю́, -нає́ш, розізна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Разукрашать, разукрасить – оздо́ блювати, -люю, -люєш и оздобля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
оздо́ бити, -блю, -биш.
Разум – ро́ зум, -му.
Разумеется – авже́ ж, пе́ вна річ, пе́ вно.
Разумение – розумі́ння, -ння.
Разумник – розу́ мний, -ого; -ница – розу́ мна, -ої.
Разумничать – розумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Разумный – розу́ мний, -а, -е; -но – розу́ мно.
Разутюживать, разутюжить – прасува́ ти, ви́ прасувати, -сую, -суєш.
Разучивать, разучить – виу́ чувати, -чую, ви́ вчити, -чу, -чиш.
́
́ роз’їси́ ).
Раз’едать, раз’есть – роз’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, роз’їсти
(роз’їм,
Раз’единение – роз’є́днування, -ння.
Раз’единитель – роз’єдна́ льник, -ка.
Раз’единять, раз’единить – роз’є́днувати, -ную, -нуєш, роз’єдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
́
Раз’езд – 1) роз’їзд, -ду, ро́ зминка, -ка; 2) (военный) ча́ та, -ти, роз’їзд,
-ду.
Раз’ездной – роз’їз(д)ний, -а́ , -е́ .
Раз’езжать – роз’їжджа́ ти, -джа́ ю.
Раз’езжаться, раз’ехаться – 1) роз’їжджа́ тися, -джа́ ємося, -джа́ єтеся и роз’їзди́ тися,
́
́
́
-здимо́ ся, -жджа́ ються, роз’їхатися,
-їдемося,
-їдеться;
2) (миновать) розмина́ тися,
розмину́ тися.
Раз’езживать, раз’ездить – (дорогу) уторо́ вувати, -вую, -вуєш, уторува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Раз’емный – роз’є́мний.
Раз’ярять, раз’ярить – роз’яря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, роз’яри́ ти, -рю́, -ри́ ш; -ться – роз’яря́ тися,
роз’яри́ тися.
Раз’яренный – роз’ярі́лий, -а, -е.
Раз’яснение – роз’я́ снення, з’ясува́ ння, -ння.
Раз’яснять, раз’яснить – з’ясо́ вувати, -вую, -вуєш, з’ясува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, роз’я́ снювати,
-нюю, роз’ясни́ ти, -ню́, -ниш.
Разыгривать, разыграть – розграва́ ти, -граю́, -грає́ш, розігра́ ти, -гра́ ю, -гра́ єш; -ся – 1)
(играя) розграва́ тися, розігра́ тися; 2) (о погоде) розгуля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся.
Разыскивание – розшу́ кування, -ння, ро́ зшуки, -ків.
Разыскиватель – розшу́ кувач, -ча; -ница – розшу́ кувачка, -ки.
Разыскивать, разыскать – розшу́ кувати, -кую, -куєш, розшука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
вишу́ кувати, ви́ шукати.
Разыскной – розшуко́ вий, -а, -е.
Рай – рай (род. ра́ ю); -ский – ра́ йський, -а, -е.
Район – райо́ н, -ну; -нный – райо́ нний, районо́ вий, -а, -е.
Районирование – районува́ ння, -ння.
Рак – 1) (зоол.) рак, -ка; 2) (мед.) пістря́ к, -ка.
Рака – домови́ на, труна́ , -ни́ .
Ракета – раке́ та, -ти.
Ракита, см. Ива.
Раковидный – ракува́ тий, -а, -е.
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Раковина – 1) ско́ йка, -ки, черепа́ шка, -ки, му́ шля, -лі; 2) (выемка в дереве) жолобо́ к, -бка́ ,
рівчачо́ к, -чка́ ; З) (под краном) злива́ льниця, -ці.
Раковинный – скойко́ вий, черепа́ шковий.
Раковый – ра́ ковий, -а, -е.
Рама – ря́ ма, -ми.
Рамка – ря́ мка, -ки.
Рамочный – ря́ мковий, -а, -е.
Рампа – ра́ мпа, -пи.
Рана – ра́ на, -ни, ура́ зка, пора́ зка, -ки.
Ранг – ра́ нґ, -ґу; -говый – ранґови́ й, -а́ , -е́ .
Ранжир – ранжи́ р, -ру.
Ранение – пора́ нення, -ння.
Раненый – ра́ нений, поранений, -а, -е.
Раненько – ране́нько, ране́ сенько.
Ранехонько – рані́сінько.
Ранет (сорт яблок) – ране́ та, -ти; -овый – ране́ товий, -а, -е.
Ранец – ра́ нець, -нця.
Ранить, поранить – ра́ нити, пора́ нити, -ню, -ниш.
Ранний – ра́ нній, -я, -є; -нее утро – ра́ нок, -нку; -нним утром – вра́ нці, ра́ но; -нней весной
– на-про́ весні.
Рано, нар. – ра́ но, ра́ нком; -вато – ранува́ то, по́ рано.
Рант – 1) (в сапогах) рант, -ту; 2) (в платье) лямі́вка, -ки.
Рантье – рантьє́.
Раньше, нар. – 1) рані́ш, рані́ше; 2) (прежде) давні́ш(е), пере́ дні́ш(е); 3) (сперва) спе́ ршу,
пе́ рше.
Рапира – рапі́ра, -ри.
Рапорт – ра́ порт, -ту.
Рапортировать – рапортува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Раритет – рарите́ т; -тный – рарите́ тний, -а, -е.
Раса – ра́ са, -си.
Раскаиваться, раскаяться – розка́ юватися, -ка́ ююся, -юєшся, розка́ ятися, -ка́ юся,
-ка́ єшся.
Раскаление – розжа́ рювання, розжа́ рення, розпіка́ ння, -ння.
Раскаленный – розпе́ чений, розжа́ рений, -а, -е.
Раскаливать, раскалить – розпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпекти́ , -печу́ , -пече́ ш, розжа́ рювати,
-рюю, розжа́ рити, -рю, -риш.
Раскалывать, расколоть – розко́ лювати, -люю, -люєш, розколо́ ти, -лю́, -леш.
Раскалякаться – розбазі́катися, -каюся, -каєшся.
Раскапризничаться – розвередува́ тися, -ду́ юся, -ду́ єшся, розковерзува́ тися, -зу́ юся, -єшся.
Раскапывать, раскопать – розко́ пувати, -пую, -пуєш, розкопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; (о многом)
порозко́ пувати.
Раскаркаться – розкря́ катися, -каюся, -каєшся.
Раскармливать, раскормить – розгодо́ вувати, -вую, -вуєш, розгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Раскат – 1) (на санной дороге) розка́ т, -ту; 2) (грома) гу́ ркіт, -коту.
Раскатанный – розко́ чений.
Раскатистый – розко́ тистий.
Раскатывать, раскатать – 1) (катать в рознь) розко́ чувати, -чую, -чуєш, порозко́ чувати;
2) (расплющить) розка́ чувати, розкача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш (напр., ті́сто).
Раскачивать, раскачать – розхи́ тувати, -тую, -туєш, розхита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розго́ йдувати,
-дую, -дуєш, розгойда́ ти.
Раскашляться – розка́ шлятися.
Раскаяние – каяття́ , -ття́ .
Расквартирование – розквартирува́ ння.
Расквашивать, расквасить – розква́ шувати, -шую, -шуєш, розква́ сити, (розква́ шу,
розква́ сиш).
Расквитаться – поквитува́ тися.
Раскидывать, раскидать – розкида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розки́ дати, -даю, -даєш; (о многом)
порозкида́ ти.
Раскидывать, раскинуть – (шатер) напина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, напну́ ти, -ну́ , -не́ ш (наме́ т).
Раскисание – розкиса́ ння, -ння.
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Раскисать, раскиснуть – розкиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, розки́ снути, -ну, -неш; (о многом)
порозкиса́ ти.
Раскладка – ро́ зклад, -ду, ро́ зкладка, -ки.
Раскладывание – розклада́ ння, -ння, ро́ зклад, -ду.
Раскладывать, раскласть, разложить – розклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розкла́ сти, -кладу́ ,
-кладе́ ш.
Раскланиваться, раскланяться – 1) (встречаясь) кла́ нятися, уклоня́ тися, -ня́ юся,
-ня́ єшся, уклони́ тися, -ню́ся, -нишся; 2) (прощаясь) проща́ тися, попроща́ тися, -ща́ юся,
-ща́ єшся.
Расклевывать, расклевать – розкльо́ вувати, -вую, -вуєш, розклюва́ ти, -клюю́, -клює́ш, (о
многом) порозкльо́ вувати.
Расклеивать, расклеить – розкле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, розкле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш,
розлі́плювати, -люю, -люєш, розліпи́ ти, -плю́, -пиш; (о многих) порозкле́ ювати,
порозлі́плювати.
Расклепывать, расклепать – розкле́ пувати, -пую, -пуєш, розклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Расковывать, расковать – розко́ вувати, -вую, -вуєш, розкува́ ти, -кую́, -кує́ш.
Расковыривать, расковырять – розколу́ пувати, -пую, -пуєш, розколупа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Раскол – 1) розко́ л, -лу; 2) (дерева) ро́ зщеп, -пу, ро́ зчах, -ху.
Расколачивать, расколотить – розбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розби́ ти (розіб’ю́, розіб’є́ш).
Расколка – ко́ лення, -ння.
Расколыхать – розколиха́ ти, -шу́ , -шеш, розколиса́ ти, -лишу́ , -ли́ шеш, розгойда́ ти, -да́ ю,
-єш.
Раскольник – розко́ льник, -ка; -ница – розко́ льниця, -ці.
Раскольнический, раскольничий – розко́ льницький, -а, -е.
Раскопка – ро́ зкопи, -ів, розко́ пування, -ння.
Раскошеливаться, раскошелиться – добува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, добу́ ти (добу́ ду, -деш), гро́ ші;
виверта́ ти, ви́ вернути кали́ тку (гаманця́ ).
Раскрадывать, раскрасть – розкрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розкра́ сти, -кра́ ду, -кра́ деш; (о
многом) порозкрада́ ти.
Раскраивать, раскроить – 1) (материю) кро́ їти (кро́ ю, кро́ їш), покро́ їти, кра́ яти,
покра́ яти; 2) (голову) розбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розби́ ти (розіб’ю́, розі́б’єш) (го́ лову).
Раскрасавица – красу́ ня, кра́ ля, -лі.
Раскраска – розмальо́ вування, розмалюва́ ння, -ння.
Раскрасневшийся, раскраснелый – розчервоні́лий, -а, -е.
Раскраснеться – розчервоні́тися, -ні́юся, -ні́єшся, розшарі́тися, -рі́юся, -рі́єшся.
Раскрашенный – розмальо́ ваний, кольоро́ вий, -а, -е.
Раскрашивать, раскрасить – розмальо́ вувати, -вую, -вуєш, розмалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Раскритиковать – розкритикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Раскричаться – розкрича́ тися.
Раскровавить – розкрива́ вити, -ва́ влю, -ва́ виш.
Раскрошивать, раскрошить – розкро́ шувати, -шую, -шуєш, розкриши́ ти, -шу́ , шиш.
Раскручивать, раскрутить. – розкру́ чувати, -чую, -чуєш, розкрути́ ти, -чу́ , -тиш; -ся –
розкру́ чуватися, розкрути́ тися.
Раскручиниться – розтужи́ тися, -жу́ ся, -жишся, зажури́ тися, -рю́ся, -ришся.
Раскрывать, раскрыть – 1) (закрытое) розкрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розкри́ ти, -кри́ ю, -кри́ єш;
2) (дверь) розчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розчини́ ти, -ню́, -ниш; 3) (книгу) розгорта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, розгорну́ ти, -ну́ , -неш; 4) (глаза) розплю́щувати, розплю́щити; 5) (рот) розтуля́ ти,
-ля́ ю, -ля́ єш, розтули́ ти, -лю́, лиш; 6) (тайну) викрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ви́ крити, -рию, -риєш.
Раскудахтаться – розкудкуда́ катися, -да́ каюся, -да́ каєшся.
Раскупать, раскупить – розкупо́ вувати, -вую, -вуєш, розкупи́ ти, -плю́, -пиш; (о многом)
порозкупо́ вувати.
Раскуривать, раскурить – розку́ рювати, -рюю, -рюєш, розкури́ ти, -рю́, -риш.
Раскусывать, раскусить – розку́ шувати, -шую, -шуєш, розкуси́ ти, -шу́ , -сиш.
Раскутывать, раскутать – розку́ тувати, -тую, -туєш, розку́ тати, -таю, -таєш; (о многом)
порозку́ тувати.
Распадаться, распасться – розпада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, розпа́ стися, -паду́ ся, -паде́ шся.
Распадение – ро́ зпад, -ду.
Распаивать, распаять – розлюто́ вувати, -то́ вую, -вуєш, розлютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Распайка – розлюто́ вування.
Распаковывать, распаковать – розпако́ вувати, -вую, -вуєш, розпакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
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Распалзываться, расползтись – розла́ зитися, -ла́ жуся, -ла́ зишся, розлі́зтися, -зуся,
-зешся.
Распаренный – розпа́ рений.
Распаривать, распарить – розпа́ рювати, -рюю, -рюєш, розпа́ рити, -рю, -риш.
Распарывать, распороть – розпо́ рювати, -рюю, -рюєш, розпоро́ ти, -рю́, -реш.
Распахивание – розо́ рювання, -ння.
Распахивать, распахать – розо́ рювати, -рюю, -рюєш, розора́ ти, -рю́, -реш.
Распахивать, распахнуть – 1) (дверь) розчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розчини́ ти, -ню́, -ниш; 2)
(одежду) розсті́бувати, -бую, -буєш, розстебну́ ти, -ну́ , -неш.
Распахнутый – 1) (о дверях) розчи́ нений; 2) (об одежде) розсте́ бнутий.
Распашка – о́ ранка, -ки; душа на распашку – щи́ ра душа́ .
Распев – спі́в, -ву, ви́ спів, -ву.
Распевать – виспі́вувати, -вую.
Распекание – розпіка́ ння, -ння.
Распекать, распечь – розпіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпекти́ , -печу́ .
Распеленывать, распеленать – розповива́ ти, -вива́ ю, -вива́ єш, розпови́ ти, -пов’ю́, -пов’є́ш.
Распеться – розспіва́ тися, -ва́ юся.
Распечатывать, распечатать – розпеча́ тувати, -ча́ тую, -туєш, розпеча́ тати, -таю, -таєш.
Распивать, распить – розпива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розпи́ ти (розіп’ю́, розі́п’єш); -ться –
розпива́ тися, розпи́ тися.
Распивочный – чарко́ вий, -а, -е; -но – чарка́ ми, на чарки́ .
Распиливать, распилить – розпи́ лювати, -люю, -люєш, розпиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; (о многом)
порозпи́ лювати.
Распилка – пи́ лянка, -ки, пиля́ ння, -ння.
Распинание – розпина́ ння, -ння.
Распинать, распять, распнуть – розпина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, розіпну́ ти, -ну́ , -неш.
Распирать, распереть – розпира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розпе́ рти (розіпру́ , розі́преш).
Расписание – ро́ зпис, -су, ро́ зклад, -ду; -ние лекций – ро́ зклад ле́кцій.
Расписка – 1) ро́ зписка, -ки; 2) (платёжная) квито́ к, -тка́ .
Расписывать, расписать – 1) розпи́ сувати, -сую, -суєш, розписа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш; (о
многом) порозпи́ сувати; 2) (красками) розмальо́ вувати, -вую, -вуєш, розмалюва́ ти, -лю́ю,
-лю́єш; -ся – розпи́ суватися, розписа́ тися.
Распихивать, распихать, распихнуть – розпи́ хувати, -пи́ хую, -хуєш, и розпиха́ ти, -ха́ ю,
-ха́ єш, розіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Расплавка – то́ плення, розто́ плювання, -ння.
Расплавливать, расплавить – розто́ плювати, -люю, -люєш, розтопи́ ти, -плю́, -пиш.
Расплакаться – розпла́ катися, -чуся, -чешся.
Распланировать – розпланува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Расплата – розпла́ та, -ти.
Расплачиваться, расплатиться – розпла́ чуватися, -чуюся, розплати́ тися, -чу́ ся, -тишся.
Расплескивать, расплескать – розхлю́пувати, -пую, -пуєш, розхлю́пати, -паю, -паєш,
розплі́скувати, -кую, -куєш, розплеска́ ти, -плещу́ , -щеш.
Расплетать, расплесть – розпліта́ ти, -та́ ю, розплести́ , -ту́ , -те́ ш.
Расплод – ро́ зплід, -лоду.
Распложать, расплодить – розпло́ джувати, -джую, -джуєш, розплоди́ ти, -джу́ , -диш,
розво́ дити, -джу, -диш, розвести́ , -веду́ , -веде́ ш.
Распложение – розпло́ джування, розпло́ дження, -ння.
Расплываться, расплыться – 1) розплива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, розпливти́ ся, -ву́ ся,
-ве́ шся; 2) (чернила, улыбка) розхо́ дитися, -джуся, -дишся, розійти́ ся, -ду́ ся, -де́ шся.
Расплывчивый – розпли́ вчастий, (хим.) пли́ нний, -а, -е.
Расплющивать, расплющить – розплю́щувати, -щую, -щуєш, розплю́щити, -щу, -щиш,
розча́ влювати, -влюю, -влюєш, розчави́ ти, -влю́, -виш.
Расплясаться – розтанцюва́ тися, -цю́юся, -цю́єшся.
Распогодиться – розгоди́ нитися, на пого́ ді ста́ ти.
Распознавание – розпізнава́ ння, -ння.
Распознавать, распознать – розпізнава́ ти, -на́ ю, -наєш, розпізна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Располагать, расположить – 1) (к себе) прихиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, прихили́ ти, -лю́, -лиш,
приверта́ ти, приверну́ ти (кого́ до се́ бе); 2) (войско) розташо́ вувати, -вую, -вуєш,
розташува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш (ві́йсько); 3) (в стройные ряды) шикува́ ти, ушикува́ ти, -ку́ ю,
-ку́ єш; -гать своим временем – порядкува́ ти своїм ча́ сом. Я не располагаю свободным
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временем – я не ма́ ю ві́льного ча́ су; -гать своими правами – користува́ тися із своїх́ прав.
Располагаться, расположиться – 1) (лагерем) става́ ти, ста́ ти та́ бором, ота́ борюватися,
-рююся, -рюєшся, ота́ боритися, -рюся, -ришся; 2) (с вещами) розташо́ вуватися, -шо́ вуюся,
-єшся, розташува́ тися, -шу́ юся, -шу́ єшся.
Расползаться, расползтись – розповза́ тися, розповзти́ ся, -зу́ ся, -зе́ шся, розла́ зитися,
розлі́зтися, -зуся, -зешся.
Расположение – 1) (комнат) розполі́г, -ло́ гу; 2) (войск, строений) розташува́ ння, -ння; 3)
(к чему) схи́ льність, -ности; 4) (к кому) прихи́ льність, -ности; 4) (духа) на́ стрій, -рою.
Расположенный – 1) (к чему) схи́ льний (до чо́ го); 2) (к кому) прихи́ льний (до ко́ го).
Распорка – 1) (процесс) розпо́ рювання, -ння; 2) (в одежде) ро́ зпірка.
Распоротый – розпо́ рений.
Распорядитель – розпоря́ дчик, розпоря́ дник, -ка; -ница – розпоря́ дчиця, розпоря́ дниця,
-ці.
Распорядительность – розпоря́ дність, розпоря́ дливість, -вости.
Распорядительный – розпоря́ дливий, розпоря́ дний, -а, -е.
Распорядок – поря́ док, -дку.
Распоряжаться, распорядиться – 1) (править, управлять) порядкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш,
ору́ дувати, -дую, -дуєш; 2) (отдавать распоряжение) нака́ зувати, наказа́ ти, -кажу́ ,
-ка́ жеш.
Распоряжение – 1) (чем) ору́ дування, -ння; 2) (приказ) нака́ з, -зу.
Распотевший – спітні́лий, -а, -е.
Распотеть – спітні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Распоясывание – розпері́зування, -ння.
Распоясывать, распоясать – розпері́зувати, -зую, -зуєш, розпереза́ ти, -режу́ , -ре́ жеш;
-ться – розпері́зуватися, розпереза́ тися.
Расправа – 1) розпра́ ва, -ви, суд, -ду; 2) (сельск. учреж.) розпра́ ва, -ви, збо́ рня, -ні.
Расправлять, расправить – розправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розпра́ вити, -влю, -виш.
Распрашивать, распросить – розпи́ тувати, -тую, -туєш, розпита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; (о многом)
порозпи́ тувати.
Распрашивание – розпи́ тування, -ння.
Распределение – розпо́ діл, -лу.
Распределительный – розподі́льний, -а, -е.
Распределитель – розподі́льник, -ка.
Распределять, распределить – розподіля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розподіли́ ти, -лю́, -лиш.
Распробовать – розкоштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, розсмакува́ ти.
Распродавать, распродать – розпро́ дувати, -дую, -дуєш, розпрода́ ти, -да́ м, -даси́ .
Распродажа – розпро́ даж, -жу.
Распростирать, распростереть – простяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, простягти́ , -гну́ , -гнеш,
розпросто́ рювати, -рюю, -рюєш, розпросто́ рити, -рю, -риш; -ся – розпросто́ рюватися,
розпросто́ ритися.
Распространение – поши́ рювання, поши́ ння, розповсю́джування, розповсю́дження.
Распространенность – поши́ реність, розповсю́дженість, -ности.
Распространенный – поши́ рений, розповсю́джений, розповсю́днений, -а, -е.
Распространитель – поши́ рювач, розповсю́дник, -ка; -ница – поширювачка, –
розповсю́дниця, -ці.
Распространяемый – поши́ рюваний, розповсю́джуваний, -а, -е.
Распространять, распространить – ши́ рити, поши́ рити, -рю, -риш, поши́ рювати, -рюю,
-рюєш, розповсю́джувати, -джу, -єш, розповсю́дити, -джу, -диш.
Распространяться – 1) поши́ рюватися, розповсю́джуватися, -джуюся, -джуєшся; 2) (о
звуке) розляга́ тися; 3) (о чем) розво́ дитися.
Распрощаться, распроститься – проща́ тися, розпроща́ тися, попроща́ тися, -ща́ юся, -єшся.
Распрыгаться – розплига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, розскака́ тися.
Распря – незго́ да, -ди, незла́ года.
Распрягать, распречь – розпряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, розпрягти́ , -ряжу́ , -ряже́ ш.
Распрямление – випро́ стування.
Распрямлять, распрямить – розправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розпра́ вити, -влю, -виш,
розпрамля́ ти, розпрями́ ти, -млю, -миш, розгина́ ти, розігну́ ти, -гну́ .
Распугивать, распугать – розполо́ хувати, -ло́ хую, -ло́ хуєш, розполо́ хати, -хаю, -хаєш.
Распускать, распустить – 1) розпуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпусти́ ти, -щу́ , -стиш; 2) (флаг)
розгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, розгорну́ ти, -ну́ , -неш; 3) (морально) розбе́ щувати, -щую, -щуєш,
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розбе́ стити, -бе́ щу, -бе́ стиш; 4) (петлю) попуска́ ти, -пущу́ , -стиш.
Распускаться, распуститься – 1) (о растениях) розпуска́ тися, розпусти́ тися,
розвива́ тися, розви́ тися (розів’ю́ся, розі́в’єшся); 2) (растворяться) розпуска́ тися,
розпусти́ тися; 3) (морально) розбе́ щуватися, розбе́ ститися, зледащі́ти, -щі́ю.
Распутица – бездорі́жжя, -жжя.
Распутник – розпу́ тник, -ка, розпу́ сник, -ка, ба́ хур, -ра; -ница – розпу́ тниця, -ці,
розпу́ сниця, -ці, ба́ хурка, -ки.
Распутный – розпу́ тний, розпу́ сний.
Распутство – розпу́ ста, -ти.
Распутствовать – розпу́ тно, розпу́ сно жи́ ти, бахурува́ ти.
Распутывать, распутать – розплу́ тувати, -тую, -туєш, розплу́ тати, -таю, -таєш.
Распутье – роздорі́жжя, -жжя, розпу́ ття, -ття.
Распухать, распухнуть – розпуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, розпу́ хнути, -ну, -неш.
Распушать, распушить – 1) (землю) розпу́ шувати, -шую, -шуєш, розпуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2)
(кого) ла́ яти, ви́ лаяти, нала́ яти (кого́ ).
Распущенность – розбе́ щеність, -ности.
Распылитель – 1) розпоро́ шувач, -ча; 2) (для жидкости) розпо́ рскувач.
Распылять, распылить – розпоро́ шувати, розпороши́ ти.
Распятие – 1) (действие) розпина́ ння, -ння; 2) (картина) розп’я́ ття, -ття.
Рассада – розса́ да, роса́ да, -ди.
Рассадник – 1) розсадни́ к, -ка; 2) (питомник) саді́бня, -ні; 3) (животных) розплі́дник, -ка.
Рассаживать, рассадить – розса́ джувати, -джую, -джуєш, розсади́ ти, -джу́ , -диш.
Рассвет – світа́ нок, -ку, світа́ ння, -ння; на рассвете – на світа́ нні, на світа́ нку.
Рассвирепеть – розлютува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Рассевание – ро́ зсів, -ву, розсіва́ ння, -ння.
Рассеватель – розсіва́ ч, -ча́ , розсіва́ льник, -ка; -ница – розсіва́ чка, -ки, розсіва́ льниця, -ці.
Рассевать, рассеять – 1) розсіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розсі́яти, -сі́ю, -сі́єш (що); 2) (кого)
розпоро́ шувати, розпороши́ ти, -шу́ , -шиш (кого́ ). Рассеять опасения – усу́ нути
побо́ ювання.
Расседаться, рассесться – розпада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, роспа́ стися, -ду́ ся, -де́ шся,
розтрі́скуватися, -скуюся, -куєшся, розтрі́скатися, -каюся.
Расседлать – розсідла́ ти, -ла́ ю, розкульба́ чити, -чу, -чиш.
Рассеивание, рассеивать, см. Рассевание, рассевать.
Рассекать, рассечь – розсіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розсі́кти, -січу́ , -січе́ ш, розтина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, розтя́ ти (розітну́ , розі́тне́ ш).
Расселение – розсе́ лення, -ння.
Расселина – розко́ лина, -ни.
Расселять, расселить – розсе́лювати, -люю, -люєш, розсели́ ти, -селю́, -се́лиш.
Рассердить – розсе́ рдити, -рджу, -рдиш, розгні́вати, -ваю, -ваєш, розгніви́ ти, -влю́, -виш.
Рассерженный – розгні́ваний.
Рассесться – розсі́стися (розся́ дуся, розся́ дешся).
Рассеянный – неува́ жний, -а, -е; -нность – неува́ жність, -ности.
Рассеять, см. Рассевать.
Рассеяться – 1) розпороши́ тися, -шу́ ся, -шишся; 2) (о горе, печали) розва́ житися, -жуся,
-жишся.
Рассиживаться, рассидеться – заси́ джуватися, -джуюся, -джуєшся, заси́ дітися.
Рассказ – оповіда́ ння, -ння, о́ повідь, -ди.
Рассказчик – опові́да́ ч, -ча́ ; -чица – опові́да́ чка, -ки.
Рассказывать, рассказать – розка́ зувати, -зую, -зуєш, розказа́ ти (розкажу́ , розка́ жеш),
розповіда́ ти, -да́ ю, да́ єш, розпові́сти́ (розпові́м, розповіси́ ), оповіда́ ти, опові́сти́ .
Расслабление – розсла́ блення, -ння.
Расслаблять, расслабить – розслабля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розсла́ бити, -блю, -биш.
Расслабнуть – розсла́ бнути, -ну, -неш.
Расславливать, расславить – розславля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, розсла́ вити, розголоша́ ти,
-ша́ ю, -ша́ єш, розголоси́ ти, -лошу́ , -ло́ сиш.
Расследование – ро́ зслід, -ду, розслі́дування, розві́дування.
Расследователь – розві́дувач, -ча.
Расследовать – розслі́дувати, -дую, -дуєш, розсліди́ ти, -джу́ , -ди́ ш, розві́дувати, розві́дати.
Расслоение – розшарува́ ння, -ня.
Расслышать – розслу́ хати, -хаю, -хаєш, дочу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
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Рассматривать, рассмотреть – 1) розгляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розгля́ нути, -ну, -неш; 2) (по
сторонам) роздивля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, роздиви́ тися, -влю́ся.
Рассмешить – розсміши́ ти, -шу́ .
Рассмеяться – розсмія́ тися.
Рассмотрение – ро́ згляд, -ду.
Рассоветывать, рассоветовать – розра́ ювати, -ра́ юю, -ра́ юєш, розра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш,
розра́ джувати, -джую, -джуєш, розра́ дити, -ра́ джу, -диш.
Рассовывать, рассовать, рассунуть – 1) розсо́ вувати, -со́ вую, -вуєш, розсу́ нути, -ну, -неш;
2) (кого) розпиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, розіпха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, розіпхну́ ти, -пхну́ , -пхнеш (кого́ ).
Рассол – росі́л, -со́ лу; (очень сильный) ропа́ , -пи́ .
Рассольник (кушанье) – огірча́ нка, -ки, квасо́ к, -ску́ .
Рассортировывать, рассортировать – сортува́ ти, посортува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Рассохнуть, см. Рассыхаться.
Расспесивиться – розчва́ нитися.
Расспрашивание – розпи́ тування.
Расспрашивать, расспросить – розпи́ тувати, -тую, -туєш, розпита́ ти, -та́ ю, -та́ єш.
Расспрос – розпи́ тування, -ння.
Рассрочивать, рассрочить – 1) розклада́ ти, розкла́ сти на ра́ ти; 2) см. Отсрочивать.
Рассрочка – 1) розклада́ ння на ра́ ти; в рассрочку – на ви́ плат; 2) (отсрочка) відкла́ д, -ду.
Расставаться, расстаться – розлуча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, розлучи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Расставлять, расставить – 1) розставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розста́ вити, -влю, -виш; 2) (ноги,
пальцы) розчепі́рювати, -рюю, -рюєш, розчепі́рити, -пі́рю, -риш.
Расстановка – розста́ влювання, -ння; (остановка) зу́ пинка, -ки.
Расстаться, см. Расставаться.
Расстегивать, расстегнуть – розстіба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, розстібну́ ти, -бну́ , -бнеш.
Расстилать, разослать – розстеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розсте́ лювати, розстели́ ти, -лю́, -леш.
Расстилка – розстеля́ ння, -ння.
Расстонаться – розстогна́ тися, -гну́ ся, -гнешся.
Расстояние – ві́ддаль, -лі, ві́дстань, -ні; на некотором расстоянии – тро́ хи оддаля́ .
Расстраивать, расстроить – 1) (что) розстро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, розстро́ їти, -ро́ ю,
-ро́ їш, розла́ джувати, -джую, -джуєш, розла́ дити, -джу, -диш (що); 2) (кого) бенте́ жити,
збенте́ жити, -жу, -жиш, турбува́ ти, стурбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Расстреливать, расстрелять – 1) (кого) розстрі́лювати, -люю, -люєш, розстріля́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш; 2) (пули) вистрі́лювати, ви́ стріляти.
Расстройство – 1) ро́ злад, нела́ д, -ду; 2) (желудка) нестра́ вність, -ности; (понос) бігу́ нка,
-ки; нервное -во – нерво́ вий ро́ злад.
Расступаться, расступиться – розступа́ тися, -па́ юся, -єшся, розступи́ тися, -плюся,
-пишся, роздава́ тися, -даю́ся, -дає́шся, розда́ тися, -да́ мся.
Рассудительный – розсу́ дливий, розсу́ дний, -а, -е; -но – розсу́ дливо, розсу́ дно.
Рассудить (кого) – розсуди́ ти кого́ . Р-судить дело – розібра́ ти спра́ ву.
Рассудок – розсу́ док, -дку, глу́ зд, -зду.
Рассуждать, рассудить – міркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, розмірко́ вувати, -ко́ вую, -вуєш,
розміркува́ ти.
Рассуждение – міркува́ ння, -ння; ученое -ние (работа) – науко́ ва розпра́ ва.
Рассупонивать, рассупонить – розсупо́ нювати, розсупо́ нити.
Рассучивать, рассучить – розсу́ кувати, -су́ кую, -су́ куєш, розсука́ ти, -сука́ ю, -ка́ єш; (о
многом) порозсу́ кувати.
Рассчет, рассчетливый, рассчитывать, см. Расчет, рассчетливый, рассчитывать.
Рассылание – розсила́ ння, -ння.
Рассылать, разослать – розсила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, розісла́ ти (розішлю́, розі́шлеш); (о
многом) порозсила́ ти.
Рассылка – розсила́ ння, -ння.
Рассыльный – посла́ нець, -нця́ , поси́ льний, -ого.
Рассыпать, рассыпать – розсипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, розси́ пати, -плю, -плеш; -ся –
розсипа́ тися, розси́ патися.
Рассыпной – розсипни́ й, -а́ , -е́ .
Рассыпчастый – сипки́ й, -а́ , -е́ .
Рассыхаться, рассохнуться – розсиха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, розсо́ хнутися, -нуся, -нешся;
(о многом) порозсиха́ тися.
Растаивать – розтава́ ти, -таю́, -тає́ш, розта́ нути, -ну, -неш.
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Расталкивать, растолкать – розшто́ вхувати, -што́ вхую, -хуєш, розштовха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Растапливать, расстопить – 1) розпа́ лювати, -па́ люю, -люєш, розпали́ ти, -лю́, -лиш; 2)
(металл) розто́ плювати, -люю, -люєш, розтопи́ ти, -плю́, -пиш.
Растаптывать, растоптать – розто́ птувати, -тую, -туєш, розтопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Растаскивать, растаскать, растащить – розтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, розтягти́ , -гну́ , -гнеш; (о
многом) порозтяга́ ти.
Растаявший – розта́ лий, та́ лий.
Растаять, см. Растаивать.
Раствор – 1) (хим.) ро́ зчин, -ну; 2) (в ружье) ро́ зхил, -лу.
Растворение – розчи́ нення, розве́ дення.
Растворимость – розчи́ нність.
Растворимый – розчи́ нний, -а, -е.
Растворитель – розчи́ нник, -ка.
Растворять, растворить – 1) (отворять) розчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, розчини́ ти, -ню́, -ниш; 2
) (в жидкости) розпуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, розпусти́ ти, -пущу́ , -стиш, розчиня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, розчини́ ти, -ню́, -ниш; 3) (металлы) розтопля́ ти, -пля́ ю, розтопи́ ти, -плю́, -пиш.
Растение – росли́ на, -ни; (собират.) – 1) (огородное) горо́ дина; 2) (садовое) садовина́ , -ни́ .
Растениеводство – росли́ нництво.
Растеребить – розсми́ кати, -ка́ ю, -ка́ єш, розша́ рпати, -паю, -єш.
Растерзывать, растерзать – роздира́ ти, -ра́ ю, -єш, розде́ рти, -деру́ , -дере́ ш,
розшмато́ вувати, -то́ вую, -то́ вуєш.
Растеривать, растерять – розгу́ блювати, -люю, -люєш, розгуби́ ти, -блю́, -биш.
Растерянность – розгу́ бленість, нестя́ мність, -ности.
Растерянный – розгу́ блений, нестя́ мний, -а, -е; -но – розгу́ блено.
Растеряться – розгуби́ тися, -блю́ся, -бишся, знестя́ митися.
Расти – рости́ (росту́ , росте́ ш).
Растирать, растереть – розтира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, розте́ рти (розітру́ , розі́треш).
Растительность – росли́ нність, -ности.
Растительный – росли́ нний, -а, -е.
Растить – виро́ щувати, -щую, -щуєш, вико́ хувати, -ко́ хую, -хуєш.
Растление – розтлі́ння, -ння.
Растлитель – розтли́ тель, -ля; -ница – розтли́ телька, -ки.
Растолковывать, растолковать – розтлума́ чувати, -чую, -чуєш, розтлума́ чити, -чу, -чиш.
Растолочь – розтовкти́ , -чу́ , -е́ ш.
Растолстеть – погла́ дшати, -шаю, -шаєш, пото́ вщати, -щаю.
Растопка – 1) (материал) ро́ зпал, -лу, пі́дпа́ л, -лу, пі́дпа́ лка, -ки; 2) (действие)
розпа́ лювання, підпа́ лювання, -ння.
Растопыривать, растопырить – розчепі́рювати, -рюю, -рюєш, розчепі́рити, -рю, -риш.
Расторгать, расторгнуть – розрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розірва́ ти, -ву́ , -еш.
Расторжение – 1) розірва́ ння, -ння; 2) (брака) ро́ звід, -во́ ду.
Растормозить – розгальмува́ ти.
Растормошить – розворуши́ ти.
Расторопный – мото́ рний, жва́ вий, -а, -е, метки́ й, -а́ , -е́ .
Растосковаться – розсумува́ тися, -му́ юся, -му́ єшся.
Расточать, расточить – перево́ дити, -джу, -диш, перевести́ , -веду́ , -веде́ ш, марнува́ ти,
промарнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Расточение – переві́д, -во́ ду, марнува́ ння, -ння.
Расточитель – марнотра́ тець, -тця; -ница – марнотра́ тниця.
Расточительность – марнотра́ тство, -ва.
Расточительный – марнотра́ тний.
Растравливать, растравить – розвере́ джувати, -джую, -джуєш, розвереди́ ти, -джу́ , -ди́ ш,
роз’я́ трювати, -рюю, -рюєш, роз’я́ трити, -рю, -риш.
Растранжирить – розтри́ нькати.
Растрата – розтра́ та, -ти.
Растрачивать, растратить – розтра́ чувати, -чую, -чуєш, розтра́ тити, -тра́ чу, -тиш.
Растратчик – розтра́ тник, -ка; -чица – розтра́ тниця, -ці.
Растребушить – розтельбуши́ ти.
Растревоживать, растревожить – 1) турбува́ ти, розтурбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш,
знепоко́ ювати, -ко́ юю. -ко́ юєш, знепоко́ їти, -ко́ ю, -ко́ їш; 2) (о ране) роз’я́ трювати, -рюю,
-рюєш, роз’я́ трити, -рю, -риш.
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Растрезвонить – роздзвони́ ти, -ню́, -ниш, розголоси́ ти, -лошу́ .
Растрепа – патла́ ч, -ча́ , патла́ нь.
Растрепливать, растрепывать, растрепать – 1) розтрі́пувати, -пую, -пуєш, розтріпа́ ти,
-па́ ю, -па́ єш; 2) (о волосах) розкуйо́ вджувати, -джую, -джуєш, розкуйо́ вдити, -джу, -диш,
розпа́ тлувати, -лую, -луєш, розпа́ тлати, -лаю, -лаєш.
Растрескивание – розтрі́скування.
Растрескиваться, растрескаться – розтрі́скуватися, -куюся, -єшся, розтрі́скатися,
-каюся.
Растрогать – 1) зворуши́ ти, -шу́ , -шиш; 2) (рану) роз’я́ трити.
Раструска – розтру́ шування, розтру́ шення, -ння.
Раструшивать, раструсить – розтру́ шувати, -шую, -шуєш, розтруси́ ти, -рушу́ , -ру́ сиш.
Растушевка – розтушо́ вування, розтушува́ ння, -ння.
Растушевывать, растушевать – розтушо́ вувати, -вую, -вуєш, розтушува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Растягивать, растянуть – розтяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, розтягти́ , -гну́ , -гне́ ш; (о многом)
порозтяга́ ти.
Растяжение, растяжка – розтя́ гнення, -ння.
Растяжимость – розтя́ жність, -ности.
Растяжимый – розтяжни́ й, -а́ , -е́ .
Растянутость – розтя́ гненість.
Растянутый – розтя́ гнений, -а, -е.
Расфрантиться – ви́ рядитися, -джуся, -дишся, ви́ чепуритися.
Расфыркаться – розпи́ рскатися, -каюся, -каєшся.
Расхаживать – походжа́ ти, -джа́ ю.
Расхваливать, расхвалить – розхва́ лювати, -люю, -люєш, розхвали́ ти, -лю́, -лиш.
Расхватывать, расхватать – розхо́ плювати, -плюю, -плюєш, розхапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Расхвораться – розхво́ рі́тися, -рі́юся, -рі́єшся, рознеду́ жатися, -жаюся, -жаєшся.
Расхититель – розкра́ дач, -ча; -ница – розкра́ дачка, -ки.
Расхищать, расхитить – розкрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, розкра́ сти, -кра́ ду, -кра́ деш, розтяга́ ти,
-га́ ю, розтягти́ , -гну́ , -неш.
Расхищение – розкрада́ ння, -ння, ро́ зкрад, -ду.
Расхлебывать, расхлебать – 1) (поедать хлебая) висьо́ рбувати, -бую, -буєш, ви́ сьорбати,
-баю, -баєш, вихле́ птувати (вихле́ птую, -туєш), ви́ хлептати (ви́ хлептаю, -таєш), (о мног.)
повисьо́ рбувати, повихле́ птувати; 2) (отвечать) відбува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відбу́ ти, -бу́ ду,
-деш (за що).
Расхлябанность – розхи́ таність, -ности.
Расхныкаться – розпхи́ катися, -каюся, -каєшся.
Расход – вида́ ток, -тку, витра́ та, -ти.
Расходиться, разойтись – 1) розхо́ дитися, -джуся, -дишся, розійти́ ся, -йду́ ся, -дешся; 2)
(разминуться) розмина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, розмину́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Расходный – видатко́ вий, -а, -е.
Расходование – видаткува́ ння, витрача́ ння, -ння.
Расходовать – тра́ тити, -чу, -тиш, витрача́ ти, -ча́ ю, -єш, ви́ тратити, -трачу, -тиш.
Расходящийся – розбі́жний.
Расхождение – розхо́ дження, -ння.
Расхолаживать, расхолодить – охоло́ джувати, -джую, -джуєш, охолоди́ ти, -джу́ , -диш.
Расхотеться – відхоті́тися.
Расхохотаться – розрегота́ тися, -чу́ ся, -чешся.
Расхрабриться – розхрабрува́ тися, -ру́ юся, -ру́ єшся, розхоро́ бритися, -брюся, -бришся.
Расцарапывать, расцарапать – роздря́ пувати, -пую, -пуєш, роздря́ пати, -паю, -паєш.
Расцвет, расцветывание – ро́ зцвіт, -ту, ро́ зквіт, -ту.
Расцветать, расцвесть – розцвіта́ ти, -та́ ю, -єш, розцвісти́ (розцвіту́ , розцвіте́ ш).
Расцветка – розмалюва́ ння, -ння.
Расцвеченный – розмальо́ ваний.
Расцвечивать, расцветить – розмальо́ вувати, -вую, -вуєш, розмалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Расцеловать – обцілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш.
Расценивать, расценить – розці́нювати, -зці́нюю, -зці́нюєш, розціно́ вувати, -но́ вую,
-но́ вуєш, розціни́ ти, -ню́, -ниш; (о многих) порозціно́ вувати, -вую.
Расценка – ро́ зцінка, -ки, розці́нювання, -ння.
Расцеплять, расцепить – розчі́плювати, -люю, -люєш, розчепи́ ти, -плю́, -пиш.
Расцепной – розчіпни́ й.
462

Російсько-український словник

Расческа – 1) (действие) розчі́сування, -пил; 2) (гребешок) гребіне́ ць, -нця́ , гребі́нчик, -ка.
Расчесывать, расчесать – 1) (волосы) розчі́сувати, -сую, -суєш, розчеса́ ти, -чешу́ , -че́ шеш;
(о многом) порозчі́сувати, -сую, -суєш; 2) (тело) розчу́ хувати, розчу́ хати; (о многом)
порозчу́ хувати; -ться – розчі́суватися, розчеса́ тися, розчу́ хуватися, розчу́ хатися.
Расчет – 1) розраху́ нок, -нку; 2) (расплата) розпла́ та, -ти.
Расчетливость – оща́ дність; (в деле, поступке) огля́ дність, -ности, розва́ жливість, -вости.
Расчетливый – 1) оща́ дний; 2) (в деле, поступке) огля́ дний, розва́ жливий, -а, -е; -во – 1)
оща́ дно; 2) огля́ дно, розва́ жливо.
Расчетный – розрахунко́ вий.
Расчисление – розрахо́ вування, розрахува́ ння, -ння.
Расчислять, расчислить – розрахо́ вувати, -вую, -вуєш, розрахува́ ти, -раху́ ю, -раху́ єш.
Расчитывать, расчитать, см. Расчислять, расчислить.
Расчищать, расчистить – розчища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, розчи́ стити, -чи́ щу, -чи́ стиш.
Расчищение – розчи́ щення, -ння.
Расчленение – розчленува́ ння, -ння.
Расшалиться – розпустува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Расшатанный – розхи́ таний.
Расшатывание – розхи́ тування, -ння.
Расшатывать, расшатать – розхи́ тувати, -тую, -туєш, розхита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; -ться –
розхи́ туватися, розхита́ тися.
Расшевеливать, расшевелить – розвору́ шувати, -шую, -шуєш, розворуши́ ти, -шу́ , -шиш.
Расшибать, расшибить – розбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розби́ ти (розіб’ю́, розі́б’єш); -ся –
розбива́ тися, розби́ тися.
Расшивать, расшить – 1) розшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розши́ ти, -ши́ ю, -ши́ єш; 2) (серебром,
золотом) гаптува́ 0ти, ви́ гаптувати, -тую, -туєш.
Расширение – розши́ рювання, розши́ рення, -ння, ро́ зшир, -ру.
Расширенный – 1) розширений; 2) (пленум) поши́ рений.
Расширяемость – розширя́ льність, -ности.
Расширяемый – розширя́ льний, -а, -е.
Расширять, расширить – розши́ рювати, -рюю, -рюєш, розширя́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш,
розши́ рити, -рю, -риш; -ся – розши́ рюватися, розши́ ритися.
Расшифровывать, расшифровать – розшифро́ вувати, -вую, -вуєш, розшифрува́ ти, -ру́ ю.
Расшнуровывать, расшнуровать – розшнуро́ вувати, -вую, -вуєш, розшнурува́ ти, -рую.
Расшуметься – розгаласува́ тися, -су́ юся, -су́ єшся, розгомоні́тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Расшутиться – розжартува́ тися.
Расщедриться – розще́дритися, -дрюся, -дришся, роздобри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Расщелина – розко́ лина, щі́лина, -ни.
Расщеп – ро́ зщіп, -щепу.
Расщепистый – розко́ листий, розще́ пистий, -а, -е.
Расщепывать, расщепить – розко́ лювати, -люю, -люєш, розколо́ ти, -лю́.
Ратай – ора́ ч, -ча́ .
Ратификация – ратифіка́ ція, -ії; -фицированный – ратифіко́ ваний, -а, -е.
Рать – 1) ві́йсько, -ка; 2) війна́ , -ни́ .
Рафинад – рафіна́ д, -ду; -дный – рафіна́ дний, -а, -е; (завод) рафіна́ рня, -ні.
Рафинирование – рафінува́ ння, -ння.
Рахитизм – рахіти́ зм, -му.
Рахитический – рахіти́ чний, -а, -е.
Рационализм – раціоналі́зм, -му.
Рациональный – раціона́ льний.
Рашпиль – ра́ шпиль.
Ращение – виро́ щування, -ння.
Рвануть – 1) рвону́ ти, -ну́ , -не́ ш, шарп(о)ну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (за волосы) скубну́ ти; 3) (за полу
) смикну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ся – рвону́ тися.
Рваный – дра́ ний, -а, -е.
Рванье – дра́ нтя, -нтя.
Рвать – 1) (разрывать) рва́ ти (рву, рвеш), де́ рти (деру́ , дере́ ш); 2) (вырывать) рва́ ти,
видира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш; 3) (при тошноте) блюва́ ти, -люю́, -лює́ш, рига́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Рваться – 1) рва́ тися (рву́ ся, рве́ шся); 2) (из рук) вирива́ тися, видира́ тися; 3) (стараться,
стремиться) рва́ тися, порива́ тися.
Рвение – 1) дбання́ , -ння́ , дба́ лість, -лости; 2) порива́ ння, -ння.
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Рвота – 1) (процесс) блюва́ ння, -ння, рига́ ння, рига́ чка, -ки, ри́ ги, -гів; 2) (блевотина)
блюва́ ки, -ва́ к, риго́ вина, -ни.
Рвотное – блюво́ тне, -ного.
Рвущийся (легко) – рвачки́ й, -а́ , -е́ .
Рдеть – чорвоні́ти, -ні́ю, -ні́єш, шарі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Реабилитация – реабіліта́ ція, -ії.
Реабилитировать – реабілітува́ ти, зреабілітува́ ти, -ту́ ю.
Реагировать – реаґува́ ти, -ґу́ ю.
Реакционер – реакціоне́ р, -ра.
Реакция – реа́ кція, -ії.
Реализация – реаліза́ ція, -її, реалізува́ ння.
Реализировать – реалізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Реальность – реа́ льність, -ности.
Реальный – реа́ льний, -а, -е.
Ребенок – дити́ на, -ви, дити́ нка, -ки; (грудной) немовля́ , -ля́ ти, немовля́ тко, -ка.
Ребро – 1) ребро́ , -ра́ ; 2) пруг, -га, край (р. кра́ ю). Поставить ребром – поста́ вити ру́ ба,
ру́ бом.
Ребром, нар. – ру́ ба.
Ребрышко – ребе́ рце, -рця.
Ребус – ре́ бус, -са, за́ гадка, -ки.
Ребята – 1) (малые) ді́ти (род. діте́ й); 2) (взрослые) хло́ пці, -ів.
Ребятишки – дітво́ ра́ , -ри́ .
Ребяческий, ребячий – дитя́ чий, хлоп’я́ чий.
Ребячество – 1) дити́ нство, -ва; 2) (шалости) блазе́ нство, -ва; впасть в ребячество –
здити́ нитися, -нюся, -нишся.
Ребячиться – блазни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся, дити́ нитися, -нюся, -нишся.
Рев, ревение – рев (род. ре́ ву), реві́ння, -ння.
Реванш – рева́ нш, -шу,
Реветь – ревти́ и реві́ти (реву́ , реве́ ш).
Ревизионный – ревізі́йний, -а, -е.
Ревизия – реві́зія, -її.
Ревизовать – ревізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Ревизор – ревізо́ р, -ра.
Ревматизм – ревмати́ зм, -му, госте́ ць, -тця́ .
Ревматический – ревмати́ чний.
Ревнивец – ревни́ вець, -вця; -вица – ревни́ виця, -ці.
Ревнивый – ревни́ вий; (сильно) ревню́щий, -а, -е.
Ревнитель – оборо́ нець, -нця; -ница – оборо́ нниця, -ці.
Ревновать – 1) (чего, о чем) дба́ ти (дба́ ю, дба́ єш), клопота́ тися, -почу́ ся (про що); 2) (к кому
) ревнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (кого́ до ко́ го).
Ревностный – ре́ вний, упа́ дливий.
Ревность – 1) дба́ ння, -ння (про що), щи́ рість, рости (до чо́ го); 2) ре́ внощі, -щів.
Револьвер – рево́ львер; -ный – рево́ льверний.
Революционизировать – революціонізува́ ти.
Революционный – революці́йний.
Революция – револю́ція, -її.
Регалии – реґа́ лії, -ій, клейно́ ди, -ів.
Регенератор – реґенера́ тор, -ра.
Регент – 1) (правитель) ре́ ґент, -та; 2) (капельмейстер) дириґе́ нт, -та.
Регистратор – реєстра́ тор, -ра; -тура – реєстрату́ ра, -ри.
Регистрационный – реєстраці́йний.
Регистрация – реєструва́ ння.
Регистрировать – реєструва́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Регулировать – реґулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Регулы, мед. – мі́сячка, -ки, мі́сячне, -ного.
Регулярный – реґуля́ рний, ста́ лий, -а, -е; -но – реґуля́ рно.
Регулятор – реґуля́ тор, -ра.
Редактировать – редаґува́ ти, -ґу́ ю, -ґу́ єш, редактува́ ти, -ту́ ю.
Редактор – реда́ ктор, -ра; -ский – реда́ кторський, -а, -е.
Редакция – реда́ кція, -ції.
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Редиска, бот. – мі́сячна ре́дька, -ки.
Реденький – ріде́ нький, -а, -е.
Редеть – рі́дшати, -дшаю, -дшаєш, ріді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Редить – ріди́ ти (ріджу́ , рі́диш).
Редкий – 1) рідки́ й, -а́ , -е́; 2) (редко встречаемый) рідки́ й, незвича́ йний.
Редковатый – по́ рідкий, о́ брідний, -а, -е.
Редковолосый – рідковоло́ сий.
Редкостный, см. Редкий 2.
Редкость – рі́дкощ, -щі.
Редут – реду́ т, -ту.
Редька – ре́ дька, -ки.
Реестр – реєстр, -ру.
Реже – рі́дше.
Режим – режи́ м, -му, лад, -ду.
Режисер – режисе́ р, -ра; -ский – режисе́ рський, -а, -е.
Резак – 1) різа́ к, -ка́ ; 2) (в плуге) лемі́ш, -меша́ .
Резальщик – рі́зальник, -ка.
Резание – рі́зання, -ння.
Резать – рі́зати (рі́жу, рі́жеш).
Резвиться – пустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, жирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Резвость – жва́ вість, -вости, мото́ рність, -ности.
Резвун – пусту́ н, брику́ н, -на́ ; -нья – пусту́ ха, брику́ ха, -хи.
Резвый – жва́ вий, мото́ рний, -а, -е.
Резерв – резе́ рв, -ву, запа́ с, -су; -ный – резерво́ вий, резе́ рвний, запасни́ й, -а́ , -е́ .
Резервуар – 1) резервуа́ р, -ру, водозбі́р, -бо́ ру; 2) (для рыбы) са́ жал(в)ка, -ки.
Резец – 1) різа́ к, -ка́ ; 2) (в плуге) чересло́ , -ла́ .
Резиденция – резиде́ нція, -її.
Резина – ґу́ ма, -ми.
Резинный, резиновый – ґумовий.
Резка – 1) (орудие) сіка́ ч, -ча́ ; 2) (действие) рі́зання, -ння; 3) (корм) сі́чка, -ки.
Резкий – 1) різки́ й, -а́ , -е́ , го́ стрий; 2) (о голосе) верескли́ вий, прони́ зливий, -а, -е.
Резник – різни́ к, -ка́ .
Резной – різьбо́ ваний, ви́ різаний, карбо́ ваний, -а, -е.
Резнуть – різну́ ти, -зну́ , -зне́ ш.
Резня – різани́ на, -ни, різня́ , -ні́.
Резолютивный – резолюти́ вний.
Резолюция – резолю́ція, -її.
Резон – ра́ ція, -її, резо́ н, -ну, слу́ шність, -ности; -но – резо́ нно, слу́ шно.
Резонанс – резона́ нс, -су, ві́дголос, -су.
Резонатор – резона́ тор, -ра, голосни́ к, -ка́ .
Резонер – резоне́ р, -ра.
Резонерство – резоне́ рство, -ва.
Резонный – слу́ шний.
Результат – результа́ т, -ту, на́ слідок, -ку.
Резчик – 1) (вырезывающий из кости, дерева, камня) різбя́ р, -ра́ , сни́ цар, -ря; 2) (меди,
стали) ритівни́ к, -ка́ .
Резюмирование – резюмува́ ння, -ння.
Резюмировать – резюмува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Резьба – різьба́ , -би́ .
Рейд – рейд; -довый – ре́ йдовий.
Рейс – рейс, -су.
Река – рі́чка, -ки.
Реквизировать – реквізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Реквизиция – реквізи́ ція, -її; -ционный – реквізиці́йний, -а, -е.
Реклама – рекля́ ма, -ми; -мированный – реклямо́ ваний, -а, -е.
Рекламирование – реклямува́ ння, -ння.
Рекламировать – реклямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Рекогносцировка – розві́дування.
Рекомендательный – рекомендаці́йний, -а, -е.
Рекомендовать – рекомендува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш, ра́ яти (ра́ ю, ра́ єш) (кого́ , що кому́ ).
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Рекорд – реко́ рд, -ду.
Рекрут – ре́крут, не́крут, -та, новобра́ нець, -нця; -тский – р(н)е́ крутський, -а, -е.
Ректор – ре́ ктор, -ра; -ский – ре́ кторський, -а, -е.
Религиозность – релігі́йність, -ности.
Религиозный – релігі́йний, -а, -е; -но – релігі́йно.
Религия – релі́гія, -ії.
Рельеф – рельє́ф, -фу.
Рельефный – рельє́фний, опу́ клий, -а, -е.
Рельс – ре́ йка, -ки.
Рельсовый – ре́йковий.
Ремень – ре́ мі́нь (род. ре́ меню и ре́ меня).
Ременный – ремі́нний, -а, -е.
Ремесленник – ремісни́ к, -ка́ .
Ремесленнический, ремесленничий – ремісни́ цький, ремісни́ чий, -а, -е.
Ремесленничество – ремісни́ цтво, -ва.
Ремесленный – ремісни́ й, ремісни́ цький, -а, -е.
Ремесло – ремество́ , -ва́ , ремесло́ , -ла́ , рукомесло́ , -ла́ .
Ремешок – реміне́ ць, -нця́ .
Ремонт – ремо́ нт, -нту; -тный – ремо́ нтний, -а, -е.
Ремонтер – ремонте́ р, -ра.
Ремонтирование, -ровка – ремонтува́ ння, -ння.
Ремонтировать – ремонтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Ренегат – ренеґа́ т, -та, пере́ вертень, -тня.
Рента – ре́ нта, -ти, чинш, -шу.
Рентабельний – рента́ бельний; -ность – рента́ бельність.
Реорганизация – реорганіза́ ція, -ії.
Реорганизованный – реорганізо́ ваний, -а, -е.
Реорганизовывать, -низовать – реорганізо́ вувати, -зо́ вую, -зо́ вуєш, реорганізува́ ти, -зу́ ю,
-зу́ єш.
Репа, бот. – рі́па, -пи.
Репейник, бот. – реп’я́ х, -ха́ ; -ный – реп’яхо́ вий, -а, -е.
Репертуар – репертуа́ р, -ру; -ный – репертуа́ рний, -а, -е.
Репетитор – репети́ тор, -ра.
Репетиция – репети́ ція, -ії.
Реплика – ре́ пліка, -ка.
Реповник – свирі́па, -пи.
Репортер – репорте́ р, -ра.
Репрезентация – репрезента́ ція, -ції, представни́ цтво, -ва.
Репрессивный – репресі́йний.
Репрессии – репре́ сії, -ій.
Репродукция – репроду́ кція, -ції, відтво́ рення, -ння.
Репутация – 1) репута́ ція, -ції, сла́ ва, -ва; (хорошая) до́ бра сла́ ва; 2) (плохая) несла́ ва,
недо́ бра сла́ ва.
Ресница – ві́я, -і́ї.
Республика – респу́ бліка, -ки.
Республиканец – республіка́ нець, -нця; -нка – республіка́ нка, -ки.
Рессора – ресо́ ра, -ри; -рный – ресо́ рний, -а, -е.
Рессурсы – ресу́ рси, -сів.
Реставратор – реставра́ тор, -ра, відбудо́ вник, -ка.
Реставрация – реставра́ ція, -ії, відно́ влювання, -ння, відбудо́ ва, -ви.
Реставрирование – реставрува́ ння, відно́ влювання, -ння.
Реставрировать – реставрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, відновля́ ти, -ля́ ю.
Ресторан – рестора́ н, -ну.
Ретивый – 1) падкови́ тий, зага́ рливий, -а, -е; 2) (о лошади) баски́ й.
Ретирада – ретира́ да, -ди, ві́дступ, -пу.
Ретироваться – відступа́ ти, -па́ ю, відступи́ ти, -плю́, -пиш.
Реторта – рето́ рта, -ти.
Реферат – рефера́ т, -ту,
Референт – рефере́ нт, -та.
Референция – рефере́ нція, рекоменда́ ція, -ії.
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Рефлекс – рефле́кс, -су, ві́друх, -ху.
Рефлективный – рефлекти́ вний, відрухо́ вий, -а, -е.
Рефлектор – рефле́ктор, -ра.
Реформа – рефо́ рма, -ми.
Реформатор – реформа́ тор, -ра.
Реформировать – реформува́ ти, зреформува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Рехнуться – з глу́ зду зсу́ нутися, зваріюва́ ти, -рію́ю, -ю́єш.
Рецепт – реце́ пт, -ту.
Рецидив – рециди́ в, -ву, поворо́ т, -ту.
Рецидивист – рецидиві́ст, -та.
Реченка – рі́чечка, -ки.
Речистый – промо́ вистий, дорі́чний, -а, -е.
Речитатив – речитати́ в, -ву, співомо́ вка, -ки.
Речка – рі́чка, -ки.
Речной – річни́ й.
Речь – 1) (язык) язи́ к, мо́ ва, -ви; 2) (слово) промо́ ва, -ви; 3) (разговор) мо́ ва, -ви, розмо́ ва,
-ви.
Решать, решить – 1) вирі́шувати, ви́ рішити, -шу, -шиш; постановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
постанови́ ти, -влю́, -виш; 2) (вопрос, задачу) розв’я́ зувати, -зую, -зуєш, розв’яза́ ти, -в’яжу́ ,
-в’я́ жеш (пита́ ння, зада́ чу); 3) (сделать что-нибудь) – покла́ сти, -ду́ , -де́ ш, зроби́ ти що.
Решаться, решиться – зва́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, зва́ житися, -жуся, -жишся,
нава́ жуватися, нава́ житися, -жуся, -жишся.
Решение – 1) ви́ рішення, -ння; 2) (постановление) постано́ ва, -ви, ухва́ ла, -ли; 3) (приговор)
ви́ рок, -ку; 4) (задачи) розв’яза́ ння, -ння.
Решетить – решетува́ ти, -ту́ ю.
Решетка – 1) (железн.) ґра́ та, -ти; 2) (ограда) штахе́ ти, -тів; 3) (игра) реші́тка.
Решетник – решітни́ к, -ка́ , си́ тник, -ка.
Решето – ре́ шето, -та.
Решетчатый – 1) (железн.) ґратча́ стий, -а, -е; 2) (забор) штахе́ товий.
Решимость, решительность – рішу́ чість, -чости.
Решительно – рішу́ че.
Решительный – 1) рішу́ чий, відва́ жний, -а, -е; 2) (последний) оста́ нній; 3) (голос)
ухва́ льний.
Решка, см. Решетка 3.
Реять – ширя́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, шуга́ ти; (чуть виднеясь) мрі́ти (мрі́ю, мрі́єш).
Ржа, см. Ржавчина.
Ржаветь – ржаві́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Ржавистый – іржа́ вий, -а, -е.
Ржавчина – іржа́ , -жі́.
Ржавый – іржа́ вий, -а, -е.
Ржание – іржа́ ння, -ння.
Ржать – іржа́ ти, -жу́ , -жи́ ш.
Ржаной – жи́ тній, -я, -є.
Рига – клу́ ня, -ні, стодо́ ла, -ли.
Ридикюль – ридикю́ль, -ля, міше́ чок, -чка.
Риза – ри́ за, -зи.
Ризки – кри́ жмо, -ма.
Ризница – ри́ зниця, -ці.
Рикошет – рикоше́ т, -ту, ві́дскок, -ку.
Рикошетом – рикоше́ том, ві́дскоком.
Ринуть – ри́ нути, -ну, -неш; -ться – ри́ нутися.
Рис, бот. – риж, -жу.
Риск – риск, ри́ зик, -ку.
Рискованность – ризико́ ваність, -ности.
Рискованный – риско́ ваний, ризико́ ваний, -а, -е.
Рисковать, рискнуть – ризикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, ризикну́ ти, -ну́ , -не́ ш, ва́ жити, -жу, -жиш
(чим); -вать жизнью – життя́ м ва́ жити.
Рисовальщик – 1) рисува́ льник, -ка; 2) (красками) мальовни́ к, -ка́ ; -щица – 1)
рисува́ льниця, мальовни́ ця, -ці.
Рисование – рисува́ ння, -ння; (красками) малюва́ ння, -ння.
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Рисовать, нарисовать – 1) рисува́ ти, нарисува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; 2) (красками) малюва́ ти,
намалюва́ ти.
Рисоваться – хизува́ тися, -зу́ юся, -зу́ єшся.
Рисовка – хизува́ ння, -ння.
Рисовый – ри́ жовий, -а, -е.
Рисунок – 1) рису́ нок, -нка; 2) (красками) малю́нок, -нка.
Ритм – ритм, -му; -мический – ритмі́чний, -а, -е.
Риторика – рито́ рика, -ки; -рический – ритори́ чний, -а, -е.
Риф – риф, -фу.
Рифма – ри́ ма, -ми.
Рифмовать – римува́ ти, -му́ ю.
́
Робеть – боя́ тися (бою́ся, боїшся),
торопі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Робкий – боязки́ й, -а́ , -е́ , полохли́ вий, -а, -е; -ко – бо́ язко, полохли́ во.
Робость – бо́ язкість, полохли́ вість, -вости.
Ров – рів (род. ро́ ву); (небольшой) рівча́ к, -ка́ , рівчачо́ к, -чка́ .
Ровесник – рове́ сник, -ка, одно́ літок, -ка; -сница – рове́ сниця, -ці, одно́ літка, -ки.
Ровно – 1) (гладко) рі́вно; 2) (о высоте) стрі́мко; 3) (о движении) рі́вно, пла́ вно; 4) (точь в
точь) рі́вно, якра́ з, зо́ всім; 5) (будто бы) на́ че, нена́ че, мов, немо́ в, буці́м, ні́би.
Ровность – рі́вність, -ности.
Ровный – 1) (гладкий) рі́вний, -а, -е; 2) (о высоте) стрімки́ й, -а́ , -е́; 3) (о движении) рі́вний,
-а, -е, плавки́ й, -а́ , -е́ .
Ровня – рі́вня, -ні́.
Рог – ріг (род. ро́ гу).
Рогатина – ви́ ла (род. вил).
Рогатка – рога́ чка, -ки.
Рогатый – рога́ тий, -а, -е; р. скот – това́ р, -ру, худо́ ба, -би.
Роговой – рогови́ й, -а́ , -е́ .
Рогожа, рогожка – рого́ жа, -жі; рого́ жка, -ки; (соломенная) ма́ та, -ти, ма́ тка, -ки.
Рогоносец – рогоно́ сець, -сця.
Род – рід (род. ро́ ду); (презрит.) ко́ дло, -ла; род занятий – фа́ х.
Родильница – роді́лля, -ллі, породі́лля, -ллі.
Родильный – породі́льний, -а, -е.
Родимый – рі́дний, -а, -е.
Родина – ба́ тьківщина, -ни, рі́дний край (род. кра́ ю).
Родинка – ро́ динка, -ки.
Родители – батьки́ , -кі́в.
Родитель – ба́ тько, -ка; -ница – ма́ ти (род. ма́ тері́).
Родительский – ба́ тьківський, -а, -е; -ское наследие – ба́ тьківщина, -ни.
Родительный (падеж) – родови́ й (відмі́нок).
Родить, -ся, см. Рождать, -ся.
Родник – джерело́ , -ла́ ; -ковый – джере́ льний, -а, -е.
Родниться – рідни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся, родича́ тися, -ча́ юся.
Родной – рі́дний, кре́ вний, -а, -е.
Родные – рідня́ , -ні́, ро́ дичі, -чів, роди́ на, -ни.
Родня – рідня́ , -ні.
Родовитый – родови́ тий, -а, -е.
Родовой – родови́ й.
Родовспомогательный – родивопомічни́ й, -а́ , -е́ .
Родословие – родові́д, -во́ ду.
Родословная – родові́дна, -ної.
Родственник – ро́ дич, -ча; -ница – ро́ дичка, -чки.
Родственность – спорі́дненість, -ности.
Родственный – рі́дний, спорі́днений, -а, -е.
Родство – спорі́днення, -ння; (кровное) кре́ вність, -ности.
Роды – ро́ диво, -ва, поло́ ги, -гів.
Роевой – ройови́ й, -а́ , -е́ .
Роение – рійба́ , -би́ , ройови́ ця, -ці.
Рожа – 1) пи́ ка, -ки, мо́ рда, -ди; 2) (болезнь) беши́ ха, -хи.
Рождать, родить – роди́ ти, -джу́ , -диш, породи́ ти, вроди́ ти, -джу́ , -диш; -ся – роди́ тися,
народи́ тися, вроди́ тися.
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Рождение – наро́ дження, -ння.
Рождественский – різдвя́ ний.
Рождество – різдво́ , -ва́ .
Роженица, см. Родильница.
Рожистый – беши́ ховий, -а, -е.
Рожица – пи́ чка, -ки.
Рожок – ріжо́ к (род. ріжка́ ).
Рожь – жи́ то, -та.
Роза, бот. – троя́ нда, -ди.
Розвалень – тюхті́й, -ія́ , вахля́ й, -яя́ .
Розвальни, см. Сани.
Розка – рі́зка, -ки.
Розмарин, бот. – розмари́ н, -ну.
Розмах – ро́ змах, -ху.
Розница – ро́ здріб, -бу; в -цу – вро́ здріб.
Розничный – роздрібни́ й, -а́ , -е́ .
Розно – на́ різно, рі́зно.
Рознь – 1) (раздор) ро́ злад, -ду, ро́ збрат, -ту; 2) (разность, несходство) різни́ ця, -ці.
Розовый – роже́ вий, -а, -е.
Розыгрыш – ро́ зигри, -рів.
Розыск – ро́ зшук, -ку.
Розыскание – розшу́ кування, -ння.
Розыскной – розшуко́ вий, -а, -е.
́
Роистый – роїстий,
-а, -е.
́
́
Роиться – роїтися (рою́ся, роїшся).
Рой – рій (род. роя́ ).
́
Ройник – роївня,
-ні.
Ройный – ройови́ й, -а́ , -е́ .
Рок – до́ ля, -лі, фа́ тум, -му.
Роковой – фата́ льний, неща́ сний.
Рокот – гу́ ркіт, -коту.
Рокотать – гуркота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш.
Роль – ро́ ля, -лі.
Ром – ром, -му.
Роман – рома́ н, -ну.
Романический – романі́чний, -а, -е.
Романс – рома́ нс, -су.
Романтизм – романти́ зм, -му.
Ромашка, бот. – роме́ н, -ну.
Ромашковый – роме́ новий, -а, -е.
Ромб – ромб, -ба.
Ромбовый – ромбо́ вий, -а, -е.
Ронять – 1) (упускать из рук) упуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 2) (терять) губи́ ти, -блю́, -биш,
рони́ ти, -ню́, -ниш.
Ропот – ре́ мство, -ва, ре́ мствування, -ння, наріка́ ння, -ння.
Роптать – ре́ мствувати, -вую, -вуєш, наріка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Роса – роса́ , -си́ .
Росинка – роси́ нка, -ки.
Росистый – ро́ сяний, -а, -е; -сто – ро́ сяно.
Росить – роси́ ти (рошу́ , роси́ ш).
Росказни – тереве́ ні, баля́ си, -ів.
Роскошествовать – розкошува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Роскошный – розкі́шний, -а, -е.
Роскошь – ро́ зкіш, -коші.
Рослый – ро́ слий, -а, -е; (о раст.) бу́ йний, гінки́ й, -а́ , -е́ .
Росписка, см. Расписка.
Роспись – ро́ зпис, -су.
Роспуск – ро́ зпуск, -ку, розпуска́ ння, -ння.
Россыпь – ро́ зсип, розси́ пище.
Рост – 1) зріст (род. зро́ сту), ріст (род. ро́ сту); 2) (проценты) ріст (род. ро́ сту), при́ ріст,
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-росту.
Ростить – рости́ ти, -щу́ , -сти́ ш.
Ростовщик – лихва́ р, -ря и лихвя́ р, -ра́ ; -щица – лихва́ (я́ )рка.
Ростовщичество – лихва́ (я́ )рство.
Росток – па́ гін, -гону, па́ рост, -росту; (о зерне) про́ рість, -рости, кільце́ , -ця́ .
Ростом, нар. – на зріст.
Рот – рот, -та; -ик – ро́ тик, -ка.
Рота – со́ тня, -ні.
Ротный – соте́ нний.
Ротозей – роззя́ ва, -ви, ґа́ ва, -ви.
Рохля – мару́ да, -ди.
Роща – гай, -а́ ю, лісо́ к, -ска́ .
Ртутный – живосрі́бний, -а, -е.
Ртуть – живе́ срі́бло́ , живосрі́бло́ , -ла́ .
Рубанок – ге́ мбель, -бля.
Рубаха, рубашка – соро́ чка, -ки.
Рубеж – кордо́ н, -ну, межа́ , -жі́.
Рубежный – кордо́ нний, -а, -е.
Рубец – 1) пруг, -га, пружо́ к, -жка́ , сму́ га, -ги; 2) (знак после раны) шрам, -му; 3) (край
ткани) ру́ бчик, -а, рубе́ ць, -бця́ .
Рубин – рубі́н; -новый – рубі́новий.
Рубить – руба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш.
Рубище – лахмі́ття, -ття, дра́ нтя, -нтя, ру́ б’я, -б’я.
Рубка – 1) руба́ ння, -ння, ру́ банка, -ка; 2) (леса) по́ руб, -бу.
Рубль – карбо́ ванець, -нця.
Рубрика – ру́ брика, -ки.
Рубчатый, техн. – карбо́ ваний, -а, -е.
Рубщик – руба́ ч, -ча́ .
Ругание – ла́ яння, -ння.
Ругань, ругательство – ла́ йка, -ки.
Ругатель – лайли́ вець, -вця; -ный – лайли́ вий, -а, -е.
Ругать – ла́ яти (ла́ ю, ла́ єш).
Руда – руда́ , -ди́ .
Рудиментарный – рудимента́ рний, -а, -е.
Рудник – копа́ льня, -ні, ру́ дня, -ні.
Рудничный – копа́ льний, -а, -е.
Рудоискатель – рудошука́ ч, -ча́ .
Рудокоп – рудокопа́ ч, -ча́ .
Рудоплавильный – гама́ рний, гама́ рський, -а, -е; -ный завод – гама́ рня, -ні.
Ружейный – рушни́ чний, -а, -е.
Ружье – рушни́ ця, -ці.
Рука – рука́ , -ки́ .
Рукав – 1) рука́ в, -ва́ ; 2) (пожарн.) ки́ шка, -ки; 3) (речной) відно́ га, -ги, за́ річок, -чка.
Рукавица – рукави́ ця, -ці.
Рукоблудие, рукоблудство – солодува́ ння, -ння, солоді́йство.
Рукоблудствовать – солоди́ ти.
Руководитель – керівни́ к, -ка́ ; -ница – керівни́ ця, -ці.
Руководительствовать, руководить – керува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Руководство – 1) керівни́ цтво, -ва, керува́ ння, -ння; 2) (о книге) підру́ чник, -ка.
Руководствоваться (чем) – доде́ ржуватися (чого́ ), керува́ тися (чим).
Руководящий – провідни́ й, -а́ , -е́ .
Рукоделие – рукоді́лля, -лля.
Рукодельник – рукоді́льник, -ка; -ница – рукоді́льниця, -ці.
Рукодельный – рукоді́льний.
Рукомойник – умива́ льник, -ка.
Рукопашный – рукопа́ шний.
Рукописный – руко́ писний, -а, -е.
Рукопись – руко́ пис, -су.
Рукоплескание – о́ плески, -ків.
Рукополагать, рукоположить – висвя́ чувати, ви́ святити.
470

Російсько-український словник

Рукотворный – рукотво́ рний.
Рукоятка – ру́ чка, -ки, держа́ к, -ка́ , де́ ржално, -на.
Рулевой – 1) (прилаг.) кермови́ й, -а́ , -е́ , стернови́ й, -а́ , -е́ ; 2) (сущ.) стерни́ чий, -чого,
стерни́ к, -ка́ , керма́ нич, -ча.
Рулетка – руле́ тка, -ки.
Руль – 1) стерно́ , -на́ , ке́ рма, -ми; 2) (у плота) трепло́ , -ла́ .
Румяна – рум’я́ на, -м’я́ н, краси́ ло, -ла.
Румянить – рум’я́ нити, -ню, -ниш, червони́ ти, -ню́, -ниш.
Румяный – рум’я́ ний, черво́ ний, -а, -е.
Рундук – рунду́ к, -ка́ .
Рунистый – руни́ стий, волоха́ тий, пелеха́ тий, -а, -е.
Рунный – ру́ нний, вовня́ ний.
Руно (на овце) – ру́ но, во́ вна, -ни.
Рупор – ру́ пор, -ру.
Русалка – руса́ лка, -ки.
Русло – річи́ ще, -ща.
Русеть – руся́ віти, -вію, -вієш.
Русоватый – руся́ вий, -а, -е.
Русый – ру́ сий, -а, -е.
Рута – ру́ та, -ти.
Рухлый – крихки́ й, -а́ , -е́ .
Рухлядь – мана́ ття, -ття, мана́ тки, -ків, збі́жжя, -жжя.
Рухнуть – упа́ сти (упаду́ , -де́ ш) повали́ тися, -лю́ся, -лишся.
Ручатель – пору́ чник, -ка; -ница – пору́ чниця, -ці.
Ручательство – пору́ ка, -ки, запору́ ка, -ки.
Ручаться, поручиться – ручи́ тися, поручи́ тися, -чу́ ся.
Ручей, ручеек – струмо́ к, -мка́ .
Ручка – 1) см. Рукоятка; 2) (дверная) ру́ чка, -ки, кля́ мка, -ки; 3) (уменш. от рука́ ) ру́ чка; 4
) (для писанья) ру́ чка.
Ручной – ручни́ й, -а́ , -е́ .
Рыба – ри́ ба, -би.
Рыбак – 1) риба́ лка, -ки; 2) (торговец) ри́ бник, -ка.
Рыбацкий, рыбачий – риба́ льський, -а, -е.
Рыбачить – риболо́ вити.
Рыбец, зоол. – рибе́ ць, -бця́ .
Рыбий – ри́ б’ячий, -а, -е.
Рыбный (ряд) – ри́ бний, -а, -е.
Рыбоводство – ри́ бництво, -ва.
Рыболов – риба́ лка, -ки; -вный – риба́ льський, -а, -е.
Рыболовство – риба́ льство, -ва; заниматься -вом – рибалкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Рыбопромышленник – ри́ бник, -ка.
Рыбопромышленность – ри́ бництво.
Рыбообразный – рибоподі́бний.
Рыботорговец – ри́ бник, -ка, риба́ р, -ря́ ; -вка – риба́ рка, -ки.
Рыдание – рида́ ння, -ння.
Рыдать – рида́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Рыжебородый – рудоборо́ дий.
Рыжеватый – рудува́ тий, -а, -е.
Рыжеть, порыжеть – руді́ти, поруді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Рыжий – руди́ й, -а́ , -е́ .
Рык, рыкание – рик, -ку, рича́ ння.
Рынок – 1) ри́ нок, -нку, база́ р, -ру, торг, -гу; 2) (толкучий рынок) – товчо́ к, -чка́ .
Рыночник – ри́ ночник.
Рыночный – ринко́ вий, -а, -е, база́ рний, -а, -е.
Рысак – риса́ к, -ка́ .
Рысистый – риси́ стий, -а, -е.
Рыскание – ника́ ння, гаса́ ння.
Рыскать – ника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, гаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш.
Рысцой – пі́дтюпцем.
Рысь – 1) (зоол.) рись, -сі́; 2) (конск. бег) клус, -са, рись, -сі́.
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Рытвина – 1) рівча́ к, -ка́ ; (наполн. водой) баю́ра, -ри.
Рыть – ри́ ти (ри́ ю, ри́ єш), копа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; -ться – ри́ тися, копа́ тися.
Рыхлеть – става́ ти крихки́ м, сипки́ м.
Рыхлить – пуши́ ти (пушу́ , пуши́ ш), підпу́ шувати, -шую.
Рыхлость – пу́ хкість, -кости.
Рыхлый – 1) пухки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о дереве) крихки́ й.
Рыцарский – ли́ ца́ рський, -а, -е.
Рыцарство – ли́ ца́ рство, -ва.
Рыцарь – ли́ цар, -ря.
Рычаг – підо́ йма, -ми.
Рычажный – підоймо́ вий, -а, -е.
Рычажок – важельо́ к, -лька́ .
Рычание – ри́ кання, -ння.
Рычать – ри́ кати.
Рьяный (горячий, усердный) – падкови́ тий, зага́ рливий, -а, -е, запальни́ й, -а́ , -е́ .
Рюмить – рю́мсати, -саю, -саєш.
Рюмка – ча́ рка, -ки.
Рюмочка – ча́ рочка, -ки; -чный – чарко́ вий, -а, -е.
Рябина – 1) (бот.) гороби́ на, -ни; 2) (пятна) ряботи́ ння, -ння.
Рябиновка – гороби́ ні́вка, -ки.
Рябиновый – гороби́ новий, -а, -е.
Рябить – рябі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Рябоватый – рябе́ нький, -а, -е.
Рябой – ряби́ й, -а́ , -е́ .
Рябь – 1) (на воде) бри́ жі́, -і́в, жму́ ри, -рів; 2) (бот.) пові́йка.
Ряд – 1) ряд; 2) (вопросов) ни́ зка, -ки; 3) (домов) перія́ , -ії;́ 4) (в строю) шере́ га, -ги, ла́ ва,
-ви.
Рядить – 1) (нанимать) годи́ ти, -джу́ , -диш, підряджа́ ти, -джа́ ю, -джаєш; 2) (наряжать)
прибира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, чепури́ ти, -рю́, -ри́ ш; -ться – 1) годи́ тися, підряджа́ тися; 2)
прибира́ тися, чепури́ тися.
Рядовой (в армии) – рядови́ й, -о́ го, рядови́ к, -ка́ .
Рядом – по́ руч, по́ біч (ко́ го).
Рядчик – ря́ дчик, -ка.
Ряж – (гидротех.) скри́ ня, -ні́.
Ряженый – переодя́ гнений, -а, -е.
Ряса – ря́ са, -си, сута́ на, -ни.
С, предл. – з, зо, із. С самого утра – з (від) са́ мого ра́ нку. С которых пор – відко́ ли, з яко́ го
ча́ су. С вашего согласия – по ва́ шій зго́ ді, за ва́ шою зго́ дою. С каждым днём – з ко́ жною
дни́ ною. По рублю с человека – по карбо́ ванцю від осо́ би. С руки – під ру́ ку, на́ руч,
на́ ручно. Долой с глаз – геть з-перед оче́ й. Душ с двадцать – душ із два́ дцять.
Сабельный – ша́ бельний, -а, -е.
Сабля – ша́ бля, -лі.
Саботаж – сабота́ ж, -жу.
Саван – са́ ван, -на, покрива́ ло.
Саврасый – була́ ний, -а, -е.
Сад – сад, -ду, садо́ к, -дка́ .
Садик – садо́ чок, -чка.
Садить, см. Сажать.
Садиться, сесть – 1) сіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, садови́ тися, -влю́ся, -ви́ шся, сі́сти (ся́ ду, ся́ деш); 2
) (оседать) сіда́ ти, сі́сти, осіда́ ти, осі́сти; 3) (о тканях и коже) зсіда́ тися, зсі́стися,
збіга́ тися, збігти́ ся, -жу́ ся, -жи́ шся. 4) (о сонце) захо́ дити.
Садка – 1) (деревьев и др.) саджа́ ння, са́ дження, -ння; 2) (ткани) зсіда́ ння, збіга́ ння, -ння.
Садовладелец – садовла́ сник, -ка.
Садовник – садівни́ к, -ка́ , садівни́ чий, -чого.
Садовничать – садівни́ чити, -чу.
Садовнический – садівни́ цький, садівни́ чий, -а, -е.
Садовничество – садівни́ цтво, -ва.
Садовод – садівни́ к, -ка́ .
Садоводство – садівни́ цтво, -ва.
Садовый – садови́ й, садкови́ й.
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Садок – 1) саж, -жа́ , (рыбный) са́ жал(в)ка, -ки; (птичий) ко́ єць (род. ко́ йця); 2) (маленький
сад) садо́ чок, -чка.
Сажа – са́ жа, -жі.
Сажалка – (при садке) кіло́ чок, -чка, патичо́ к, -чка́ .
Сажание – саджа́ ння, са́ дження, -ння.
Сажать, посадить – 1) (о людях) саджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, посади́ ти, -джу́ , -диш, садови́ ти,
-довлю́, -виш, посадови́ ти; (о многом) порозса́ джувати; 2) (о раст.) сади́ ти, саджа́ ти,
посади́ ти.
Саженец – са́ джанка, -ки, ви́ садок.
Саженный – сажне́ вий, -а, -е.
Сажень – са́ жень, -жня.
Сазан – саза́ н, -на́ , ко́ роп, -па.
Сайга, зоол. – суга́ к, сайга́ к, -ка́ .
Сайка – бу́ лка, -ки, паляни́ чка.
Сак (рыболовн. снаряд) – сак, -ка.
Саква – сакви́ .
Саквояж – саквоя́ ж, -я́ жа.
Сакля – са́ кля, -лі.
Салазки – саночки́ , -чо́ к, санча́ та, -ча́ т, ґринджоля́ та, -ля́ т.
Саламандра, зоол. – салама́ ндра, -ри, я́ щур, -ра.
Салат, бот. – сала́ та, -ти.
Салатник – сала́ тник, -ка; -ница – сала́ тниця, -ці.
Салить – са́ лити, -лю, -лиш, смальцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Салицин, хим. – саліци́ н, -ну.
Сало – 1) са́ ло, -ла; 2) (баранье) лій (р. ло́ ю); 3) (свиное топленое) сма́ лець, -льцю; 4)
(внутреннее) здір (род. здо́ ру).
Салон – сальо́ н, -ну; -ный – сальонний, сальоно́ вий.
Салотопня – салга́ н, -на́ , сало́ топня, -ні.
Салотоп – салга́ нник, -ка.
Салфетка – серве́ тка, -ки; -точный – серве́ тяний, серве́ товий.
Сальдо – са́ льдо, -да.
Сальник – са́ льник, -ка.
Сальность – ма́ сність, скоро́ мність, -ности.
Сальный – 1) са́ льний, -а, -е; 2) (о свече) лойови́ й, -а́ , -е́ ; 3) (об одежде) засмальцьо́ ваний,
заяло́ жений, -а, -е; 4) (в перен. знач.) масни́ й, скоро́ мний, соромі́тний, -а, -е.
Салют – салю́т, -ту, яса́ , -си́ ; -тация – салюта́ ція, -ції, салютува́ ння, -ння.
Салютовать – салютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ясу́ віддава́ ти.
Сам, мест. – сам, сама́ , само́ (множ, число: сами́ ). Сам-друг – удво́ х, самодру́ г, -гого. Сам
не свой – несамови́ тий, -а, -е. Сам по себе – сам собо́ ю, сам із се́ бе. Само собой
(разумеется) – пе́ вна річ, пе́ вно, звича́ йно.
Самец – саме́ ць, -мця́ , са́ мчик, -ка.
Самка – сами́ ця, -ці, са́ мка, -ки; (первородящ.) пе́ рвістка, -ки.
Самоанализ – самоаналі́за, -зи.
Самобичевание – самобичува́ ння, самокатува́ ння.
Самобытность – самобу́ тність, саморі́дність, -ности.
Самобытный – самобу́ тний, саморі́дний, -а, -е; -но – самобу́ тно, саморі́дно.
Самовар – самова́ р, -ра; -ный – самова́ рний, -а, -е.
Самовзводный – самозві́дний.
Самовзрывание – самовибуха́ ння.
Самовластие – 1) самовла́ да, -ди, самовла́ дність, -ности; 2) (самоуправство) самово́ ля, -лі,
самопра́ вство, -ва.
Самовластный – 1) самовла́ дний, -а, -е; 2) (самоуправный) самові́льний, самопра́ вний, -а,
-е.
Самовнушение – самонаві́ювання, самонаві́яння, -ння.
Самовозгарание – самозапа́ лення, самозагоря́ ння, -ння.
Самовозгарательный – самозапа́ льний, самопа́ льний.
Самоволие – самові́лля, -лля, сваві́льство, -ва.
Самовольничать – сваво́ лити, -лю, -лиш.
Самовольный – самові́льний, сваві́льний, -а, -е; -но – без ві́дома, самохі́ть, самові́льно.
Самовоспламеняющийся – самозапа́ льний.
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Самовосхваление – самохвальба, самохва́ льство.
Самовосхищение – самозахо́ плення, самозачарува́ ння, -ння.
Самогон – самогі́(о́ )н, -ну.
Самогоноварение – самогоноварі́ння.
Самогонщик – самого́ нник, -ка.
Самодвижущийся – самору́ шний.
Самодействующий – самоді́ючий.
Самодельный – саморо́ бний, -а, -е.
Самодержавие – самодержа́ вство, самовла́ дство, -ва; -вный – самодержа́ вний,
самовла́ дний, -а, -е.
Самодержец – самоде́ ржець, -жця, самодержа́ вець, -вця, самовла́ дник, -ка; -жица –
самоде́ ржиця, самодержа́ виця, самовла́ дниця, -ці.
Самодеятельность – самодія́ льність, -ности.
Самодеятельный – самодія́ льний, -а, -е.
Самодисциплина – самодисципли́ на.
Самодовление – самодові́льність, -ности, самодоста́ тність.
Самодовлеющий – самодові́льний, самодоста́ тній.
Самодовольный – самозадово́ лений, самовдово́ лений; -но – самозадово́ лено,
самовдово́ лено.
Самодовольство – самозадово́ лення, -ння, замозадово́ леність, -ности, самовті́ха, -хи.
Самодур – самоду́ р, -ра, своєу́ мець, -мця; -ство – самоду́ рство, своєу́ мство, -ва.
Саможатка – саможа́ тка, -тки.
Самозабвение – самозабуття́ , -ття́ , нестя́ ма, -ми.
Самозапирающийся – (кран, клапан) самозамика́ льний.
Самозарождение – самозаро́ дження, -ння.
Самозащита – самооборо́ на, -ни.
Самозванец – самозва́ нець, -нця; -ванка – самозва́ нка, -нки.
Самозванство – самозва́ нство, -ва.
Самоизнурение – самозмо́ рення, самознеси́ лення.
Самоистребление – самозни́ щення, -ння.
Самоистязание – самокатува́ ння, -ння.
Самокат, см. Велосипед.
Самокатчик – самока́ тник.
Самокритика – самокри́ тика, -ки.
Самолет – самолі́т, -льо́ ту; -ный – самолі́тний, -а, -е.
Самоличность – особи́ стість, -тости.
Самоличный – особи́ стий; -но – особи́ сто.
Самолюбивый – самолю́бний, гонори́ стий, -а, -е; -биво – самолю́бно.
Самолюбие – самолю́бство, -ва, амбі́тність, -ности.
Самомаскировка – самомаскува́ ння.
Самомнение – зарозумі́лість, -лости, го́ нор, -ру.
Самомнительный – зарозумі́лий, гонорови́ тий, -а, -е.
Самомщение – самопо́ мста, -сти.
Самонадеянность – самонаді́я, -і́ї, самонаді́йність, -ности.
Самонадеянный – самонаді́йний.
Самообладание – самовлада́ ння.
Самообличение – самовика́ зування, -ння.
Самообман – самоома́ на, -ни, самообду́ рювання, -ння.
Самообогащение – самозбага́ чування, самозбага́ чення, -ння.
Самообольщение – самоома́ на.
Самооборона – самоохоро́ на, -ни.
Самообразование – самоосві́та.
Самоограничение – самообме́ ження, -ння.
Самооплодотворение – самозаплі́днення, -ння.
Самоопределение – самови́ значення, -ння.
Самоосуждение – самоо́ суд, -ду.
Самоотвержение – самозре́ чення, самовідда́ ння, -ння.
Самоотверженность – самові́дданість,-ности.
Самоотверженный – самовідданий, саможерто́ вний, -а, -е; -но – самовіддано,
саможерто́ вно.
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Самоотравление – самоотру́ єння, -ння.
Самоотречение – самозре́ чення.
Самопишущий – самопи́ сний.
Самопожертвование – саможе́ ртва, -ви.
Самопознание – самопізна́ ння.
Самопомощь – самодопомо́ га, -ги.
Самопонимание – саморозумі́ння, -ння.
Самопроизвольный – самові́льний, -а, -е; -но – самові́льно.
Самопрялка – пря́ дка, -ки.
Саморазвитие – саморо́ звиток, -тку.
Саморазложение – саморо́ зклад, -ду.
Самородный – саморі́дний, -а, -е.
Самородок – саморо́ (і́)док, самовро́ док, -дка.
Самосветящийся (сущ.) – самосві́т, -ту.
Самосевка – 1) (зерно) самосі́й, -сі́ю, самосі́йка, -ки, па́ далиця, -ці; 2) (машина) сі́ялка,
сіва́ лка, -ки.
Самосейный – самосі́йний, -а, -е.
Самосознание – самосвідо́ мість.
Самосохранение – самоохоро́ на, -ни, самозахо́ ва́ ння, -ння, самооща́ дність, -ности.
Самостоятельность – самості́йність, -ности.
Самостоятельный – самості́йний, -а, -е; -но – самості́йно, самоту́ жки.
Самосуд – самосу́ д, -ду.
Самоторможение – самогальмува́ ння, -ння.
Самоубийственный – само(з)гу́ бний, самовби́ вчий, -а, -е.
Самоубийство – самогу́ бство, -ва. Покончить -ством – смерть собі́ заподі́яти.
Самоубийца – самогу́ бець, -бця, самовби́ вця, -ці, самогу́ бка, -ки.
Самоублажение – самоублага́ ння, -ння.
Самоуважение – самопова́ га, -ги, самопоша́ на, -ни.
Самоохотно – самохі́ть.
Самоохотный – самохі́тний, -а, -е.
Самоуверенность – самовпе́ вневість, самопе́ вність, -ности.
Самоуверенный – самовпе́ внений, -а, -е.
Самоузаконение – самовзако́ нення, -ння.
Самоунижение, самоуничижение – самознева́ га, -ги.
Самоуничтожение – самозни́ щування, самозни́ щення, -ння.
Самоуправление – самоврядува́ ння, -ння.
Самоуправно – самопра́ вно.
Самоуправный – самопра́ вний, -а, -е.
Самоуправство – самопра́ вність, -ности, самопра́ вство, -ва.
Самоусовершенствование – самоудоскона́ лення, -ння.
Самоучитель – самонавчи́ тель, -ля.
Самоучка – самоу́ к, -ка, самоу́ чка, -ки.
Самохвал – самохва́ лько, -ка, хвалько́ , -ка, чванько́ , -ка́ ; -льство – самохвальба́ , -би́ ,
самохва́ льство, -ва.
Самоцветный – самоцві́тний, -а, -е; (камень) самоцві́т, -ту.
Самоцель – самоці́ль, -лі.
Самочинный – самочи́ нний, -а, -е.
Самочувствие – самочуття́ , самопочуття́ , -ття́ .
Самый – сами́ й, сама́ , саме́ . Как раз самый – самі́сінький, -а, -е. В самом деле – спра́ вді. У
самых ног – біля́ самі́сіньких ніг. Самый красивый – найкра́ щий, щонайкра́ щий.
Сан – сан, -ну.
Санатория – санато́ рія, -ії.
Сангвинический – санґвіні́чний, -а, -е.
Сандалия – санда́ ля, -лі.
Сани – са́ ни (род. сане́ й), санки́ (род. сано́ к).
Санитар – саніта́ р, -ра.
Санитария – санітарі́я -і́ї; -рный – саніта́ рний, -а, -е.
Санкционировать – санкціонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Санкция – са́ нкція, -ії.
Санный – са́ нний.
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Сановитость – санови́ тість, -тости, вельмо́ жність, -ности.
Сановитый – санови́ тий, вельмо́ жний, -а, -е.
Сановник – сано́ вник, -ка, вельмо́ жа, -жі.
Сантиметр – сантиме́ тр, -тра.
Сап – сап, -пу.
Сапер – сапе́ р, -ра, підко́ пник, -ка; -ный – сапе́ рний, -а, -е.
Сапоги – чо́ боти (род. чобі́т); -жки – чобітки́ , -то́ к.
Сапожная (мастерская) – ше́ вня, -ні, ше́ вська (майсте́ рня).
Сапожник – швець (род. шевця́ ), чобота́ р, -ря́ .
Сапожничать – шевцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, чоботарюва́ ти, -рю́ю.
Сапожничество – ше́ вство, -ва.
Сапожничий, сапожный – ше́ вський, -а, -е.
Сапфир (камень) – шафі́р, сафі́р, -ру.
Сарай – 1) шо́ па, -пи, пові́тка, -ки; 2) (для возов) возо́ вня, -ні; 3) (для дров) дровни́ к, -ка́ ,
дрові́тник, -ка; 4) (для овец) коша́ ра, -ри; 5) (для волов) воло́ (і́)вня, -ні.
Саранча – сарана́ , -ни́ .
Сардинка (рыба) – сарди́ на, сарди́ нка, -нки.
Сардонический – сардоні́чний, -а, -е.
Саржа (материя) – ша́ ржа, -жі.
Сарказм – сарка́ зм, -му.
Саркастический – саркасти́ чний, -а, -е; -ски – саркасти́ чно.
Саркофаг – саркофа́ г, -гу.
Сатана – сатана́ , -ни́ ; -нический – сатани́ нський, -а, -е.
Сатира – сати́ ра, -ри.
Сатирический – сатири́ чний, -а, -е.
Сатрап – сатра́ п, -па.
Сатурация – сатура́ ція, -ції.
Саф’ян – сап’я́ н, -ну́ ; (обувь) сап’я́ нці; -нный – сап’я́ нний, сап’яно́ вий, -а, -е.
Сахар – цу́ кор, -кру; (песок) пісо́ к, -ску́ ; (в кусках) кускови́ й цу́ кор, кускови́ к, -ка́ .
Сахариметр – цукроме́ тр, -тра.
Сахарин – цукри́ н, -ну.
Сахаристость – цукри́ стість, -стости.
Сахаристый – цукрови́ тий, -а, -е.
Сахарить – цу́ крити, -рю, -риш.
Сахарница – цуке́ рниця, -ці, цукерни́ чка, -ки.
Сахарный – цукро́ вий, -а, -е; сахарный завод – цукрова́ рня, -ні.
Сахаровар – цукрова́ р, -ра.
Сахароварение – цукрова́ рення.
Сахароварный – цукрова́ рний.
Сачок – сачо́ к, -чка́ .
Сбавка – зме́ ншення, -ння, зни́ ження, зни́ жка, -ки.
Сбавлять, сбавить – зменша́ ти, -ша́ ю, -шаєш, зме́ншити, -шу, -шиш, знижа́ ти, -жа́ ю,
-жа́ єш, зни́ зити (зни́ жу, зни́ зиш).
Сбе́ гать – збі́гати, гаю, -гаєш.
Сбега́ ть, сбежа́ ть – 1) (вниз) збіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, збі́гти (збіжу́ , збіжи́ ш); (о воде) стіка́ ти,
стекти́ (стечу́ , стече́ ш), спада́ ти, спа́ сти (спаду́ , спаде́ ш); 2) (о краске) линя́ ти, злиня́ ти,
полиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; 3) (убегать) утіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, утекти́ (утечу́ , утече́ ш).
Сбегаться, сбежаться – збіга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, збі́гтися (збіжу́ ся, збіжи́ шся); (о мн.)
назбіга́ тися, поназбіга́ тися.
Сберегатель – оща́ дник; -ница – оща́ дниця, -ці.
Сберегательный – оща́ дний, -а, -е, -ная касса – оща́ дна ка́ са.
Сберегать, сберечь – ощаджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ощади́ ти, ощаджу́ , -ди́ ш, зберіга́ ти, -га́ ю,
-га́ єш, зберегти́ , -режу́ , -реже́ ш, захо́ вувати, захова́ ти.
Сбережение – оща́ дження, захова́ ння, -ння.
Сбивать, сбить – 1) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти (зіб’ю́, зі́б’єш), (о мног.) позбива́ ти,
поназбива́ ти; 2) (масло) сколо́ чувати, сколоти́ ти, -лочу́ , -ло́ тиш; 3) (с толку) з пантели́ ку
збива́ ти, зби́ ти (зіб’ю́, зі́б’єш).
Сбивчивость – плу́ таність, -ности, плутани́ на, -ни.
Сбивчивый – плу́ таний, заплу́ таний, нея́ сний, -а, -е; -во – плу́ тано, заплу́ тано, нея́ сно.
Сбирание – збира́ ння, -ння, збір, -бо́ ру.
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Сбитень – гаря́ ч, -чу́ .
Сбитенщик – гаря́ чник, -ка.
Сбитый (с толку) – спантели́ чений.
Сближать, сблизить – зближа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, збли́ зити, -ли́ жу, -ли́ зиш.
Сближение – збли́ ження, -ння.
Сбоку, нар. – збо́ ку.
Сболтнуть – бо́ втнути, -тну, -тнеш, ля́ пнути.
Сбор (собирание) – збір, -бо́ ру, збира́ ння, -ння, збірани́ на, -ни; сборы (в дорогу) –
лаштува́ ння, вибира́ ння, -ння.
Сборище – на́ товп, -впу, збо́ рище.
Сборка – 1) (действие) збира́ ння, -ння; 2) (в одежде) бри́ жа, -жі, множ. збо́ ри, -рів.
Сборник – збі́рник, -ка, збі́рка.
Сборный – збі́рний, -а, -е; -ная изба – збо́ рня, -ні.
Сборщик – 1) збі́рець, -рця, збірщи́ к, -ка́ ; 2) (пошлин) ми́ тник, -ка.
Сбрасывание – скида́ ння, -ння.
Сбрасывать, сбросить – скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути, -ну, -неш; (о многом) поскида́ ти.
Сбривать, сбрить – зго́ лювати, -люю, -люєш, зголи́ ти, -лю́, -иш.
Сброд – на́ брід, -роду.
Сбруя – збру́ я, -у́ ї.
Сбывание – збува́ ння, -ння.
Сбывать, сбыть, -ся – 1) (с рук) збува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, збу́ ти (збу́ ду, збу́ деш), зди́ хатися,
спе́ катися; 2) (убывать) спада́ ти, спа́ сти, зме́ншуватися, зме́ ншитися, -шуся, -шишся;
-ться – (осуществляться) спра́ вджуватися, -джуюся, -джуєшся, справди́ тися, -джу́ ся,
-дишся, зді́йснюватися, здійсни́ тися, -ниться.
Сбыт – збут, -ту, збу́ ток, -тку.
Сбыточный – збу́ тний, можли́ вий, -а, -е.
Свадебный – весі́льний, шлю́бний, -а, -е.
Свадьба – весі́лля, -лля. Сыграть свадьбу – справля́ ти, спра́ вити весі́лля.
Сваживать, свозить, свезти – зво́ зити (зво́ жу, зво́ зиш), звезти́ , -зу́ , -зе́ ш.
Свайный – пальови́ й, -а́ , -е́ ; -ная бойка – вбива́ ння па́ лів (паль).
Сваливание – 1) (дерева) зва́ лювання, -ння; 2) (вины) зверта́ ння (на ко́ го).
Сваливать, свалить – 1) (повалить) зва́ лювати, -люю, -люєш, звали́ ти, -лю́, -лиш; 2)
(сбрасывать в одно место) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути, -ну, -неш; 3) (вину,
ответственность) склада́ ти, скла́ сти (складу́ , складе́ ш), зверта́ ти, зверну́ ти, -ну́ , -неш;
-ться – зва́ люватися, звали́ тися; С-литься с коня (лошади) – з коня́ впа́ сти.
Сваливать, свалять – (шерсть) зва́ лювати, -люю, -люєш, зваля́ ти, -ля́ ю, звали́ ти, -лю́,
-лиш.
Свалка – 1) (действие) зва́ лювання, -ння; 2) (затор от множества людей) на́ товп, -пу,
ти́ ск, -ку; 3) (при драке) бі́йка, -ки, колотне́ ча, -чі; 4) (место для нечистот) смі́тник, -ка,
смі́тнище, -ща.
Сваривать, сварить – зва́ рювати, -рюю, звари́ ти, -рю́, -риш.
Сварка (железа) – зва́ рювання, злюто́ вування, -ння.
Сварливость – сварли́ вість, -вости.
Сварливый – сварли́ вий, сварки́ й, -а́ , -е́ .
Сварочный – лютувальний, зварки́ й, -а́ , -е́ .
Сват – 1) сват, -та; 2) (сватающий) ста́ роста, -ти, сва́ тальник, -ка.
Сватание – сва́ тання, -ння.
Сватать, сосватать – сва́ тати, посва́ тати, -таю, -таєш.
Сваха – сва́ ха, -хи, сва́ шка, -ки.
Свая – па́ ля, -лі.
Сведать – дізна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, дові́датися, -даюся.
Сведение – 1) (известие) зві́стка, -ки, відо́ мість, -мости; 2) (знание) знання́ , -ння. Это
дошло до моего сведения – це ста́ ло мені́ відо́ мо, це дійшло́ ся до ме́ не. Довести до -ния –
довести́ (пода́ ти) до ві́дома. Принять к -нию – взя́ ти на ува́ гу.
Сведение – зве́дення; -ние счетов – обраху́ нок, -нку.
Сведущий – тяму́ ч(щ)ий, -а, -е.
Сведываться, сведаться – зізнава́ тися, -ю́ся, -єшся, зізна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся.
Свежепросольный – свіжопосо́ лений, -а, -е.
Свежесть – сві́жість, -жости.
Свежеть – 1) свіжі́шати, -шаю, -шаєш, свіжі́ти, -жі́ю, -жі́єш; (о ветре) ду́ жчати.
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Свежий – сві́жий, -а, -е; -жий воздух – сві́же (чи́ сте) пові́тря. Вывести на свежую воду –
ви́ вести на чи́ сту во́ ду. Свежее известие – оста́ ння зві́стка.
Свежина – (о мясе) свіжина́ , -ни́ .
Свежо́ – по́ холодно, прохоло́ дно.
Свеивать, свеять – звіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зві́яти, -ві́ю, -ві́єш.
Свекла, свекловица – буря́ к, -ка́ ; (ботва) бурячи́ ння, -ння, ги́ чка, -ки.
Свекловичный – буряко́ вий, -а, -е.
Свекор – све́ кор (род. све́ кра).
Свекровь – свекру́ ха, -хи.
Свербеж – свербі́ння, -ння, свербі́ж, -бежу́ .
Свербеть – свербі́ти, -блю́, -би́ ш.
Свергать, свергнуть – 1) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути; -нуть иго – ски́ нути ярмо́ ,
ви́ зволитися з-під ярма́ .
Свержение – скида́ ння, ски́ нення, -ння.
Сверение – звіря́ ння, порівня́ ння.
Сверкание – бли́ скання, поли́ скування, -ння.
Сверкать, сверкнуть – бли́ скати, -каю, -каєш, бли́ снути, вибли́ скувати, ви́ блиснути.
Сверкающий – блискотли́ вий, блиска́ вий, -а, -е.
Сверление – свердлі́ння, -ння.
Сверлильный – свердло́ вий, -а, -е.
Сверлильщик – свердля́ р, -ра́ .
Сверлина – просве́ рдлина, -ни.
Сверлить, просверлить – свердли́ ти, просвердли́ ти.
Сверло – све́ рдел, -дла.
Сверстник – рове́ сник, переве́ сник, -ка, одно́ літок; -ница – рове́ сниця, переве́ сниця, -ці,
одно́ літка, -ки.
Сверстнический – рове́ сницький, -а, -е.
Сверстывать, сверстать – 1) рівня́ ти, зрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, вирі́внювати, -нюю, -нюєш,
ви́ рівняти; 2) (типогр.) верста́ ти, зверста́ ти, -таю, -та́ єш.
Сверток – 1) су́ верток, -тка, су́ вертень, -тня; 2) (полотна) суві́й, -во́ ю; 3) (вещей) клу́ нок,
-нка.
Свертывание – згорта́ ння, скру́ чування, -ння.
Свертывать, свертеть, -рнуть – 1) (свивать) згорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, згорну́ ти, -ну́ , -неш; 2)
(отвертеть) відкру́ чувати, відкрути́ ти; 3) (вертя испортить) скру́ чувати, -чую, -чуєш,
скрути́ ти (скручу́ , скру́ тиш). Свернуть шею – в’я́ зи зверну́ ти (кому́ ); 4) (свернуть с
дороги) зверта́ ти, зверну́ ти, -ну́ , -неш.
Свертываться, свернуться – 1) (в клубочек) звива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, звину́ тися, -ну́ ся,
зви́ тися (зів’ю́ся, зів’єшся); 2) (о молоке) зсіда́ тися, зсі́стися (зся́ дуся, зся́ дешся),
прокиса́ ти, проки́ снути.
Сверх, пред. – 1) (сверху) пове́ рх; 2) (превосходя что-либо) над (ко́ го, що); 3) (кроме) (о́ )
крім, о́ пріч. Сверх силы – над си́ лу, че́ рез си́ лу. Сверх того – крім то́ го. Сверх ожидания –
несподі́вано.
Сверх’естественный – надприро́ дний, -а, -е.
Сверхкомплектный – надкомпле́ кто́ вий.
Сверху, нар. – зве́ рху, пове́ рх, пона́ д, згори́ .
Сверхурочный – позачерго́ вий, надробо́ чий, -а, -е.
Сверхчеловеческий – надлю́дський, -а, -е.
Сверхштатный – позашта́ тний, -а, -е.
Сверчание – цвірча́ ння, цвіркота́ ння, цвіркоті́ння, -ння.
Сверчать – цвірча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, цвіркота́ ти, -кочу́ , -чеш, цві́ркати, -каю, -каєш.
Сверчок – цвірку́ н, -на́ .
Свершать, свершить – докінча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, докінчи́ ти, -чу́ , -чиш, виве́ ршувати,
ви́ вершити, -шу, -шиш.
Свершаться, свершиться – става́ тися, ста́ тися, -неться.
Свершение – докона́ ння, заве́ ршення, -ння.
Сверять, сверить – звіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, зві́рити, -рю, -риш.
Свес – підда́ шшя, -шшя.
Свесло – переве́ сло, -ла.
Свет – 1) сві́тло, -ла, світ, -ту; 2) (вселенная) світ, -ту; 3) (люди) лю́ди, світ. Увидеть свет
(переносно) – на світ народи́ тися. Чуть свет – ле́ две розви́ днилося.
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Светать – світа́ ти, -та́ є, дні́ти (дні́є), розви́ днюватися, -ню́ється, на світ благословля́ тися,
-ля́ ється.
Светелка – світли́ ця, -ці.
Светик – (в выражении „светик мой“) зі́ронька моя́ , се́ рце моє́, лебе́ дику мій.
Светило – світи́ ло, -ла.
Светильник – світни́ к, свічни́ к, -ка́ .
Светить – світи́ ти (свічу́ , сві́тиш)
Светло – я́ сно, ви́ дно.
Светлобуланый – полови́ й, -а́ , -е́ .
Светлобурый – яснобу́ рий, -а, -е.
Светловатый – світле́ нький, ясне́ нький, -а, -е.
Светловолосый – ясноволо́ сий, -а, -е.
Светлоглазый – ясноо́ кий, -а, -е.
Светлоголубой – ясноблаки́ тний.
Светложелтый – ясножо́ втий, -а, -е.
Светлозеленый – яснозеле́ ний.
Светлокаштановый – яснокашта́ новий, -а, -е.
Светлокоричневый – рудува́ тий.
Светлокрасный – ясночерво́ ний, -а, -е.
Светлолиловый – яснофія́ лковий.
Светлорусый – біляви́ й, руся́ вий, -а, -е.
Светлосерый – ясносі́рий, -а, -е.
Светлосиний – ясноси́ ній, -я, -є.
Светлость – 1) (обращение) ясновельмо́ жність, -ности, сві́тлість, -лости; 2) (о красках,
цветах) я́ сність, -ности, яснота́ , -ти́ .
Светлоцветный – ясноба́ рвний, -а, -е.
Светлый – я́ сний, -а, -е.
Светляк – світля́ к, блища́ к, -ка́ .
Светобоязнь – світложа́ х.
Светозарность – світозо́ рість, промени́ стість, -стости.
Светозарный – світозо́ рий, промени́ стий, -а, -е.
Светолечение – світлолікува́ ння., -ння.
Светоносный – світ(л)ода́ йний, -а, -е.
Светопреставление – кіне́ ць сві́та.
Светотень – світоті́нь, -ні́.
Светоч – сві́тич, -ча; (факел) смолоски́ п, -пу.
Светский – сві́тський, -а, -е.
Светящийся – світни́ й.
Свеча – сві́чка, -ки.
Свечение – світі́ння, -ння.
Свечник – свічка́ р, -ря́ , свіча́ р, -ря́ .
Свечной – свічни́ й, свічкови́ й, -а, -е; (завод и лавка) свіча́ рня.
Свешивать, свесить – 1) (опускать к низу) зві́шувати, -шую, -шуєш, зві́сити (зві́шу, зві́сиш
), спуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, спусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш; 2) (взвешивать) зва́ жувати, -жую,
-жуєш, зва́ жити, -жу, -жиш.
Свешиваться, свеситься – звиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, зви́ снути, -ну, -неш.
Свивальник – пови́ вач, спови́ вач.
Свивальный – сповива́ льний.
Свивание – сповива́ ння, -ння.
Свивать, свить – 1) звива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зви́ ти (зів’ю́, зі́в’єш); 2) (пеленать) сповива́ ти,
спови́ ти (спов’ю́, -в’є́ш).
Свидание – поба́ чення, -ння. До свидания – до поба́ чення.
Свидетель – сві́док, -дка; -ница – сві́дка, -ки.
Свидетельский – сві́дковий, -а, -е.
Свидетельство – 1) (словесное показание на суде) сві́дчення, -ння; 2) (письменный
документ) посві́дчення, -ння, по́ свідка, -ки; (метрич. свид.) ме́ трика, -ки; 3)
(подтверждение авторитетн. источника) свідо́ цтво, -ва.
Свидетельствование – свідчення, свідкува́ ння, -ння.
Свидетельствовать – 1) сві́дчити, -чу, -чиш, свідкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, посві́дчити, -чу, -чиш;
2) (у нотариуса) завіря́ ти, заві́рити, -рю, -риш (що).
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Свидеться – поба́ читися, -чуся, -чишся.
Свинарня – свина́ рня, -ні, свина́ рник, -ка.
Свинарь – свина́ р, -ря́ , свинопа́ с.
Свиневодство – свина́ рство, -ва.
Свинец – о́ ливо, -ва.
Свинина – свини́ на, -ни́ , свиня́ тина, -ни.
Свинка – 1) пі́дсвинок, -нка; 2) (игра и болезнь) сви́ нка, -ки.
Свинобой – каба́ нник, -ка, колі́й, -ія́ .
Свиноватый – свинякува́ тий.
Свиной – свиня́ чий, -а, -е.
Свинопас – свинопа́ с, -са, свина́ р, -ря́ .
Свиноторговец – каба́ нник, -ка.
Свинский, см. Свиноватый.
Свинство – свинякува́ тість, -тости, сви́ нство, -ва.
Свинушник – свина́ рник, свиню́шник, -ка, свини́ нець, -нця.
Свинцовый – олив’я́ ний, -а, -е.
Свинченный – зґви́ нчений, -а, -е, зшрубо́ ваний.
Свинчивать, свинтить – зґви́ нчувати, -чую, -чуєш, зґвинти́ ти, -нчу́ , -нти́ ш, зшрубо́ вувати,
-бо́ вую, зшрубува́ ти.
Свинья – 1) свиня́ , -ні́; 2) (самец) кнур, -ра́ ; (выхолощ.) каба́ н, -на, 4) (дикая) ве́ пер, -пра.
Свирель – сопі́лка, -ки, ду́ дка, -ки; -ный – сопі́лковий, -а, -е.
Свирельник – сопі́льник, -ка, дуда́ р, -ря́ .
Свирепеть – люті́шати, -шаю.
Свирепость – лю́тість, -тости.
Свирепствование – лютува́ ння.
Свирепствовать – лютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Свирепый – лю́тий, -а, -е.
Свислый – зви́ слий, нави́ слий, -а, -е.
Свиснуть – 1) сви́ снути, -ну, -неш; 2) (ударить) заціди́ ти, -джу́ , -диш, ба́ цнути, -ну, -неш.
Свист – свист, -сту, свисті́ння, -ння.
Свистание – свиста́ ння, свисті́ння, -ння.
Свистать, свистнуть – свиста́ ти, свисті́ти (свищу́ , свисти́ ш), сви́ снути, -ну, -неш.
Свистелка – свисті́лка, -ки.
Свисток – сви́ стик, -ка, свисту́ н, -на́ .
Свистун – свисту́ н, -на́ ; -нья – свисту́ ха, -хи, свисту́ нка, -ки.
Свита – 1) (одежда) сви́ та, -ти; 2) по́ чет, -чту.
Свиток – зго́ рток, -тка; (полотна) суві́й, -во́ ю.
Свитский – по́ четний, -а, -е.
Свих – ви́ вих, -ху.
Свихивать, свихнуть – 1) звиха́ ти, звихну́ ти, ви́ вихнути; 2) (сойти с ума) – зваріюва́ ти,
-рію́ю, -рію́єш.
Свобода – во́ ля, -лі, ві́льність, -ности; С-да печатания – во́ ля дру́ ку (друкува́ ння). На
свободе – 1) на во́ лі; 2) на дозві́ллі.
Свободно – ві́льно.
Свободный – 1) ві́льний; 2) (не занят.) гуля́ щий, -а, -е.
Свободолюбивый – вільнолю́бний, -а, -е.
Свободомыслие – вільноду́ мство.
Свод – 1) звід, -во́ ду; 2) (законов) збір (род. збо́ ру), збі́рка, -ки, збі́рник, -ка, зібра́ ння, -ння; 3
) (в архитектуре) склепі́ння, -ння; 4) (в печи) че́люсті, -ів.
Сводить, свести – 1) (вниз, кого с кем, что с чем) зво́ дити, -джу, -диш, звести́ , -веду́ , -де́ ш;
2) (уводить, выводить) відво́ дити, відвести́ , виво́ дити, ви́ вести. Свести с ума – звести́ з
ро́ зуму, зби́ ти з ро́ зуму (кого́ ). Свести дружбу – зайти́ в при́ язнь (з ким).
Сводка – звід, -во́ ду, зве́ дення, -ння.
Сводник – зво́ дник, -ка; -ница – зво́ дниця, -ці.
Сводничать – зводникува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, парува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Своднический – зво́ дницький.
Сводничество – зво́ дництво, -ва.
Сводный – зве́дений, -а, -е; -ные дети – зведеня́ та, -ня́ т, зведенюки́ , -кі́в.
Сводообразный, сводчатый – дужни́ й, -а́ , -е́ .
Своеволие – сваво́ ля, -лі, сваві́льство, -ва; -льный – сваві́льний.
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Своевольник – сваво́ лець, самово́ лець, -льця.
Своевольничать – сваво́ лити, -лю, -лиш.
Своевременность – вча́ сність.
Своевременный – вча́ сний, -а, -е; -но – вча́ сно.
Своекорыстие – своєкори́ стя, -стя.
Своекорыстный – своєкори́ сний, -а, -е; -но – своєкори́ сно.
Своенравие – но́ рови, -вів, при́ мхи (род. примх).
Своенравный – норови́ стий, норовли́ вий, примхли́ вий, -а, -е; -вство – норови́ стість,
примхли́ вість, -вости.
Своеобразие – своєрі́дність, -ности.
Своеобразный – своєрі́дний.
Своеручный – власнору́ чний; -но – власнору́ чно.
Свозить, свезти – зво́ зити (зво́ жу, зво́ зиш) звезти́ , -зу́ , -зе́ ш.
Свозка – зво́ жування, -ння.
Свой, мест. – свій, своя́ , своє́.
Свойственник – своя́ к, -ка́ ; -ница – своя́ чка, -ки.
Свойственный – власти́ вий, пито́ мий, -а, -е.
Свойство – власти́ вість, пито́ мість, -мости.
Сволакивать, сволочь – стяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, стягти́ , -гну́ , -неш.
Сволочь – на́ волоч, -чі́.
Свора – 1) шво́ рка, -ки, шво́ ра, -ри; 2) згра́ я, -а́ ї.
Сворачивать, своротить – 1) (с места) поверта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, поверну́ ти, -ну́ , -неш,
зру́ шувати (зру́ шую, -шуєш), зру́ шити (зру́ шу, -шиш); 2) (с пути) зверта́ ти, зверну́ ти; 3)
(свертывать) згорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, згорну́ ти, -ну́ , -неш.
Своровать – підчепи́ ти, -плю́, -пиш, поцу́ пити, -плю, -пиш.
Свояк – своя́ к, -ка́ , шва́ ґер, -ґра.
Свояченица – своя́ киня, -ні, шваґро́ ва, -вої.
Свысока – зви́ сока.
Свыше – 1) ви́ ще. Свыше моих сил – над мої ́ си́ ли. Свыше десяти – над (за) де́ сять; 2) з
не́ ба, з гори́ , з високо́ сти.
Связка – 1) (сена, бубликов) в’я́ зка, -ки; 2) (дров) в’я́ занка, -ки; 3) (бумаги) жмут, -та,
па́ чка, -ки; 4) (табаку) папу́ ша, -ші; 5) (цветов) пук, -ка, пучо́ к, -чка́ ; 6) (вещей) клу́ нок,
-нка; 7) (анатом.) зв’я́ зка, -ки, в’я́ зло, -ла.
Связно – скла́ дно.
Связность – скла́ дність, -ности, зв’я́ зність, -ности.
Связный – скла́ дний, вира́ зний.
Связочный – в’язкови́ й, -а́ , -е́ .
Связывание – зв’я́ зування, в’яза́ ння, -ння.
Связывать, связать – зв’я́ зувати, -зую, -зуєш, зв’яза́ ти (зв’яжу́ , зв’яжеш).
Связываться, связаться – зв’я́ зуватися, -зуюся, -зуєшся, зв’яза́ тися (зв’яжу́ ся, зв’я́ жешся
).
Связь – 1) зв’язо́ к, -зку́ ; 2) (в постройке) зв’я́ зь, -зі́; (телеграфная) зв’язо́ к, -зку́ .
Святилище – святи́ ня, -ні.
Святить – святи́ ти (свячу́ , свя́ тиш).
Святки – свя́ та (р. свят).
Святотатец – святота́ тець, -тця, святокра́ дець, -дця.
Святой – 1) (имя существ.) святи́ й, -о́ го, святе́ ць, -тця́ ; 2) святи́ й, -а́ , -е́ .
Святость – свя́ тість.
Святотатственный – святота́ тний, святокра́ дський, -а, -е.
Святотатство – святота́ тство, святокра́ дство, -ва.
Святотатствовать – святота́ тствувати, -вую, -вуєш, святокра́ дство чини́ ти.
Святочный – святко́ вий, -а, -е.
Святоша – святе́ нник, -ка; (о женщ.) святе́ нниця, -ці.
Святыня – свя́ тощі, -ів, святи́ ня, -ні.
Священник – ба́ тюшка, -ки, паноте́ ць, -тця, піп, попа́ ; -нический – свяще́ ницький,
попі́вський, -а, -е.
Священнодействие – священоді́я, -і́ї.
Сгараемость – па́ льність, -ности.
Сгараемый – па́ льний, -а, -е.
Сгарание – згоря́ ння, горі́ння.
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Сгарать, сгореть – горі́ти, -рю́, -ри́ ш, згоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, згорі́ти, -рю́, -ри́ ш.
Сгиб – 1) зги́ н, -ну, залі́м, -ло́ му; 2) (в теле) суста́ в, -ва.
Сгибание – згина́ ння, -ння.
Сгибать, согнуть – згина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, зігну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ся – згина́ тися, зігну́ тися.
Сгибка – згина́ ння, -ння.
Сгибной – гинки́ й, гнучки́ й, -а́ , -е́ .
Сгладить – згла́ дити, -джу, -диш, ви́ рівняти, -няю, -няєш.
Сглаз – урі́к, -ро́ ку, пристрі́т, -і́ту.
Сглазить – навро́ чити, -чу, -чиш.
Сглодать – згри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Сглупа, нар. – зду́ ру, з дурно́ го ро́ зуму, че́ рез дурни́ й ро́ зум.
Сглупить – вчини́ ти дурни́ цю, зроби́ ти дурни́ цю.
́
Сгнаивать, сгноить – згно́ ювати, -но́ юю, -но́ юєш, згноїти,
-ною́.
Сгнивание – згнива́ ння, -ння.
Сгнивать, сгнить – згнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, згни́ ти, -нию́, -ниє́ш.
Сгнивший – зогни́ лий, -а, -е.
Сговаривать, сговорить – 1) (уговаривать) умовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умо́ вити, -влю, -виш; 2)
(помолвливать) заруча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, заручи́ ти, -чу́ , -чиш; -ся – змовля́ тися, змо́ витися,
умовля́ тися, умо́ витися.
Сговор – 1) (помолвка) зару́ чини, -чин; 2) (уговор) змо́ ва, -ви, змо́ вини, -ин.
Сговорчивый – зго́ дливий, -а, -е.
Сгонка – згін (род. зго́ ну).
Сгонять, согнать – 1) (прогонять) зганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зігна́ ти (зжену́ , зжене́ ш),
виганя́ ти; ви́ гнати; 2) (скучивать) зганя́ ти, зігна́ ти, приганя́ ти, пригна́ ти.
Сгорание – згорі́ння.
Сгорать, сгореть – згора́ ти, згорі́ти.
Сгорбить – зго́ рбити, -блю, -биш; -ся – зго́ рбитися.
Сгорбленный – зго́ рблений, -а, -е.
Сгоревший – згорі́лий, -а, -е.
Сгоряча – зо́ палу, зга́ рячу.
Сгребальщик – громаді́льник, -ника; -щица – громаді́льниця.
Сгребание – згріба́ ння, згрома́ джування, -ння.
Сгребать, сгресть – згріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, згребти́ , -бу́ , -бе́ ш, згрома́ джувати, -джую,
згрома́ дити, -джу, -диш.
Сгребки – ви́ скрібки, -ків.
Сгрубить – нагрубія́ нити, -ню, -ниш.
Сгружать, сгрузить – виванта́ жувати, -жую, -жуєш, ви́ вантажити, -жу, -жиш,
виладо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ ладувати, -дую.
Сгружение – виванта́ жування, виладо́ вування, -ння.
Сгруппировать – згрупува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш, згуртува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ску́ пчити, -чу, -чиш.
Сгубить – згуби́ ти, загуби́ ти, -блю́, -биш.
Сгустелость – згу́ слість, загу́ слість, -лости.
Сгустелый – згу́ слий, загу́ слий.
Сгустеть – згу́ снути, -ну, -неш, загу́ снути, -ну, -неш.
Сгущаемость – з(а)гу́ сливість, -вости.
Сгущать, сгустить – згуща́ ти, згусти́ ти (згущу́ , -сти́ ш).
Сгущаться, згуститься – 1) згуса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, згу́ снути, -ну, -неш, загуса́ ти, загу́ снути;
2) (о грязи) притряха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, притря́ хнути, -ну, -неш.
Сгущение – згу́ щування, згу́ щення, -ння.
Сдабривать, сдобрить – 1) см. Задабривать, задобрить; 2) (еду) присма́ чувати, -чую,
-чуєш, присмачи́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Сдавать, сдать – здава́ ти, -даю́, дає́ш, зда́ ти, -да́ м, -даси́ ; -вать экзамен, должность –
склада́ ти і́спит, поса́ ду; -вать отчет – (по)дава́ ти, склада́ ти звіт (звідо́ млення,
справо́ здання).
Сдаваться, сдаться – піддава́ тися, -даю́ся, -дає́шся, підда́ тися, -да́ мся, -даси́ ся.
Сдавленный – приду́ шений.
Сдавливание – сти́ скування, стиска́ ння.
Сдавливать, сдавить – сти́ скувати, -кую, -куєш, стисну́ ти, -ну́ , -неш.
Сдатчик – здаве́ ць, -вця́ .
Сдача – 1) здава́ ння, -ння, зда́ ча, -чі; 2) (денег) ре́ шта, -ти, зда́ ча, -чі; 3) (крепости)
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капітуля́ ція, -ії.
Сдваивать, сдвоить – подво́ ювати, -во́ юю, -во́ юєш, подво́ їти, -во́ ю, -во́ їш.
Сдвиг – зсув, -ву, по́ сув, пере́ сув, -ву, зру́ шення, -ння. [Соція́ льне зру́ шення].
Сдвигание – зсува́ ння, -ння.
Сдвигать, сдвинуть – 1) зсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зсу́ нути, -ну, -неш; 2) (с места) зру́ шувати,
-шую, -шуєш, зру́ шити, -шу, -шиш; -ться – зсува́ тися, зсу́ нутися, зру́ шуватися, зру́ шитися.
Сдвижной – зсувни́ й, -а́ , -е́ .
Сдвинутый – зсу́ нутий, -а, -е.
Сделка – уго́ да, -ди, умо́ ва, -ви.
Сдельно – відря́ дно.
Сдельный – відря́ дний, -а, -е.
Сдергивать, сдернуть – зрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зірва́ ти, -рву́ , -ве́ ш, стяга́ ти, стягти́ , -гну́ ,
-гнеш.
Сдержанность – стри́ маність, -ности.
Сдержанный – стри́ маний, -а, -е; -нно – стри́ мано.
Сдерживать, сдержать – стри́ мувати, -мую, -муєш, стри́ мати, -маю, -маєш.
Сдирать, содрать – 1) здира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зде́ рти, зідра́ ти (здеру́ , -ре́ ш); 2) (кожуру)
злу́ щувати, -щую, -щуєш, злу́ щити, -щу, -щиш; 3) (шкуру) лупи́ ти, злупи́ ти, -плю́, -пиш;
содранный – зде́ ртий, злу́ плений, -а, -е.
Сдирка – здира́ ння, -ння.
Сдоблять, сдобить – приправля́ ти, -вля́ ю, -вля́ єш, припра́ вити, -влю, -виш.
Сдобный (о тесте) – пухки́ й, -а́ , -е́ .
Сдобровать. Не сдобровать – не мину́ ти біди́ (ли́ ха).
Сдружиться – 1) заприязни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся, сприятелюва́ тися, -лю́юся, -лю́єшся; 2) (на
ч.-л. худое) злига́ тися, -га́ юся.
Сдувать, сдунуть, сдуть – здува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зду́ ти (зду́ ю, зду́ єш), здму́ хувати, -му́ хую,
-хуєш, здмухну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Сдуру – зду́ ру, з дурно́ го ро́ зуму, че́ рез дурни́ й ро́ зум.
Сеанс – сеа́ нс, -су.
Себестоимость – собіва́ ртість, -тости.
Себя, мест. – себе́ . Выйти из себя – мов несамови́ тим ста́ ти, аж нетя́ митись. Быть вне
себя от радости – не тя́ мити себе́ , не тя́ митися з ра́ дощів. Вывести кого из себя –
розлютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш кого́ . Из себя не дурна – на ли́ чко гарне́нька. Как-то не по себе –
яко́ сь ні́я́ково, я́ кось мо́ торошно (кому́ ).
Себялюбец – себелю́бець, -бця; -ица – себелю́бка, -ки.
Себялюбие – себелю́бство, -ва; -бивый – себелюби́ вий, -а, -е.
Сев – сівба́ , -би́ , сійба́ , -би́ , сі́янка.
Север – пі́вніч, -ночі; -ный – півні́чний, -а, -е. С.-восточный – півні́чно-схі́дний. С.западный – півні́чно-за́ хідний.
Севооборот – плодозмі́н, -ну.
Севрюга, зоол. – сірю́га, -ги, пестрю́га, -ги.
Сегмент, геом. – се́ ґмент, -та.
Сегодня – сього́ дні, ни́ ні.
Сегодняшний – сього́ днішній, -я, -є.
Седелко – сіде́ льце, -ця.
Седельник – сідля́ р, -ра́ , кульба́ чник, -ка.
Седеть – си́ віти, -вію, -вієш.
Седина – сиви́ зна, -зни, сивина́ , -ни́ .
Седлание – сідла́ ння, -ння, кульба́ чення.
Седлать – сідла́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, кульба́ чити, -чу, -чиш.
Седло – сідло́ , -ла́ , кульба́ ка, -ки; (уменьш.) сіде́ льце, -ця, сіде́ лечко, -ка.
Седловина – сідлови́ на, -ни.
Седобородый – сивоборо́ дий, -а, -е.
Седоватый – сивува́ тий, -а, -е.
Седовласый – сивоволо́ сий, -а, -е.
Седоголовый – сивоголо́ вий, -а, -е.
Седой – си́ вий, -а, -е.
Седок – їзде́ ць, -здця́ .
Седьмой – сьо́ мий, -а, -е.
Сезон – сезо́ н, -ну.
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Сезонный – сезоно́ вий, -а, -е.
Сей, см. Этот.
Сейм – сейм и сойм, -му.
Сейчас – 1) (немедленно) за́ раз; 2) (в нынешнее время) тепе́ р.
Секира – соки́ ра, -ри.
Секрет – секре́ т, -ту, таємни́ ця, -ці.
Секретарь – секрета́ р, -ря́ .
́
Секретничать – 1) (скрывать ч.-л.) таїтися (таю́ся, таїшся),
кри́ тися (кри́ юся, кри́ єшся); 2)
(с кем) ни́ шком (по́ тай) говори́ ти (з ким).
Секретно – секре́ тно, тає́мно; -ный – секре́ тний, тає́мний, -а, -е.
Секта – се́ кта, -ти.
Сектантство – секта́ нство, -ва.
Сектант – секта́ нт, -та, сектя́ р, -ра́ ; -ка – секта́ нтка, сектя́ рка.
Сектор – се́ ктор, -ру.
Секунда – секу́ нда, -ди, мить, -ті.
Секундомер – секундомір, -ра.
Секущая – січна́ , -но́ ї.
Секция – се́ кція, -ції.
Селедка – оселе́дець, -дця; -дочный – оселе́дцевий, -а, -е.
Селезенка, анатом. – селезі́нка, селедя́ нка, -ки.
Селезень – ка́ чур, -ра, се́лезень, -зня.
Селение – се́лище, -ща, село́ , -ла́ .
Селитра – салі́тра, -ри.
Селитренный – салітро́ вий, -а, -е; с. завод – салітра́ рня, -ні.
Селитровар – салітра́ ник, -ка.
Селить – сели́ ти, -лю́, -лиш, оселя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, осели́ ти.
Село – село́ , -ла́ .
Селышко – сільце́ , -льця́ .
Сельдерей, бот. – селе́ ра, -ри.
Сельский – сільськи́ й, -а́ , -е́ .
Сельчанин – селяни́ н, -на, селю́к, -ка́ ; -чанка – селя́ нка, -ки, селю́чка, -ки.
Семафор – семафо́ р, -ру.
Семафорщик – семафо́ рник, -ка.
Семга, зоол. – сеньга́ , -ги́ .
Семейный – роди́ нний, -а, -е.
Семейство – роди́ на, -ни, сім’я́ , -м’ї.́
Семенить (мелко ступать) – дріботі́ти, -бочу́ , -ти́ ш.
Семенник – 1) насі́нник, -ка; 2) (капусты, свеклы) ви́ садок, -ка.
Семенной – насі́нний, насінне́ вий, -а, -е.
Семеновод – насінни́ чник, -ка, насінника́ р, -ря́ .
Семеноводство – насінни́ цтво, -ва.
Семерик – семери́ к, -ка́ .
Семерка (в картах) – сі́мка, -ки.
Семеро – се́ меро.
Семестр – семе́ стр, -тру.
Семестровый – семе́ стро́ вий.
Семечко – насі́ннячко, сі́м’ячко, -ка. Семечки – насі́ння, -ння, зе́ рнята, -нят.
Семиаршинный – семиарши́ нний.
Семивершковый – семивершко́ вий, -а, -е.
Семиглавый – 1) семиголо́ вий, -а, -е; 2) (в церкви) семиба́ невий, -а, -е.
Семигранник – семигра́ нник, -ка.
Семидесятилетие – сім(семи)десятилі́ття, -ття.
Семидесятый – сімдеся́ тий, -а, -е.
Семидневный – семиде́ нний.
Семидюймовый – семица́ ле́ вий.
Семикратный – семиразо́ вий.
Семилетие – семилі́ття, -ття.
Семилетка – семилі́тка, -ки.
Семилетний – семилі́тній, -я, -є; (сущ.) семилі́ток, -тка.
Семимесячный – семимі́сячний.
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Семинарист – семінари́ ст, -ста.
Семинария – семіна́ рія, -ії.
Семинарский – семіна́ рський, -а, -е.
Семинедельный – семитижне́ вий.
Семипудовый – семипудо́ вий.
Семисаженный – семисажне́ вий.
Семисотый – семисо́ тий, -а, -е.
Семиструнный – семистру́ нний.
Семитысячный – семити́ сячний.
Семиугольник – семику́ тник, -ка; -ный – семику́ тній, -я, -є.
Семифунтовый – семифунто́ вий.
Семиэтажный – семиповерхо́ вий, -а, -е.
Семнадцатый – сімна́ дцятий, -а, -е.
Семнадцать – сімна́ дцять, -тьо́ х.
Семь – сім (род. семи́ и сімо́ х).
Семьдесят – сімдеся́ т (род. сімдесятьо́ х).
Семьсот – сімсо́ т.
Семья – роди́ на, -ни, сім’я́ , -м’ї.́
Семьянин – сім’яни́ н, -на.
Семя – сі́м’я, -м’я, насі́ння, -ння.
Сенат – сена́ т, -ту; -ский – сена́ тський, -а, -е.
Сенатор – сена́ тор, -ра.
Сенаторский – сена́ торський, -а, -е; -рство – сена́ торство, -ва.
Сени – сі́ни (род. сіне́ й).
Сенистый – ті́нявий, тіни́ стий, -а, -е.
Сенник – сінни́ к, -ка́ .
Сенний – сінни́ й, -а́ , -е́ .
Сено – сі́но, -на.
Сеновал – сінни́ к, -ка́ .
Сенокос – 1) сіножа́ ть, -ті; 2) (время сенокоса) косови́ ця, -ці.
Сенокосец – коса́ р, -ря́ .
Сенокоска – коса́ рка, -ки.
Сенокосный – сіножа́ тний, -а, -е
Сенсационный – сенсаці́йний, -а, -е.
Сенсация – сенса́ ція, -ції.
Сенсуалист – сенсуалі́ст, -та.
Сентенциозность – сентенці́йність, -ности.
Сентенциозный – сентенці́йний, -а, -е.
Сентенция – сенте́ нція, -ції.
Сентиментализм – сантименталі́зм, -зму.
Сентиментальность – сантимента́ льність, -ности.
Сентиментальный – сантимента́ льний, -а, -е.
Сентябрь – ве́ ресень, -сня; -ский – вересне́ вий, -а, -е.
Сенцы – сі́ни (род. сіне́ й).
Сень – 1) тінь, -ні́, холодо́ к, -ку́ ; 2) наме́ т, -ту, шатро́ , -ра́ ; 3) оборо́ на, -ни.
Сепаративный – сепарати́ вний, -а, -е.
Сепаратизм – сепарати́ зм, -му.
Сепаратист – сепарати́ ст, -та.
Сепаратный – сепара́ тний, окре́ мий.
Сепаратор, тех. – сепара́ тор, -ра.
Сера, хим. – сі́рка, -ки.
Сервиз – серві́з, -зу.
Сервировка – сервува́ ння, -ння.
Сердечко – серде́ нько, -ка.
Сердечный – 1) (искренний) серде́ чний, щи́ рий, 2) (боль) серцеви́ й, -а́ , -е́ ; -но – серде́ чно,
щи́ ро.
Сердитый – серди́ тий, гні́вний, -а, -е; -то – серди́ то, гні́вно.
Сердить – се́ рдити, -джу, -диш, гніви́ ти, -влю́, -ви́ ш; -ся – се́ рдитися, -джуся, -дишся,
гні́ватися, -ваюся, -ваєшся.
Сердоболие – жалісли́ вість, -вости.
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Сердобольный – жалісли́ вий.
Сердце – се́ рце, -ця. В сердцах – з пересе́ рдя, з-се́ рця. Принимать к сердцу – бра́ ти до
се́ рця (що). По сердцу, не по -цу – до ми́ сли, не до ми́ сли (хто).
Сердцебиение – серцебиття́ , -ття́ .
Сердцевед – серцезна́ вець, -вця.
Сердцевина – 1) осере́ док, -дка, осере́ ддя, -ддя; 2) (дерева) стри́ жень, -жня.
Сердцевидный – серцюва́ тий, -а, -е.
́ -да.
Сердцеед – серцеїд,
Сердчать, см. Сердиться.
Серебрение – посрі́бнення, посрі́блення, -ння.
Серебренник – 1) (мастер) срі́бник, срібе́льник, -ка; 2) (монета) срібня́ к, -ка́ , срі́бник, -ка.
Серебрёный – посрі́бнений, посрі́блений, -а, -е.
Серебристый – срібли́ стий, срібля́ стий, -а, -е.
Серебрить – срібни́ ти, -бню́, -бни́ ш, срібли́ ти, -блю́, -ли́ ш.
Серебриться – срібні́ти, -і́ю, -єш.
Серебро – срібло́ , -ла́ .
Серебряный – срі́бний, -а, -е.
Серединный – середи́ нний.
Середняк – середня́ к, -ка́ .
Середняцкий – середня́ цький.
Сережка – 1) сере́ жка, -ки; 2) (у растений) бру́ нька, -ки, ко́ тик, -ка.
Сереть – сірі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Серия – се́ рія, -її.
Сермяга – сви́ та, -ти, сви́ тка, -ки.
Серна, зоол. – са́ рна, -ни; (самец) сарню́к, -ка́ .
Сернистый – сірча́ стий, -а, -е.
Сернокислая соль, хим. – сірча́ к, -ка́ .
Серный – сірча́ ний, -а, -е; -ные спички – сірники́ , -кі́в.
Сероватый – сірува́ тий, -а, -е.
Сероводород, хим. – сірково́ день, -дня.
Сероглазый – сіроо́ кий, -а, -е.
Серожелтый – сірожо́ втий, гли́ вий, -а, -е.
Сероуглерод – сірча́ к вуглецю́.
Серп – серп, -па́ .
Серпентин – серпанти́ н, -ну.
Серповидный, серпообразный – серпува́ тий, -а, -е.
Серповый – серпови́ й, -а́ , -е́ .
Серый – сі́рий, ша́ рий, -а, -е.
Серьга – се́ рга, -ги, сере́ жка, -ки (множ. сере́ жки, -жок); ковто́ к, -тка́ , ку́ льчик, -ка.
Серьезно – 1) (говорить) серйо́ зно, пова́ жно; 2) (в самом деле) спра́ вді.
Серьезность – серйо́ зність, -ности, пова́ жність, -ности.
Серьезный – серйо́ зний, пова́ жний, -а, -е; -но – серйо́ зно, пова́ жно.
Сессия – се́ сія, -ії.
Сестра – сестра́ , -ри́ ; с. милосердия – сестра́ -жалібни́ ця, -ці; (двоюродная, троюродная)
сестра́ впе́ рших, удру́ гих; -рин – се́ стри́ н, -а, -е.
Сесть, см. Сидеть.
Сетка – сі́тка, -ки.
Сетование – 1) (состояние) жалкува́ ння, -ння; 2) (действие) наріка́ ння, -ння.
Сетовать – 1) (печалиться, скорбеть) жури́ тися, -рю́ся, -ришся, уболіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш (за
ким); 2) (жаловаться) наріка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, жалі́тися, -ліюся, -лієшся (на ко́ го).
Сеточный – сіткови́ й, -а́ , -е́ .
Сетчатка – сітча́ нка, -ки, сіткі́вка, -ки.
Сетчатый – сітчани́ й, -а́ , -е́ .
Сетчастый – сіткува́ тий, -а, -е.
Сеть – 1) сіть, -ті́, сі́тка, -ки; (на птицу) сі́тка, -ки; (на зверя) тене́ та, -не́ т; (на рыбу) не́ від,
-вода, во́ лок, -ка; 2) (на глобусе) сі́тка, -ки; 3) (переносно) тене́ та, -не́ т; 4) (сеть водопров.,
железнодорожн.) мере́ жа, -жі, сі́тка. [Водогі́нна мере́ жа. Залізни́ ч(н)а мере́ жа].
Сеча – сі́ча, -чі, бій (род. бо́ ю).
Сечение – 1) (розгами) шмага́ ння, -ння; 2) (капусты) сі́канка, -ки, шаткува́ ння; 3) (анат.)
ро́ зтин, -ну, розрі́з, -зу.
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Сечка – 1) (кухон. нож) сіка́ ч, -ча́ ; 2) (резан. солома) сі́чка, -ки, рі́зка, -ки.
Сечь – 1) (рубить) сікти́ (січу́ , січе́ ш), руба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; 2) (капусту) сі́кти, шаткува́ ти,
-ку́ ю, -ку́ єш; 3) (бить) шмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, лупцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш, би́ ти (б’ю, б’єш),
пері́щити, -щу, -щиш.
Сеялка – сіва́ лка, сі́ялка, -ки.
Сеянец – сі́янець, -нця, сі́янка, -ки.
Сеяние – сі́яння, -ння, сівба́ , -би́ , сійба́ , -би́ .
Сеятель – сія́ ч, -ча́ , сіва́ ч, -ча́ .
Сеять – 1) сі́яти (сі́ю, сі́єш). Сеять вражду – сі́яти ворожне́ чу; 2) (просевать) сі́яти, точи́ ти,
-чу́ , -чиш.
Сжалиться (над кем) – пожалі́ти, -лі́ю, -лі́єш (кого́ ), згля́ нутися (на ко́ го). Сжалься надо
мной – згля́ нься на ме́не.
Сжаренный – спе́ чений, -а, -е.
Сжарить – 1) (мясо) спекти́ , -чу́ , -че́ ш; 2) (яичницу) зсма́ жити, спря́ жити, -жу, -жиш.
Сжатие – сти́ ск, -ку.
Сжатость – сти́ слість, -лости.
Сжатый – 1) сти́ снений, сти́ снутий; зда́ влений, -а, -е; 2) (о зубах) зці́плений; 3) (о речи)
сти́ слий, -а, -е; 4) (о хлебе) зжа́ тий, ско́ шений, -а, -е.
Сжевать – зжува́ ти, -жую́, -жує́ш.
Сжечь – спали́ ти, -лю́, -лиш.
Сживать, сжить (избавиться от кого, чего) – збува́ тися, збу́ тися, зди́ хатися (кого́ , чого́ ).
Сжигание – спа́ лювання, -ння.
Сжигать, сжечь – спа́ лювати, -люю, -люєш, спали́ ти, -лю́, -лиш; (о многом) попали́ ти.
Сжим – тиск, -ку, стиск, -ку.
Сжимаемость – стиска́ льність, сти́ сність, -ности.
Сжимаемый – сти́ скуваний, стиска́ льний, -а, -е.
Сжимание – сти́ скування, стиска́ ння, -ння, стиск, -ку.
Сжимать, сжать – 1) стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стисну́ ти, -сну́ , -сне́ ш, зда́ влювати, -люю,
-люєш, здави́ ти, -влю́, -виш; 2) (губы, кулак) сту́ лювати, -люю, -люєш, стули́ ти, -лю́, -лиш; 3)
(зубы) зці́плювати, -люю, -люєш, зці́пити, заці́пити, -плю, -пиш.
Сжиматься, сжаться – 1) зщу́ люватися, зщу́ литися; 2) зда́ влюватися, здави́ тися; 3)
сту́ люватися, стули́ тися.
Сжин – ужи́ нок, зжи́ нок, -нка.
Сжинать, сжать – зжина́ ти, -на́ ю, -на́ єш (зіжну́ , зіжне́ ш).
Сжирать, сожрать – пожира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, поже́ рти, -ру́ , -ре́ ш.
Сзади, нар. – зза́ ду, поза́ ду, поза́ д.
Сибирский – сибі́рський, -а, -е; -кая язва – сибі́рка, -ки, телі́й.
Сиветь, посиветь – си́ віти, поси́ віти, -вію, -вієш.
Сивизна – сивина́ , -ни́ , сиви́ зна, -ни.
Сивуха (водка) – сиву́ ха, -хи.
Сивый – си́ вий, -а, -е.
Сигара – сиґа́ ра, -ри.
Сигарный – сиґа́ рний, -а, -е.
Сигнал – га́ сло, -ла, сиґна́ л, -лу, знак, -ку.
Сигнальный – сиґна́ льний, -а, -е, гаслови́ й, -а́ , -е́ .
Сигнализация – сиґналіза́ ція, -її.
Сигналист – 1) гаслівни́ к, гасліве́ ць, -вця́ ; 2) (музыкант) сурма́ ч, -ча́ .
Сиделка – сиду́ ха, -хи, догля́ дачка.
Сидение – 1) сиді́ння, си́ дження, -ння; (продолжит.) сидня́ , -ні́; (в гостях) посиде́ньки,
-ків; 2) (место) сиді́ння, -ння.
Сидень – си́ день, -дня, сиду́ н, -на́ , пічку́ р, -ра́ . Сиднем сидеть – си́ дьма сиді́ти.
Сидеть, сесть – сиді́ти, -джу́ , -ди́ ш, сі́сти (ся́ ду, ся́ деш); в сидячем положении – си́ дячи,
навси́ дячки.
Сизокрылый – сизокри́ лий, -а, -е.
Сизоперый – сизопе́ рий, -а, -е.
Сизость – сизо́ та, -ти.
Сизый – си́ зий, си́ вий, -а, -е.
Сила – си́ ла, -ли. Собственными силами – вла́ сними си́ лами, самоту́ жки. Быть в силах –
зду́ жати, здола́ ти, здолі́ти. Быть не в силах – незду́ жати, нездола́ ти, нездолі́ти. По мере
сил – по змо́ зі. Быть в силе – ма́ ти си́ лу. Со всех сил – з усіє́ї си́ ли. Сколько сил – я́ ко мо́ га.
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Через силу – над си́ лу. Потерять силу – збезси́ літи, ви́ снажитися. Сила тяготения –
си́ ла тяжі́ння.
Силач – сила́ ч, -ча́ , сила́ к, -ка́ , дужа́ к, -ка́ .
Силиться – силкува́ тися, -ку́ юся, -ку́ єшся.
Силлогизм – силогі́зм, -му.
Силок – сільце́ , -ця́ .
Силуэт – силюе́ т, -ту.
Сильно – 1) си́ льно, ду́ же, мі́цно, здо́ рово; 2) (обильно) ря́ сно.
Сильный – 1) (могучий) си́ льний, -а, -е, ду́ жий, здоро́ вий, міцни́ й, -а́ , -е́ ; (о ветре) бу́ йний,
-а, -е; 2) (влиятельный) мо́ жний, поту́ жний; З) (обильный) рясни́ й, -а́ , -е́ .
Символ – си́ мбол, -лу.
Символический – симболі́чний.
Симметрический – симетри́ чний.
Симметричность – симетри́ чність, -ности.
Симметрия – симе́ трія, -її.
Симпатизировать – симпатизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Симпатический – симпати́ чний, -а, -е.
Симпатия – 1) симпа́ тія, -ії; 2) (влечение) по́ тяг, -гу.
Симптом – симпто́ м, -му, озна́ ка, -ки.
Симулянт – симуля́ нт, -та; -тка – симуля́ нтка, -ки.
Симуляция – симуля́ ція, -її.
Симфония – симфо́ нія, -ії.
Симфонический – симфоні́чний, -а, -е.
Синагога – синаго́ га, -ги.
Синдикат – синдика́ т, -ту.
Синеблузник – синьоблю́зник, -ка.
Синева – 1) блаки́ ть, -ті́, си́ нява, -ви; 2) (синяк) синя́ к, -ка́ , сине́ ць, -нця́ .
Синеватость – синюва́ тість, си́ нявість, -вости.
Синеватый – синюва́ тий, си́ нявий, -а, -е.
Синенький – сине́ нький, -а, -е; -но – сине́ нько.
Синеть – сині́ти, -ні́ю, -ні́єш, сині́шати, -шаю, -шаєш.
Синехонький – сині́сінький, -а, -е.
Синий – си́ ній, -я, -є.
Синильная кислота – си́ ній квас, -су.
Синить – сини́ ти, -ню́, -ниш.
Синица, -чка – сини́ ця, -ці, сини́ чка, -ки.
Синоним – сино́ нім, -му.
Синтаксис, грам. – синта́ кса, -си, складня́ , -ні.
Синтаксический – синтакси́ чний, складне́ вий, -а, -е.
Синтез – синте́ за, -зи.
Синтетический – синтети́ чний, -а, -е.
Синус – си́ нус, -су.
Синь – синь, -ні.
Синька – си́ нька, -ки.
Синяк – синя́ к, -ка́ , сине́ ць, -нця́ .
Сионизм – сіоні́зм, -му.
Сиплость – хри́ плість, -лости.
Сиплый – хри́ плий, хрипки́ й, -а́ , -е́; -ло – хри́ пло, хри́ пко.
Сирена – сире́ на.
Сиреневый – бузко́ вий, -а, -е.
Сирень, бот. – бузо́ к, -зку́ .
Сиречь – се́ бто, то́ бто, це́ бто.
Сироп – сиро́ п, -пу; -ный – сиро́ повий, -а, -е.
Сирота – сирота́ , -ти́ , сироти́ на, -ни; -тка – сирі́тка, -ки.
Сиротеть – сироті́ти, -ті́ю, -ті́єш.
Сиротить – сироти́ ти, -чу́ , -ти́ ш.
Сиротский – сирі́тський, -а, -е.
Сиротство – сирі́тство, -ва.
Система – систе́ ма, -ми.
Систематизация – систематиза́ ція, -ції.
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Систематизировать – систематизува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Систематический – системати́ чний, -а, -е; -ски – системати́ чно.
Ситец – си́ тець; -тцю, перка́ ль, -лю.
Ситечко – си́ тко, -ка, си́ течко, -ка, си́ тце, -тця.
Ситный (хлеб) – сі́яний, -а, -е.
Сито – 1) си́ то, -та; 2) (не густое) підси́ ток, -тка.
Ситочник – си́ тник, -ка.
Ситуация – ситуа́ ція, -ії, стано́ вище, -ща.
Ситце, см. Ситечко.
Ситцевый – си́ тцевий, перкале́ вий, -а, -е.
Сифилис, мед. – си́ філіс, -су, пра́ нці, -ців.
Сифилитик – сифілі́тик, -ка, пранцюва́ тий, -ого; -чка – пранцюва́ та, -тої.
Сифилитический – сифіліти́ чний, пранце́ вий, -а, -е.
Сифон – сифо́ н, -ну; -нный – сифо́ нний, сифо́ новий, -а, -е.
Сияние – 1) (процесс) ся́ яння, ся́ ння, -ння; 2) ся́ єво, -ва, ся́ йво, -ва.
Сиятельный – ясновельмо́ жний, -а, -е.
Сиятельство – ясновельмо́ жність, -ности.
Сиять – ся́ яти, ся́ ти (ся́ ю, ся́ єш), промені́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Сияющий – ся́ йний, осяйни́ й, -а́ , -е́ .
Скабрезность – ма́ сність, -ности.
Скабрезный – масни́ й, соромі́цький, -а, -е.
Сказание, сказанье – пере́каз, -зу, опові́дання, -ння.
Сказка – ка́ зка, -ки, ба́ йка, -ки.
Сказочный – казко́ вий, ба́ єчний.
Сказуемое, грам. – при́ судок, -дка.
Сказывать, сказать – каза́ ти, сказа́ ти (скажу́ , ска́ жеш), оповіда́ ти, опові́сти, -ві́м, -віси́ .
Скакание – скака́ ння, стриба́ ння, плига́ ння, -ння.
Скакать – скака́ ти, -чу́ , -чеш, стриба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; (один раз) скакну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
стрибну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Скаковой – бігови́ й, -а́ , -е́ .
Скакун – скаку́ н, -на́ , стрибу́ н, -на, плигу́ н, -на́ .
Ска́ ла – ска́ ля, -лі, по́ ділка, -ки.
Скала́ – ске́ ля, -лі.
Скалистый – скеля́ стий, скели́ стий, -а, -е.
Скалить (зубы) – вишкіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, скалити, -лю, -лиш.
Скалка – кача́ лка, -ки.
Скалозуб – скалозу́ б, -ба.
Скалывать, сколоть – ско́ лювати, -люю, -люєш, сколо́ ти, -лю́, -леш.
Скамейка, скамеечка, скамья – ла́ ва, ла́ вка, ла́ вочка, -ки, ослі́н, -ло́ ну, ослі́нчик, -ка.
Скандал – сканда́ л, -лу, бе́ шкет.
Скандалить – сканда́ лити, -лю, -лиш, бешкетува́ ти, -ту́ ю, -єш.
Скандальный – сканда́ льний, бе́ шкетний, -а, -е.
Скапливать, скопить – склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ду́ , -де́ ш, збира́ ти, назбира́ ти.
Скапывать, скопать – ско́ пувати, -пую, -пуєш, скопа́ ти, -па́ ю.
Скарб – скарб, -бу.
Скаред – скна́ ра, -ри, скупі́й, -ія́ .
Скаредничать – скна́ рити, -рю, -риш, скнарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, скупува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Скаредность – скна́ рість, -рости, скна́ рство, -ва, ску́ пність, -ности.
Скаредный – скна́ рий, скупи́ й.
Скарлатина – шкарляти́ на, -ни.
Скармливать, скормить – вигодо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ годувати, -дую, -дуєш.
Скассировать – скасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Скат – схил, -лу, спуск, -ку; -истый – схи́ листий, поко́ тистий, -а, -е.
Скатерть – ска́ терка, -ки, скатерти́ на, -ни.
Скатывать, скатать – згорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, згорну́ ти, -ну́ , -неш, звива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
зви́ ти (зів’ю́, зі́в’єш).
Скатывать, скатить – ско́ чувати, -чую, -чуєш, скоти́ ти, -чу́ , -тиш.
Скачка – 1) скака́ ння, -ння; біг, -гу; 2) ска́ чки (бега) перего́ ни, го́ ни, -нів.
Скачок – скі́к (род. ско́ ку), стрибо́ к, -бка́ ; скачками (бежать) ско́ ком, ви́ стрибом (бі́гти).
Скачки, см. Скачка.
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Скашивать, скосить – ско́ шувати, -шую, -шуєш, скоси́ ти, -кошу́ , -ко́ сиш.
Скважина – щі́лина, -ни, шпа́ ра, -ри, ді́рка, -ки.
Скважистый, скважный – шпарува́ тий, діркува́ тий, -а, -е.
Скважистость – шпарува́ тість, діркува́ тість, -тости.
Сквер – сквер, -ру, садо́ к, -дка́ .
Сквернить – пога́ нити, -ню, -ниш, паску́ дити, -джу, -диш.
Сквернослов – лихослі́в, -ва; -вица – лихослі́вниця, -ці.
Сквернословить – лихосло́ вити, -влю, -виш.
Сквернословный – лихосло́ (і́)вний, -а, -е.
Скверный – пога́ ний, паску́ дний, -а, -е; -но – пога́ но, паску́ дно.
Сквитоваться – поквитува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся.
Сквозить (безлич. гл.) – протяга́ ти, -га́ є, тягти́ (тя́ гне).
Сквозник – про́ тяг, -гу, крізни́ й ві́тер, про́ дув, -ву.
Сквозной – (с)крізни́ й, -а́ , -е́ , на́ скрізний, -а, -е; С-ной двор – прохідни́ й двір.
Сквозь – крізь.
Скворец – шпак, -ка́ .
Скворешня – шпакі́вня, -ні.
Скворцовый – шпако́ вий, шпачи́ ний, -а, -е.
Скелет – кістя́ к, -ка́ ; -ный – кістяко́ вий, -а, -е.
Скептический – скепти́ чний, -а, -е; -ки – скепти́ чно.
Скидка – 1) (сбрасывание) скида́ ння, -ня; 2) (при покупке) зни́ жка, -ки.
Скидывать, скидать, см. Сбрасывать.
Скипаться, скипеть – скипа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, скипі́тися, -плю́ся, -пи́ шся.
Скипетр – скі́петр, -ра, бе́ рло, -ла.
Скипидар – шпиґина́ р, -ру; -ный – шпиґина́ ровий, -а, -е.
Скирда – ски́ рта, сти́ рта, -ти.
Скисать, скиснуть – 1) скиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ски́ снути, -ну, -неш; 2) (створожиться)
зсіда́ тися, зсі́стися (зся́ дуся, -дешся).
Скисший – ски́ слий, -а, -е.
Скит – скит, -ту,
Скиталец – блука́ ч, -ча́ , бурла́ ка, -ки; -лица – бурла́ чка, -ки.
Скитальческий – блука́ цький, бурла́ цький, -а, -е.
Скитальчество, скитание – блука́ ння, тиня́ ння, бурлакува́ ння, -ння.
Скитаться – блука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, тиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, бурлакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Скитник – ски́ тник, пусте́ льник, -ка; -ница – ски́ тниця, пусте́ льниця, -ці.
Склад – 1) (помещение) склад, -ду, комо́ ра, -ри; 2) (граммат. термин) склад, -ду; 3)
(стройность) лад, -ду; 4) (сложение) стать, -ті́, будо́ ва, -ви.
Складка – 1) (действие) склада́ ння, -ння; 2) (на одежде и пр.) скла́ дка, зго́ ртка, -ки;
(множ.) збо́ ри, -рів.
Складно – скла́ дно, при́ кладно, доладу́ .
Складной – склада́ ний, -а, -е.
Складность – 1) скла́ дність, -ности; 2) (о фигуре) поста́ вність; 3) (о речи) при́ кладність,
дола́ дність, -ности.
Складный – 1) складни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о фигуре) поставни́ й, -а́ , -е́ ; 3) (о речи) при́ кладний,
дола́ дний, -а, -е.
Складочный – 1) (о деньгах) складко́ вий, вкладни́ й, -а́ , -е́; 2) (о месте) складови́ й, -а́ , -е́ .
Складчатый (о платье) – збо́ ристий, -а, -е.
Скла́ дчик (пайщик) – вкла́ дник, -ка; -чица – вкла́ дниця, -ці.
Складчина – скла́ дка, -ки.
Складывать, складать, скласть – 1) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ду́ , -де́ ш; (все)
посклада́ ти; 2) (книгу) згорта́ ти, згорну́ ти; 3) (вину) зверта́ ти, зверну́ ти, -ну́ , -неш (на ко́ го
).
Склееный – скле́ єний, злі́плений, -а, -е.
Склеивание – скле́ ювання, злі́плювання, -ння.
Склеивать, склеить – скле́ ювати, -ле́ юю, -ле́ юєш, скле́ їти, -ле́ ю, -ле́ їш, злі́плювати, -люю,
-люєш, зліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Склейка – скле́ ювання, злі́плювання, -ння.
Склеп – склеп, -пу.
Склепка – 1) (действие) скле́пування, знюто́ вування, -ння; 2) скле́ пане (знюто́ ване) мі́сце.
Склепывать, склепать – скле́ пувати, -пую, -пуєш, склепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, знюто́ вувати,
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-вую, -вуєш, знютува́ ти, -ту́ ю.
Склика́ ть, скликивать, скликнуть – склика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, скли́ кати, -чу, -чеш; (о
многих) посклика́ ти.
Скличка – склика́ ння, -ння, склик, -ку.
Склока – 1) склока, -ки; 2) (хлопоты) кло́ піт, -поту.
Склон – 1) спад, -ду, схил, -лу; 2) (горный) узгі́р’я, -р’я, узбі́ччя, -ччя; 3) (крутой)
крутови́ на, -ни.
Склонение – 1) (ветвей) нахиля́ ння, схиля́ ння, -ння; 2) (кого-либо) підмо́ влювання, -ння,
підмо́ ва, -ви; З) (в грамматике) відмі́нювання, -ння, відмі́на, -ни.
Склонность – на́ хил, -лу, охо́ та, -ти, хіть (род. хо́ ті) (до чо́ го).
Склонный – схи́ льний, охо́ чий, -а, -е (до чо́ го).
Склоняемый – відмі́нюваний, -а, -е.
Склонять, склонить – 1) (наклонять) схиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, схили́ ти, -лю́, -лиш, нахиля́ ти,
нахили́ ти; 2) (убеждать) схиля́ ти, схили́ ти, підмовля́ ти, підмо́ вити, -влю, -виш; 3) (грам.)
відміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, відміни́ ти, -ню́, -ниш.
Склоняться, склониться – 1) (нагибаться) схиля́ тися, схили́ тися, нахиля́ тися,
нахили́ тися, -лю́ся, -лишся; 2) (грам.) відміня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся.
Склочничество – скло́ ки.
Скоба, скобка – 1) ско́ ба, -би, кля́ мра, -ри; 2) (у дверей) кля́ мка, -ки; 3) (под каблуком)
підкі́вка, -ки; 4) (грам.) ду́ жка, -ки.
Скобель – струг, -га.
Скоблить (стругом) – струга́ ти (стружу́ , стру́ жеш).
Скобяной (ряд, магазин) – залі́зний, -а, -е. Ск-ная торговля – залі́зна торгі́вля.
Скованный – ску́ тий, -а, -е.
Сковка – 1) (действие) ско́ вування, -ння; 2) (место сков.) ско́ вина, -ни, сков, -ву.
Сковорода – сковорода́ , -ди́ ; -дка – сковорі́дка, -ки.
Сковородник – чаплія́ , -ії.́
Сковывать, сковать – ско́ вувати, -вую, -вуєш, скува́ ти, скую́.
Сковыривать, сковырять, сковырнуть – сколу́ пувати, -пую, -пуєш, сколупа́ ти, -па́ ю,
-па́ єш, сколупну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (о многом) посколу́ пувати, -пую.
Скок – скік (род. ско́ ку).
Сколачивать, сколотить – 1) (сбивать) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти (зі́б’ю́, зі́б’єш); 2)
(скопить) збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , збере́ ш).
Сколь – скі́льки; як, я́ ко; сколь возможно – я́ ко мо́ га, скі́льки мо́ га.
Скольжение – ковза́ ння.
Скользить, скользнуть – 1) (по льду) (с)ковзатися, -заюся, -заєшся, сковзну́ тися,
підсковзну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся; 2) (плавно итти) пливти́ , -ву́ , -ве́ ш.
Скользя – по́ ковзом.
Скользкий – слизьки́ й, сковзьки́ й, ковзьки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – сли́ зько, ско́ взько, ко́ взько.
Скользкость – сли́ зькість, -кости, ско́ взькість, -кости.
Сколько – скі́льки, кі́льки. Сколько-нибудь – скі́лькись; щоне́ будь, хоч тро́ хи. Ск. возможно
– я́ ко мо́ га, оскі́льки мо́ жна. Ск. ни просили, он не послушался – як не проси́ ли (хоч як
проси́ ли), він не послу́ хав.
Скомандовать – скома́ ндувати.
Скомбинировать – скомбінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Скомкать – зібга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, зім’я́ ти, -мну́ , -неш.
Скоморох – скоморо́ х, -ха, штука́ р, -ря́ , фіґля́ р, -ра́ .
Скоморошествовать – фіґлюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Скомпрометировать – скомпрометува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Сконфуженный – засоро́ млений.
Сконфузить – засоро́ мити, -млю, -миш, збенте́ жити, -жу, -жиш; -ться – засоро́ митися,
зніякові́ти, -ві́ю, -ві́єш, збенте́ житися.
Скончание – кіне́ ць, -нця́ . До скончания века – до кінця́ сві́ту.
Скончаться – упоко́ їтися, -ко́ юся, -ко́ їшся, поме́ рти (помру́ , помре́ ш).
Скопец – скопе́ ць, -пця́ , халашта́ н, -на, ва́ лах, -ха.
Скопидом – скна́ ра, -ри, скупердя́ га, -ги.
Скопировать – 1) скопіюва́ ти, -пію́ю, -пію́єш; 2) (передразнивать) перекриви́ ти, -влю́, -виш
(кого́ ).
Скопить – холости́ ти, -щу́ , -сти́ ш, ви́ холостити, -щу, -стиш, вихоло́ щувати, -щую, -щуєш,
валаша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, ви́ валашати.
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Скопище – сто́ впище, -ща, на́ товп, -пу, тиск, -ку.
Скопление – 1) (действие) збира́ ння, ску́ пчування; (сов.) ску́ пчення, -ння; 2) (людей), см.
Скопище.
Скоплять, скопить – збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , збере́ ш), ску́ пчувати, -чую,
-чуєш, ску́ пчити, -чу, -чиш; -ся – збира́ тися, зібра́ тися, ску́ пчуватися, ску́ пчитися.
Скопом – ку́ пою, на́ товпом, юрбо́ ю.
Скорая (помощь) – нега́ йна допомо́ га.
Скорбеть – тужи́ ти, -жу́ , -жиш, жури́ тися, -рю́ся, -ришся (за ким, по ко́ му).
Скорбный – 1) (немощный) неду́ жий, -а, -е, немощни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (печальный) скорбо́ тний,
сумни́ й.
Скорбь – скорбо́ та, -ти, жаль, -лю́, ту́ га, -ги.
Скорбящий – журни́ й, -а́ , -е́ .
Скорее – хутчі́й, мерщі́й, шви́ дче, ско́ рше.
Скоренький – скоре́ нький, швиде́ нький, хуте́ нький, -а, -е.
Скоренько – скоре́ нько, швиде́ нько, хуте́ нько.
Скорёхонько – скорі́сінько, швиді́сінько, хуті́сінько.
Скорлупа – лушпи́ на, -ни, лушпа́ йка, -ки; (твердая) шкаралу́ па, -пи, шкаралу́ ща, -щі.
Скорлупный – лушпи́ нний, шкаралу́ пний, -а, -е.
Скорняк – кушні́р, гарба́ р, -ря́ , чинба́ р, -ря́ .
Скорняческий – кушні́рський, гарба́ рський, чинба́ рський, -а, -е.
Скорнячество – кушні́рство, -ва, гарба́ рство, чинба́ рство, -ва.
Скорнячить – кушнірюва́ ти, гарбарюва́ ти, чинбарюва́ ти, -рю́ю.
Скоро – шви́ дко, ху́ тко, ско́ ро.
Скоробиться – зжоло́ битися, -блюся, -бишся, спачи́ тися (спачу́ ся, -чи́ шся).
Скороговорка – скоромо́ вка, -ки.
Скорозрелый – скорости́ глий, скороспі́лий, -а, -е.
Скоромить – скоро́ мити, -млю, -миш; -ться – скоро́ митися.
Скоромное – скоро́ мина, -ни, ско́ ром, -му, скоро́ мне, -ного.
Скоропись – скоропи́ с, -су.
Скоропортящийся – скорогни́ льний, нетривки́ й.
Скоропостижно – на́ гло.
Скоропостижный – на́ глий, рапто́ вий, -а, -е; -ная смерть – на́ гла смерть.
Скоропроходящий – скоромину́ ч(щ)ий, -а, -е.
Скороспелка – скороспі́лка, -ки.
Скороспелый – скорости́ глий, скороспі́лий, -а, -е.
Скорострельный – скоростре́ льний, скоропа́ льний, -а, -е.
Скорость – шви́ дкість, ху́ ткість, пру́ дкість, -кости.
Скоротать – скороти́ ти, -чу́ , -тиш.
Скоротечный – бистропли́ нний.
Скороход – скорохо́ д, -да, скорохо́ дець, -дця.
Скорпион – скорпіо́ н, -на.
Скорчивать, скорчить – ско́ рчувати, -чую, -чуєш, ско́ рчити, -чу, -чиш, коцю́рбити,
скоцю́рбити, -блю, -биш; -ться – ско́ рчуватися, ско́ рчитися, коцю́рбитися, скоцю́рбитися.
Скорый – швидки́ й, хутки́ й, -а́ , -е́ , ско́ рий, -а, -е. В скором времени – шви́ дко, ско́ ро,
незаба́ ром. На скорую руку – на швидку́ ру́ ку, по́ хапцем.
Скос – 1) (действие) скіс, -ко́ су; 2) (покатость) покі́т, -ко́ ту, косогі́р, -го́ ру.
Скот – това́ р, -ру, худо́ ба, -би, скот, -ту, би́ дло, -ла.
Скотина – 1) скоти́ на, товари́ на, худо́ бина, -ни; 2) (брань) би́ дло.
Скотник – скота́ р, -ря́ ; -ница – скота́ рка, -ки.
Скотный – това́ рячий, -а, -е; -ный двор – обо́ ра, -ри.
Скотобойня – бо́ йня, бі́йня, -ні, різни́ ця, -ці.
Скотовод – скота́ р, -ря́ .
Скотоводство – скота́ рство, -ва.
Скотокрад – скотокра́ д, -да.
Скотоложство – скотоло́ зтво, -ва.
Скотопромышленник – скотопромисло́ вець, -вця.
Скотский – това́ рячий, скотя́ чий.
Скотство – гру́ бість, -бости, скотя́ чість, -чости.
Скочить – ско́ чити, -чу, -чи́ ш, плигну́ ти, стрибну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
́
Скрадывать, скрасть – викрада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ красти, -ду, -деш; -ться – таїтися,
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́
́
притаїтися,
-таю́ся, -таїшся,
хова́ тися, схова́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся.
Скраивать, скроить – кра́ яти, -ра́ ю, -ра́ єш, покра́ яти, -ра́ ю.
Скрашивать, скрасить – прикраша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, прикраси́ ти, -ра́ шу, -ра́ сиш.
Скребница – скре́ бло, -ла, згре́ бло, -ла, гребли́ ця, -ці.
Скребок – скреба́ чка, струга́ чка, -ки.
Скрежет – скре́ гіт, -готу.
Скрежетание – скрегота́ ння, -ння.
Скрежетать – скрегота́ ти, -гочу́ , -го́ чеш.
Скрепа – 1) (в постройке) скрі́па, закрі́па, -пи; 2) (документа) пі́дпис, -су.
Скрепка – за́ кріпень, -пня.
Скреплять, скрепить – 1) скріпля́ ти, -пля́ ю, -пля́ єш, скріпи́ ти, -плю́, -пи́ ш, зміцня́ ти, -ня́ ю,
-ня́ єш, зміцни́ ти, -ню́, -ниш; 2) (документ) стве́ рджувати, -джую, -джуєш, стверди́ ти, -джу́ ,
-ди́ ш пі́дписом.
Скрепляющий – скріпни́ й.
Скрести – скребти́ , -бу́ , -бе́ ш, шкря́ бати, -баю, -баєш.
Скрещивать, скрестить – 1) схре́ щувати, -щую, -щуєш, схрести́ ти, -рещу́ , -ре́ стиш; 2)
(случать) спаро́ вувати, -вую, -вуєш, спарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Скрижаль – скрижа́ ль, -лі.
Скрип – скрип, -пу, рип, -пу.
Скрипач – скрипа́ ч, -ча́ , скри́ пник, -ка, скрипа́ ль, -ля; -пичный – скрипко́ вий, -а, -е.
Скрипеть – скрипі́ти, -плю́, -пи́ ш, рипіти, -плю́, -пи́ ш.
Скрипка – скри́ пка, -ки.
Скрипучий – скрипли́ вий, рипли́ вий, скрипу́ чий, -а, -е.
Скромник – смире́ нник, -ка; -ница – смире́ нниця, -ці.
Скромничать – бу́ ти скро́ мним.
Скромность – скро́ мність, сми́ рність, -ности.
Скромный – скро́ мний, сми́ рний, -а, -е; -но – скро́ мно, сми́ рно.
Скругливать, скруглять, скруглить – закругля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, закругли́ ти, -лю́, -лиш.
Скрупулезный – 1) ста́ ранний, то́ чний; 2) (взыскательный) приди́ рливий, дріб’язко́ вий.
Скручивать, скрутить – скру́ чувати, -чую, -чуєш, скрути́ ти.
Скрывательство – перехо́ вування, -ння, перехо́ ви, -вів.
́
́
Скрывать, скрыть – 1) (держать в тайне) кри́ ти (кри́ ю, кри́ єш), таїти,
затаїти,
-таю́,
́ 2) (передерживать) перехо́ вувати, -вую, -вуєш, перехова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
-таїш;
Скрываться, скрыться – хова́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, схова́ тися, перехо́ вуватися, -вуюся,
-вуєшся, перехова́ тися, -ва́ юся.
́
́
Скрытничать – таїтися
(таю́ся, таїшся).
Скрытно – по́ тайно, по́ тайки.
Скрытность – пота́ йність, потайли́ вість, -вости.
Скрытный – потайни́ й, -а́ , -е́ , потайли́ вий, -а, -е.
Скрыть, см. Скрывать.
Скрючивать, скрючить – згина́ ти, зігну́ ти.
Скряга – скна́ ра, -ри, скупердя́ га, -ги.
Скряжничать – скна́ рити, -рю, -риш.
Скряжничество – скна́ рість.
Скудеть – убо́ жіти, -жію, -жієш.
Скудный – убо́ гий, мізе́ рний, злиде́нний, нужде́ нний, -а, -е; -но – убо́ го, мізе́ рно, нужде́ нно.
Скудость – скудо́ та, -ти, неста́ ток, -тку, убо́ зтво, -ва.
Скудоумие – недоу́ мство, -на; -мный – недоу́ мкуватий, -а, -е.
Скука – нудо́ та, -ти, нудьга́ , -ги́ , ску́ ка, -ки.
Скула – ви́ лиця, -ці.
Скуластый – вилицюва́ тий, -а, -е.
Скулить – ски́ глити, -лю, -лиш, скі́млити, -млю, -млиш.
Скуловая кость, анат. – ви́ лична кі́стка.
Скуловой – ви́ личний, -а, -е.
Скульптор – ску́ льптор, -ра, різьба́ р, -ря́ ; -ский – ску́ льпторський, -а, -е.
Скульпторство – ску́ льпторство, -ва, різьба́ рство, -ва, сница́ рство, -ва.
Скульптура – скульпту́ ра, -ри.
Скумбрия – скумбрія́ , -ії,́ баламу́ т, -та.
Скуп, скупка – скупо́ вування, ску́ плення.
Скупать, скупить – скупо́ вувати, -вую, -вуєш, скупи́ ти, -плю́, -пиш; (о мног.)
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поскупо́ вувати.
Скупец – скупі́й, -ія́ , скна́ ра, -ри.
Скупиться – скупи́ тися, -плю́ся, -пи́ шся, скупува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Скуповатый – скупе́ нький, -а, -е.
Скупой – скупи́ й, -а́ , -е́ .
Скупость – ску́ пість, -пости.
Скупщик – пере́ купець, -пця.
Скусывать, скусить – ску́ шувати, -шую, -шуєш, скуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш, відку́ шувати,
відкуси́ ти.
Скучание – скуча́ ння, нудьгува́ ння, -ння.
Скучать – скуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, нудьгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш (за ким).
Скученность – ску́ пченість, -ности.
Скучивание – ску́ пчування, ску́ пчення.
Скучивать, скучить – ску́ пчувати, -чую, -чуєш, ску́ пчити, -чу, -чиш, ску́ пити, -плю, -пиш;
-ться – ску́ пчуватися, ску́ пчитися, ску́ питися.
Скучный – скучни́ й, нудни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ску́ чно, ну́ дно.
́
Скушать – з’їсти
(з’їм, з’їси́ ).
Слабеть – слабі́ти, -бі́ю, -бі́єш, слабі́шати, -шаю, -шаєш.
Слабительное – проносне́ , -но́ го.
Слабить – проно́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, прочища́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш.
Слабнуть – сла́ бнути, -ну, -неш, знеси́ люватися, -лююся, -люєшся, упада́ ти на си́ лах.
Слабо – 1) (не туго) сла́ бко, ві́льно; 2) (не сильно) пома́ лу, пово́ лі, мля́ во; 3) (плохо)
ке́ псько.
Слабоголосый – слабкоголо́ сий, -а, -е.
Слабогрудый – квологру́ дий, -а, -е.
Слабодушие – легкоду́ хість, -хости, малоду́ шність, -ности.
Слабодушный – легкоду́ хий, малоду́ шний, -а, -е; -но – легкоду́ хо, малоду́ шно.
Слабосилие – малоси́ лля, -лля, кво́ лість, -лости.
Слабосильный – малоси́ лий, кво́ лий, -а, -е.
Слабость – сла́ бість, кво́ лість.
Слабоумие – недоу́ мство, -ва.
Слабоумный – недоу́ мкуватий.
Слабый – 1) (характером) хибки́ й, слабки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (здоровьем) кво́ лий, недолу́ гий, -а, -е;
3) (голос) ти́ хий; 4) (не тугой) слабки́ й, ві́льний; 5) (о надежде) мали́ й, -а́ , -е́ ; 6) 6) (плохой)
ке́ пський, -а, -е.
Слава – 1) сла́ ва, -ви; (дурная) несла́ ва, -ви, погові́р, -во́ ру; 2) (слух, молва) поголо́ ска,
чу́ тка, -ки.
Славить – сла́ вити, -влю, -виш, вихваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Славный – 1) (известный) славе́ тний, -а, -е; 2) (хороший) сла́ вний, га́ рний, -а, -е.
Славолюбец – славолю́бець, -бця, славолю́б, -ба.
Славолюбивый – славолю́бний, -а, -е.
Славолюбие – славолю́бство, -ва.
Славословие – вихваля́ ння, велича́ ння, -ння.
Славословить – вихваля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, виславля́ ти, велича́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Славянофил – слов’янофі́л, -ла; -льство – слов’янофі́льство, -ва.
Славянский – слов’я́ нський, -а, -е.
Слагаемое, ариф. – дода́ нок, -нку.
Слагать, сложить – 1) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш; (о многом)
посклада́ ти; 2) (сочинять) склада́ ти, скла́ сти, компонува́ ти, скомпонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 3)
(матем.) склада́ ти, скла́ сти, додава́ ти, -даю́, -да́ єш, дода́ ти, -да́ м, -даси́ ; -ться –
склада́ тися, скла́ стися. Сложить должность – зложи́ ти уряд. Сложить штраф – зня́ ти
пеню́.
Сладенький – солоде́ нький, -а, -е.
Сладехонький – солоді́сінький.
Сладить – солоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Сладить, см. Слаживать.
Сладкий – соло́ дкий, -а, -е.
Сладковатый – солодкува́ тий, по́ солодкий, -а, -е.
Сладкозвучие – милозву́ чність, -ности.
Сладкозвучный – милозву́ чний.
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Сладкоречивый – солодкомо́ вний, -а, -е.
Сладостный – соло́ дкий, лю́бий, -а, -е; -но – со́ лодко, лю́бо.
Сладострастие – по́ хіть, -хоті, похотли́ вість, -вости.
Сладострастный – похотли́ вий, по́ хітний, -а, -е; -но – похотли́ во, по́ хітно.
Сладость – соло́ дкість, -кости.
Слаживать, сладить – 1) (мастерить) ла́ годити, -джу, -диш, зла́ годити, -джу, -диш,
лаштува́ ти, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (притти к соглашению́ ) порозуміва́ тися, -ва́ юся,
-ва́ єшся, порозумі́тися, -мі́юся, -мі́єшся, зго́ джуватися, -джуюся, -джуєшся, зго́ дитися,
-джуся, -дишся; 3) (о работе) управля́ тися, упра́ витися, справля́ тися, спра́ витися, -влюся,
-вишся, упо́ ратися, -раюся, -раєшся (з чим).
Сламывать, сломать, сломить – 1) (ломать) зла́ мувати, -мую, -муєш, злама́ ти, -ма́ ю,
-ма́ єш, зло́ млювати, -млюю, -млюєш, зломи́ ти, -млю́, -миш; 2) (преодолеть) перемага́ ти,
-га́ ю, -га́ єш, перемогти́ , -мо́ жу, -жеш.
Сланец, геол. – лупа́ к, -ку; -нцовый – лупако́ вий, -а, -е.
Сланцеватый – лупакува́ тий.
Сластена – ласу́ н, -на́ , ласі́й, -ія́ .
Сласти – ла́ сощі, -щів.
Сластолюбец – 1) (любящий сласти) ласу́ н, -на́ ; 2) (сладострастный) по́ хітник, -ка.
Сластолюбивый, сластолюбие, см. Сладострастный, Сладострастие.
Слать – сла́ ти (шлю, шлеш), посила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш.
Слащавый – солодкува́ тий, солоде́ нький, -а, -е.
Слева – злі́ва, з лі́вого бо́ ку.
Слегать, слечь – зляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, злягти́ (зля́ жу, зля́ жеш).
Слегка – зле́ гка, злеге́ нька.
Слегка – злегка, легенько.
След – слід, -ду.
Следить – 1) (кого: итти по следам) слідкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, сліди́ ти, -джу́ , -диш (за ким);
2) (за кем, за чем: наблюдать) сте́ жити (за ким, за чим), пильнува́ ти (кого́ , чого́ ); -дить
взглядом (за кем) – зо́ рити, -рю, -риш (кого́ ).
Следование (войск) – прохі́д, перехі́д, -хо́ ду (ві́йська).
Следователь – слі́дчий, -чого.
Следовательно – вихо́ дить, о́ тже.
Следовать – 1) іти́ (іду́ , іде́ ш) (за ким); 2) (подражать) наслі́дувати, -дую, -дуєш (кого́ , що);
3) (наступать) наступа́ ти, -па́ ю, наступи́ ти, -плю́, -пиш, настава́ ти, наста́ ти, -ста́ ну, -неш;
4) (причитаться) нале́ жати(ся), -жу(ся), -жиш(ся). Из этого следует – з цьо́ го вихо́ дить.
Более, чем следует – бі́льше, ніж тре́ ба. Как следует – як слід, як тре́ ба, як годи́ ться.
Следом – услі́д, слідко́ м.
Следственный – слі́дчий, -а, -е.
Следствие – 1) (результат) на́ слідок, -дку, результа́ т, -ту; 2) (оконч. вывод) ви́ сновок, -вку́ ;
3) (судебное) слі́дство, -ва.
Следуемый – нале́ жний, -а, -е.
Следующий – 1) насту́ пний, да́ льший, -а, -е. На -щий день – дру́ гого дня. На -щей неделе –
на тім ти́ жні; 2) (перед перечислением или об’яснением) таки́ й, отаки́ й, ось таки́ й, ось що.
Разговор шел о следующем – розмо́ ва була́ ось про що. Договор заключен на следующих
условиях – до́ говір скла́ дено на таки́ х умо́ вах. 3) (идущий) – що йде́ . Поезд, следующий из
Киева в Харьков – по́ їзд, що йде з Ки́ їва до Ха́ ркова.
Слежавшийся – зле́ жаний, -а, -е, зле́ глий.
Слеживаться, слежаться, слечься – зле́ жуватися, -жуюся, -єшся, злежа́ тися, -жу́ ся,
-жишся.
Слежка – слідкува́ ння.
Слеза – сльоза́ , -зи́ .
Слезать, слезть – 1) (спускаться) зла́ зити (зла́ жу, зла́ зиш), злі́зти, -зу, -зеш; 2) (взлезать)
виліза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ лізти, -зу; -зеш.
Слезинка – сльози́ на, -ни, сльози́ нка, -ки.
Сле́ зка – слі́зка, -ки.
Слезливость – плакси́ вість, -вости.
Слезливый – плакси́ вий, -а, -е.
Слезно – слі́зно, з сльоза́ ми.
Слезный – слі́зний, -а, -е.
Слезотечение, мед. – сльозоте́ ча, -чі.
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Слепливать, слепить – злі́плювати, -плюю, -люєш, зліпи́ ти, -плю́, пиш.
Слепнуть – слі́пнути, -ну, -неш.
Слепо, нар. – слі́по, нао́ сліп.
Слеповатый – підслі́пуватий, сліпе́ нький, -а, -е.
Слепой – сліпи́ й, -а́ , -е́ .
Слепок – злі́пок, ви́ ліпок, -пка.
Слепорожденный – сліпи́ й зро́ ду.
Слепота – сліпота́ , -ти́ . Куриная слепота – ку́ ряча сліпота́ .
Слесарить – слюсарюва́ ти, -рю́ю.
Слесарная – слюса́ рня, -ні.
Слесарный – слюса́ рний, -а, -е.
Слесарский – слюса́ рський, -а, -е; -рство – слю́сарство, -ва.
Слесарь – слю́сар, -ря.
Слет – 1) (слетание) зліт (род. зльо́ ту); 2) (вылетание) ви́ літ, -льоту.
Слетать, слететь – зліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, злеті́ти, -лечу́ , -лети́ ш; -ться – зліта́ тися,
злеті́тися.
Слив – 1) збіжни́ к; 2) злива́ ння, -ння.
Слива (дерево и плод) – сли́ ва, -ви, сли́ вка, -ки.
Сливание – злива́ ння, -ння.
Сливать, слить – злива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зли́ ти (зіллю́, зіллє́ш); -ться – злива́ тися, зли́ тися.
Сливка – 1) (бот.) сли́ вка, -ки; 2) (дейст. сливающего) злива́ ння, -ння.
Сливки – 1) (молока) вершки́ , -кі́в, смета́ нка, -ки; 2) (недопитое) зли́ вки, -ків; 3) (общества
) вибра́ нці.
Сливной – зливни́ й, -а́ , -е́ ; зли́ тий, позли́ ваний, -а, -е.
Сливный – сли́ во́ вий, -а, -е, слив’яни́ й, -а́ , -е́ .
Сливняк – 1) (сад) сливни́ [я]к, -ка; 2) (напиток) слив’я́ нка.
Сливочный – смета́ нковий, -а, -е.
Слизистый – слизови́ й, -а́ , -е́ , слизува́ тий, сли́ зний, -а, -е.
Слизывать, слизать, слизнуть – зли́ зувати, -зую, -зуєш, злиза́ ти (злижу́ , зли́ жеш).
Слизь – слиз, -зу, слизь, -зі.
Слипаться, слипнуться – злипа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, зли́ пнутися, -нуся, -нешся.
Слитие – злиття́ , -ття́ .
Слитно – вку́ пі, ра́ зом.
Слитный – зли́ тий, сполу́ чений, -а, -е.
Слиток – зли́ вок, -вка.
Сличать, сличить – звіря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, зві́рити, -рю, -риш, рівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш,
порі́внювати, -нюю, -нюєш, порівня́ ти.
Сличение – порі́внювання, порівня́ ння, -ння.
Слишком – на́ дто, зана́ дто.
Слияние – злива́ ння, -ння; (окон.) злиття́ , -ття́ .
Слобода – слобода́ , -ди́ , слобі́дка, -ки.
Словарик – словничо́ к, -чка́ .
Словарный – словнико́ вий, -а, -е.
Словарь – словни́ к, -ка.
Словесность – письме́ нність, -ности, письме́ нство, -ва.
Словесный – слове́ сний, -а, -е.
Словечко – слівце́ , -вця́ .
Словно – мов, немо́ в, ні́би, на́ че, нена́ че, бу́ цім.
Слово – сло́ во; к слову – до ре́ чі; сдержать слово – доде́ ржати сло́ ва, справди́ ти сло́ во.
Словоизвержение – балакани́ на, -ни, тереве́ ні, -нів.
Словолитня – шрифта́ рня, -рні.
Словолитчик – шрифта́ р, -ря́ .
Словообразование – словотві́р, -тво́ ру, словотво́ рення, -ння.
Словоохотливость – балаку́ чість, -чости, балакли́ вість, -вости.
Словоохотливый – балаку́ чий, балакли́ вий, -а, -е.
Словопрение – диску́ сія, -ії.
Словопроизводный – слововивідни́ й, -а́ , -е́ .
Словопроизводство – словови́ від, -ви́ воду.
Словосочинение – складня́ , -ні́.
Словотолкование – словотлума́ чення, -ння, поя́ снення слів.
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Словотолкователь – словопоя́ сник, -ка.
Словоударение – на́ голос, -су.
Слог – 1) (часть слова) склад, -ду; 2) (способ выражения мыслей) стиль, -лю, склад, ви́ раз,
-зу.
Слоеватость – верствува́ тість, -тости, верствува́ ння, -ння; -тый – верствува́ тий, -а, -е.
Слоение – верствува́ ння, -ння.
Слоеное тесто – листко́ ве ті́сто.
Слоеобразный – верствува́ тий.
Сложение – 1) (ноши, звания) склада́ ння, -ння; 2) (стихов, сочинения) склада́ ння,
компонува́ ння, -ння; 3) (состав, комплекция) склад, -ду, будо́ ва, -ви; 4) (матем.)
склада́ ння, додава́ ння, -ння.
Сложность – скла́ дність, -ности.
Сложный – складни́ й, -а́ , -е́ .
Слоистый – верствува́ тий, -а, -е.
Слоить – верствува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш; -ться – верствува́ тися.
Слой – верства́ , -ви́ , шар, -ру.
Сломать, см. Сламывать.
Сломка – зла́ млювання, -ння, злім, -ло́ му.
Сломленный – зла́ маний, -а, -е.
Слон – слін (род. слона́ ).
Слоновый – слоно́ вий, -а, -е.
Слоняться – тиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, сновиґа́ ти, -ґа́ ю.
Слопать – зло́ пати, -паю, -паєш.
Слуга – слуга́ , -ги́ , служни́ к, -ка́ .
Служанка – служни́ ця, -ці.
Служащий – службо́ вець, -вця.
Служба – слу́ жба, -би, поса́ да, -да.
Служебный – службо́ вий, -а, -е.
Служение – слу́ жба, -би.
Служивый – моска́ ль, -ля́ .
Служитель, см. Слуга.
Служительский – служни́ цький, -а, -е.
Служить – 1) служи́ ти, -жу́ , -жиш (кому́ , де, в ко́ го, за ко́ го, напр., за рахівника́ ); 2) (чем)
бу́ ти за що, пра́ вити за що; 3) (быть пригодным) у приго́ ді става́ ти, придава́ тися, -даю́ся,
-дає́шся; 4) (в церкви) пра́ вити, -влю, -виш.
Слукавить – злука́ вити, -влю, -виш.
Слупать, слупливать, слуплять, слупить – злу́ плювати, -люю, -люєш, злупи́ ти, -плю́,
-пиш, здира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зде́ рти, зідра́ ти (здеру́ , -ре́ ш).
Слух – 1) (чувство) слух, -ху; 2) (молва) чу́ тка, -ки, поголо́ ска, -ки (про ко́ го, про що).
Слуховой – слухови́ й, -а́ , -е́ .
Случай – ви́ падок, -дку, приго́ да, -ди; (удобный) наго́ да, -ди; (несчастный) приго́ да, -ди. В
таком, в этом случае – в такі́м ра́ зі. Во всяком случае – у вся́ кім ра́ зі. При случае – при
наго́ ді, при ока́ зії. На всякий случай – про вся́ кий ви́ падок.
Случайно – ви́ падком, випадко́ во.
Случайность – випадко́ вість.
Случайный – випадко́ вий; (неожидан.) несподі́ваний, -а, -е.
Случать, случить – парува́ ти, спарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Случаться, случиться – трапля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, тра́ питися, -плюся, -пишся;
става́ тися, ста́ тися. Мне не случалось – мені́ не дово́ дилося. Что с ним случилось? – що з
ним ста́ лося?
Случка – парува́ ння, -ння, при́ пуск, -ску.
Случной – 1) (жеребец) ста́ дник, -ка, о́ гер, -ра; 2) (бык) буга́ й, -ая́ ; 3) (кабан) кнур, -ра́ ; 4)
(пункт) припускни́ й.
Слушание – слу́ хання, -ння.
Слушатель – слуха́ ч, -ча́ ; -ница – слуха́ чка, -ки.
Слушать – слу́ хати, -хаю, -хаєш; (принимать во внимание) вважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш.
Слушаться – слу́ хатися, -хаюся.
Слущить – злу́ щити, -щу, -щиш; -ться – злу́ щитися.
Слыть (кем) – сла́ витися, -влюся, -вишся (за ко́ го).
Слыханный – чу́ ваний, -а, -е.
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Слыхать – чува́ ти, чу́ ти (чу́ ю).
Слышать, услышать – чу́ ти (чу́ ю, чу́ єш), почу́ ти, учу́ ти.
Слышаться, послышаться – чу́ тися, причува́ тися, учува́ тися, почу́ тися, учу́ тися,
причу́ тися.
Слышно – чу́ ти, чу́ тно.
Слышный – чу́ тни́ й, -а́ , -е́ .
Слюбливаться, слюбляться, слюбиться – залю́блюватися, -блююся, -блюєшся,
залюби́ тися, -блю́ся, -бишся, злюби́ тися, покоха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся.
Слюда, минер. – лосня́ к, -ка́ , блисня́ к, -ка́ .
Слюдистый – лоснякува́ тий, -а, -е.
Слюдяной – лосняко́ вий, -а, -е.
Слюна – сли́ на, -ни.
Слюнная железа – сли́ нна за́ лоза.
Слюнотечение – слиноте́ ча, -чі.
Слюнтяй – слинько́ , -ка́ .
Слюнявый – сли́ нявий, -а, -е.
Слякоть – сльота́ , -ти́ .
Сляпать – зля́ пати, -паю, -паєш.
Смазка – 1) (действие) ма́ щення, шмарува́ ння, -ння; 2) (вещество) ма́ стиво, -ва, мази́ ло,
-ла, шмарови́ дло, -ла.
Смазливость – го́ жість, -жости, вродли́ вість, -вости.
Смазливый – гарне́ нький, го́ жий, вродли́ вий, -а, -е.
Смазной – ма́ заний, -а, -е.
Смазочный – масти́ вний, -а, -е.
Смазчик – 1) масти́ льник, -ка; 2) (шутливо) шмарово́ з, -за.
Смазывание – ма́ щення, шмарува́ ння.
Смазывать, смазать – масти́ ти, -щу́ , -стиш, помасти́ ти, шмарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш,
пошмарува́ ти.
Смазь – мази́ ло, -ла, шмарови́ дло, -ла.
Смак – смак, -ку.
Смаковать – смакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Смалчивать, смолчать – змо́ вчувати, -чую, -чуєш, змо́ вчати.
Сманивание – 1) (приманивание) прина́ джування, зма́ нювання, -ння; 2) (переманивание)
перема́ нювання, -ння.
Сманивать, сманить – 1) (приманивать) зма́ нювати, -нюю, -нюєш, змани́ ти, -ню́, -ниш,
зна́ джувати, -джую, -джуєш, зна́ дити, -джу, -диш; 2) (переманивать) перема́ нювати, -нюю,
-нюєш, перемани́ ти, -ню́, -ниш.
Смарагд – смара́ гд, -ду; -довый – смарагдо́ вий, -а, -е.
Смарывать, смарать – стира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, сте́ рти (зітру́ , зітре́ ш).
Смастерить – змайструва́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Сматывание – змо́ тування, -ння.
Сматывать, смотать – змо́ тувати, -тую, -туєш, змота́ ти, -та́ ю, -та́ єш, зсо́ тувати, зсо́ тати;
-ся – змо́ туватися, змота́ тися, зсо́ туватися, зсота́ тися.
Смахивать, смахнуть – 1) (счищать) зма́ хувати, -ма́ хую, -єш, змахну́ ти, -хну́ , -хне́ ш; 2)
(срубить) стина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, стя́ ти (зітну́ , зітне́ ш); 3) (походить) скида́ тися, -да́ юся,
-да́ єшся (на ко́ го).
Смачивание – змо́ чування, -ння.
Смачивать, смочить – змо́ чувати, -чую, -чуєш, змочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Смежно – сумі́жно.
Смежность – сумі́жність, -ности.
Смежный – сумі́жний, -а, -е.
Смекалка – дога́ дливість, -вости.
Смекать, смекнуть – дога́ дуватися, -дуюся, -дуєшся, догада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся.
Смелеть – смілі́шати, -шаю, -шаєш, смілі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Смелехонький, смелешенький – смілі́сінький, -а, -е; -ко – смілі́сінько.
Смело – смі́ло, смі́ливо.
Смелость – смі́лість, -лости, смі́ли́ вість, -вости.
Смелый – смі́лий, смі́ливий, -а, -е.
Смельчак – смільча́ к, -ка́ , сміле́ ць, -льця́ .
Смена – змі́на, замі́на, -ни.
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Сменивать, сменять, сменить – 1) зміня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зміни́ ти, -ню́, -ниш; 2)
(заступать чье-либо место) заступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, заступи́ ти, -плю́, -пиш (кого́ ).
Сменный – змі́нний, -а, -е.
Сменовеховец – змінові́ховець, -вця.
Смердеть – смерді́ти, -джу́ , -ди́ ш.
Смерзать, смерзнуть – змерза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, зме́ рзнути, -ну.
Смеривать, смерить – мі́ряти, змі́ряти, -ряю, -ряєш; -ться – мі́рятися, змі́рятися.
Смеркаться, -кнуться – смерка́ ти, -ка́ є, сме́ ркнути, -не, примерка́ ти, приме́ ркнути,
сутені́ти, -ні́є, посутені́ти.
Смертельный – смерте́ льний.
Смертник – сме́ ртник, -ка.
Смертность – смерте́ льність, -ности, сме́ ртність, -ности.
Смертный – сме́ ртний, смерте́ льний, -а, -е. С-ная казнь – ка́ ра на го́ рло.
Смертоносный – смерте́ льний, смертяни́ й, -а́ , -е́ .
Смертоубийственный – душогу́ бний.
Смертоубийство – душогу́ бство, вби́ вство, -ва.
Смертоубийца – душогу́ б, -ба, вби́ вця, -ці.
Смерть – смерть, -ти.
Смерч – смерч, -чу, водяни́ й стовп, -па́ .
Смесь – су́ мішка, -ки, мішани́ на, -ни.
Смета – кошто́ рис, -су.
Сметана – смета́ на, -ни; -нный – смета́ новий, -а, -е.
Сметанник – смета́ нник, -ка; -ница – смета́ нниця, -ці.
Сметать, смести – зміта́ ти, змести́ .
Сметка – 1) (смекание) кмітли́ вість, дога́ дливість, -вости, тяму́ чість, -чости; 2)
(сметывание, сшивание) фастриґува́ ння, ригува́ ння, -ння, фастри́ ґа, -ґи.
Сметливость – кмітли́ вість, дога́ дливість, -вости.
Сметливый – кмітли́ вий, покмі́тливий, дога́ дливий, -а, -е.
Сметный – кошто́ рисний, -а, -е.
Сметывать, сметать – 1) (сбрасывать) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ дати, -даю, -даєш,
ски́ нути, -ну, -неш; 2) (сшивать) фастриґува́ ти, зфастриґува́ ти, -ґу́ ю, ригува́ ти, заригува́ ти.
Сметь, посметь – смі́ти (смі́ю, смі́єш), посмі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Смех – сміх, -ху; (сильный) ре́ гіт, -готу. Поднимать на смех – на глум підійма́ ти (бра́ ти)
(кого́ ).
Смехотворный – сміхови́ нний, -а, -е.
Смечать, сметить – 1) (исчислять) вирахо́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ рахувати, -рахую, -єш; 2)
(догадываться) дога́ дуватися, -дуюся, -дуєшся, догада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, домисля́ тися,
-ля́ юся, -ля́ єшся, доми́ слитися, -люся, -лишся.
Смешанный – змі́шаний, мі́шаний, -а, -е; -но – су́ міш, сумі́шно; (в перемежку) мішма́ .
Смешение – 1) змі́шування, -ння, зміша́ ння, -ння; 2) (смесь) мішани́ на, -ни.
Смешивать, смешать – змі́шувати, -шую, -шуєш, зміша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш; -ться –
змі́шуватися, зміша́ тися, -ша́ юся.
Смешить, насмешить – сміши́ ти, насміши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Смешливый – смішли́ вий, реготли́ вий, -а, -е.
Смешной – 1) смішни́ й; 2) (странный) чудни́ й, -а́ , -е́; -но – смі́шно.
Смещать, сместить – (кого) скида́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ски́ нути, -ну, -неш, усува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш,
усу́ нути, -ну, -неш, зса́ джувати, -джую, -джуєш, зсади́ ти, -джу́ , -диш (кого́ ).
Смещение – усу́ нення, зса́ дження, ски́ нення, -ння.
Смеюнка – сміхоту́ ха, -хи.
Смеяться – смія́ тися, -мію́ся, -міє́шся; (громко) регота́ ти(ся), -чу́ (ся), -чеш(ся).
Смигиваться, смигнуться – перемо́ ргуватися, -гуюся, -гуєшся, переморгну́ тися, -ну́ ся,
-не́ шся.
Смигнуть – змигну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Смиловаться, смилостивиться – зми́ луватися, -луюся, -луєшся, зми́ лостивитися, -влюся.
Сминать, смять – 1) (вообще) м’я́ ти (мну, мнеш), зім’я́ ти; 2) (хлеб на корню) толо́ чи́ ти,
потолочи́ ти, -чу, -чиш.
Смирение – поко́ ра, -ри, покі́рливість, -вости, сми́ рність, -ности.
Смиренник – смире́ нник, -ка, сми́ рний, -ного; -ница – смире́ нниця, -ці, сми́ рна, -ної.
Смиренничать – удава́ ти з се́ бе сми́ рного (сми́ рну).
Смиренно – сми́ рно, покі́рливо.
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Смиренный – сми́ рний, смире́ нний; покі́рний, покі́рливий.
Смиреть – смирні́ти, -ні́ю, -ні́єш, смирні́шати, -шаю, -шаєш.
Смиритель, – смири́ тель, ускроми́ тель, -ля; -ница – смири́ телька, ускроми́ телька, -ки.
Смирительный – ускро́ мний, ускро́ мливий, -а, -е.
Смирненький – смирне́ нький, -а, -е; -ко – смирне́ нько.
Смирнехонький – смирні́сінький, -а, -е; -ко – смирні́сінько.
Смирно! – стру́ нко!
Смирный – сми́ рний, суми́ рний, ла́ гідний, -а, -е.
Смирять, смирить – смиря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, смири́ ти, -рю́, -риш, ускромля́ ти, -мля́ ю,
-мля́ єш, ускроми́ ти, -млю́, -ми́ ш; -ться – смиря́ тися, смири́ тися, упоко́ рюватися, -рююся,
-рюєшся, упокори́ тися, -рюся, -ришся.
Смогать, смочь – могти́ (мо́ жу, мо́ жеш), змогти́ , здола́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, здолі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Смоква – фі́ґа, -ґи.
Смокнуть – змо́ кнути, -ну, -неш.
Смоковница – фі́ґове де́ рево.
Смола – 1) смола́ , -ли́ ; 2) (белая) живи́ ця, -ці.
Смолачивать, смолотить – змоло́ чувати, -чую, -чуєш, змолоти́ ти, -чу́ , -тиш; (все)
помолоти́ ти.
Смолвиться – умо́ витися, -влюся, -вишся.
Смолеватый – смоли́ стий, -а, -е.
Смолевой – смоляни́ й, -а́ , -е́ .
Смоление – смолі́ння, -ння.
Смолильщик – смоля́ р, -ра́ .
Смолистый – смоли́ стий, -а, -е.
Смолить – смоли́ ти, -лю́, -лиш.
Смолкать, смолкнуть – змовка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, змо́ вкнути, -ну, -неш, замовка́ ти,
замо́ вкнути, стиха́ ти, сти́ хнути, зати́ хнути, ущуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ущу́ хнути, -ну, -неш.
Смоловарня – смоля́ рня, -ні.
Смолоду, нар. – за́ молоду, з(за) молоди́ х літ.
Смолотый – зме́лений, -а, -е.
Смолоть – 1) (зерно) змоло́ ти; (змелю́, зме́леш); (все) помоло́ ти; 2) (вздор) ля́ пнути, -ну,
-неш, сказа́ ти дурни́ цю.
Смолчать – змо́ вчати, промо́ вчати, -чу, -чиш.
Смоль – смола́ , -ли́ ; -ный – смоляни́ й, -а́ , -е́ .
Сморкаться, сморкнуться – сяка́ тися, ви́ сякатися, -каюся, -каєшся, шма́ ркатися,
ви́ шмаркатися.
Сморкач – шмарка́ ч.
Сморкун – шмарка́ ч, -ча́ ; -нья – шмарка́ чка, -ки.
Смородина – 1) (красная) порі́чки, -чок; 2) (черная) сморо́ дина, -ни; -нный – порічко́ вий,
сморо́ диновий, -а, -е.
Смородиновка – порічкі́вка, -ки, смородині́вка, -ки.
Сморчок (гриб) – сморж, -жа́ .
Сморщивать, сморщить – змо́ рщувати, -щую, -щуєш, змо́ рщити, -щу, -щиш, (о мног.)
позмо́ рщуватися; -ться – змо́ рщуватися, змо́ рщитися.
Смотка – змо́ тування, -ння.
Смотр – о́ гляд, -ду.
Смотрение – гляді́ння, -ння, догляда́ ння, до́ гляд, -ду.
Смотреть – 1) диви́ тися, -влю́ся, -вишся, гляді́ти, -джу́ , -ди́ ш (куди, на ко́ го); 2)
(присматривать за кем) гляді́ти, догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, пильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш (кого́ ,
що).
Смотреться – диви́ тися, -влю́ся, -вишся, видивля́ тися, -ля́ юся.
Смотрины – огля́ дини, -дин, розгля́ дини.
Смотритель – догля́ дач, -ча; -ница – догля́ дачка, -ки.
Смотрительский – догля́ дницький.
Смошенничать – зшахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Смрад – смо́ рід, -роду; -ный – смердю́(я́ )чий, -а, -е.
Смрадить – смерді́ти, -джу́ , -ди́ ш.
Смуглеть – смаглі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Смугловатый – смугля́ вий, смагля́ вий, смаглюва́ тий, -а, -е.
Смуглолицый – смагльоли́ ций, -ця, -це, смагльови́ дий, -а, -е.
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Смуглость – смугля́ вість, смагля́ вість, -вости.
Смуглый – сму́ глий, сма́ глий, смугля́ вий.
Смугляк – смугля́ к, -ка́ ; -глянка – смугля́ вка, -ки.
Смудрить – змудрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, схитрува́ ти, -ру́ ю.
Смута – за́ колот, -ту, колотне́ ча, -чі, ро́ зрух, -ху.
Смутитель – баламу́ т, -та; -ница – баламу́ тка, -ки.
Смутный – 1) (беспокойный) неспокі́йний, триво́ жний, бурхли́ вий; 2) (неясный) нея́ сний,
невира́ зний, -а, -е; смутно – 1) (беспокойно) неспокі́йно, бурхли́ во; 2) (сбивчиво, неясно)
нея́ сно, невира́ зно.
Смутьян – баламу́ т, -та.
Смущать, смутить – збенте́ жувати, -жую, -жуєш, бенте́ жити, збенте́ жити, -жу, -жиш; -ся –
збенте́ жуватися, збенте́ житися.
Смущение – 1) (состояние) збенте́ ження, замішання, -ння; 2) (волнение в народе)
колотне́ ча, -чі, ро́ зрух, -ху.
Смывание – змива́ ння, -ння.
Смывать, смыть – змива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зми́ ти, -ми́ ю, -ми́ єш; -ться – змива́ тися, зми́ тися.
Смыкать, сомкнуть – 1) злуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, злучи́ ти, -чу́ , -чиш, з’є́днувати, -ную, -нуєш,
з’єдна́ ти; -на́ ю, -на́ єш; 2) (глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш, заплю́щити, -щу, -щиш,
сплю́щувати, сплю́щити (о́ чі); змру́ жувати, -жую, -жуєш, змру́ жити, -жу, -жиш; -ся – 1)
злуча́ тися, злучи́ тися, з’є́днуватися, з’єдна́ тися; 2) (о глазах) заплю́щуватися,
заплю́щитися, сплю́щуватися, сплю́щитися
Смыливать, смылить – зми́ лювати, -люю, -люєш, зми́ ли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Смысл – 1) (способность) ро́ зум, -му, тя́ ма, -ми. Здравый смысл – здоро́ вий ро́ зум; 2)
(значение) розумі́ння, -ння, зна́ чення, -ння. Прямой смысл этих слов – власти́ ве
розумі́ння (зна́ чення) цих слів.
Смыслить – розумі́ти, -мі́ю, -мі́єш, тя́ мити, -млю, -миш. Смыслить в чем – зна́ тися,
розумі́тися на чо́ му.
Смыслящий – тяму́ чий, тяму́ щий, -а, -е.
Смычек (скрипки) – смичо́ к, лучо́ к, -чка́ .
Смычка – 1) (действие) з’є́днування, -ння, з’єдна́ ння; 2) (стык) стик, -ку, звязо́ к, -зку́ ,
єдна́ ння, -ння. Смычка с селом – єдна́ ння (стик) з село́ м.
Смышленность – тяму́ чість, -чости.
Смышленный – тяму́ чий, тямки́ й, -а́ , -е́ .
Смягчать, смягчить – м’якши́ ти, зм’якши́ ти, пом’якши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Смягчение – зм’я́ кшення, -ння, пом’я́ кшення.
Смягчительный – пом’я́ кшливий, -а, -е.
Смятение – 1) (народа) за́ колот, -ту, ро́ зрух, -ху, колотне́ ча, -чі, ворохо́ бня, -ні; 2) (испуг)
переполо́ х, -ху; 3) (души) триво́ га, -ги, неспо́ кій, -кою, збенте́ ження, -ння.
Смятенный – збенте́ жений, -а, -е, стриво́ жений.
Снабжатель – постача́ льник, -ка; -ница – постача́ льниця, -ці.
Снабжать, снабдить (кого чем) – постача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, поста́ чити, -чу, -чиш (кому́ що).
Снабжение – постача́ ння, -ння (кому́ чого́ ).
Снадобье – 1) (кулинар.) припра́ ва 2) (лекар.) зі́лля, -лля, лі́ки, -ів.
Снаружи – зо́ кола, знадво́ ру.
Снаряд – 1) знаря́ ддя, прила́ ддя, начи́ ння, -ння, струме́ нт, -ту; 2) (артиллер.) набі́й, -бо́ ю,
гарма́ тень, -тня.
Снаряжать, снарядить – 1) лаштува́ ти, налаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, ла́ годити, нала́ годити,
-джу, -диш, рихтува́ ти, риштува́ ти, нариштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (в дорогу к.-л.) виря́ джа́ ти,
-джа́ ю, -джа́ єш, ви́ рядити, -джу, -диш, збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , збере́ ш).
Снасть – 1) (кораб.) снасть, -ти; 2) (инструменты, прибор) начи́ ння, справи́ лля, знаряддя.
Сначала, нар. – споча́ тку, спе́ ршу, попе́ ре́ ду, впере́ д, пе́ рше.
Снашивать, сносить – 1) (об одежде) зно́ шувати, -шую, -шуєш, зноси́ ти; -шу́ , -сиш; 2) (об
обуви) сто́ птувати, стопта́ ти, -пчу́ , -еш.
Снег – сніг, -гу.
Снегирь, зоол. – снігу́ р, -ра́ .
Снеговой – снігови́ й.
Снегоочиститель – сніговідки́ дач, -ча.
Снегоуборщик – сніговідки́ дач, -ча.
Снеда́ ть – суши́ ти, -шу́ , -ши́ ш, гри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Снедный – їстівни́ й, -а́ , -е́ .
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́
́
Снедь – наїдок,
-дку, їжа,
-жі, їстівне́ , -но́ го.
Снежек – сніжо́ к, -жку́ .
Снежина, снежинка – сніжи́ на, -ни, сніжи́ нка, -ки.
Снежистый – сніжи́ стий, -а, -е.
Снежить – сніжи́ ти, -жу́ , -жиш.
Снежнобелый – сніжнобі́лий.
Снежный – сні́жний, -а, -е, снігови́ й, -а́ , -е́ ; (погода) снігови́ ця, -ці; (о зиме) сні́жний,
заме́ тистий.
Снесение – 1) (поклажи) зне́ сення, -ння; 2) (обиды) перене́ сення, зне́ сення, -ння.
Снигирь, см. Снегирь.
Снижать, снизить – 1) зни́ жувати, -жую, -жуєш, зни́ зити, -ни́ жу, -ни́ зиш, обни́ жувати,
обни́ зити; 2) спуска́ ти, -ка́ ю, спусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш.
Снижаться, снизиться – 1) зни́ жуватися, зни́ зитися; 2) спуска́ тися, спустити́ ся.
Снизать, см. Снизывать.
Снизойти, см. Снисходить.
Снизу, нар. – 1) зни́ зу; 2) (из-под чего-нибудь, со дна) з-підспо́ ду, зіспо́ ду, з дна.
Снизывать, снизать – зни́ зувати, -зую, -зуєш, зниза́ ти, -жу́ , -жеш, нани́ зувати, наниза́ ти,
(о мног.) позни́ зувати, понани́ зувати.
Снимание – 1) здійма́ ння, -ння; 2) (со службы) усу́ нення, -ння.
Снимать, снять – 1) здійма́ ти, зніма́ ти, -ма́ ю, -ма́ єш, здійня́ ти (здійму́ , зді́ймеш), зня́ ти
(зніму́ , зні́меш); 2) (обувь) роззува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, роззу́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш; 3) (одежду)
скида́ ти, -да́ ю, ски́ нути, -ну, -неш; 4) (голову) стина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, стя́ ти (зітну́ , зітне́ ш); 5)
(кожу) здира́ ти, зде́ рти, -ру́ , -ре́ ш, облу́ плювати, -люю, -люєш, облупи́ ти, -плю́, -пиш; 6)
(хлеб на корню) збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (збе́ ру, збере́ ш), зжина́ ти, -на́ ю, -на́ єш,
зжа́ ти (зіжну́ , зіжне́ ш); 7) (план) здійма́ ти, здійня́ ти, зня́ ти, спи́ сувати, -сую, -суєш,
списа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш; 8) (фотографически) фотографува́ ти, зфотографува́ ти, -фу́ ю,
-фу́ єш; 9) (нанимать) найма́ ти, -ма́ ю, наня́ ти (найму́ , найме́ ш).
Снимка – здійма́ ння, -ння.
Снимок – 1) (фотогр.) зні́мок, -мку; 2) (копия) ко́ пія, -пії, спи́ сок, -ску.
Снискивать, -скать – набува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, набу́ ти, -бу́ ду, -бу́ деш; снискать славу –
зажи́ ти сла́ ви.
Снисходительность – побла́ жливість, виба́ чливість, -вости.
Снисходительный – побла́ жливий, виба́ чливий, -а, -е.
Снисходить, снизойти – 1) (вниз) схо́ дити, -джу, -диш, зійти́ (зійду́ , зі́йдеш); 2) (на что)
пристава́ ти, -таю́, -та́ єш, приста́ ти, -та́ ну, -та́ неш (на що).
Снисхождение – поле́ гкість, -кости, ла́ ска, -ски.
Сниться, присниться – сни́ тися, присни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся.
Сница – сни́ ця, -ці, розво́ ра, -ри.
Снова, нар. – 1) знов, зно́ ву; 2) на́ ново.
Сновалка – осні́вниця, -ці.
Сновать – 1) (пряжу) снува́ ти (сну́ ю, снує́ш); 2) (ходить) сновиг(ґ)а́ ти, -г(ґ)а́ ю, -г(ґ)а́ єш,
ника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Сновидение – сон (род. сна и сну), снови́ ддя, -ддя.
Сновидец – снови́ да, -ди.
Сноп – сніп (род. снопа́ ).
Сноповязалка – снопов’я́ зка, -ки.
Сноравливать, сноровить – 1) (прилаживать) припасо́ вувати, -вую, -вуєш, припасува́ ти,
-су́ ю, -су́ єш, пристосо́ вувати, пристосува́ ти; 2) (поблажать кому) потура́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш,
попуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, попусти́ ти, -пущу́ , -пу́ стиш (кому́ ); -ться – пристосо́ вуватися,
пристосува́ тися.
Сноровка – 1) (прилаживание) припасо́ вування, -ння; припасува́ ння, пристосо́ вування,
пристосува́ ння; 2) (ухватка) зру́ чність, спри́ тність, -ности.
Сносить, снести – 1) (сверху вниз, в определенное место) зно́ сити, -шу, -сиш, знести́ , -су́ ,
-се́ ш; 2) (горе, обиду) перено́ сити, перенести́ , зно́ сити, знести́ (ли́ хо, обра́ зу); 3) (о ветре,
воде) зрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зірва́ ти, -ву́ , -ве́ ш.
Сноситься – 1) зно́ ситися; 2) (письменно) листува́ тися.
Сносный – зно́ сний, вино́ сний.
Сносок (мал. курин. яичко) – зно́ сок, -ска.
Снотворный – снотво́ рний, сноді́йний, со́ нний, -а, -е.
Снотолкование – снотлума́ чення.
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Снотолкователь – снотлума́ ч, -ча́ .
Сноха – неві́стка, -ки; -хин – неві́стчин, -на, -не.
Сношение (с кем) – зно́ сини, -син, стосу́ нки, -ків (з ким).
Снур, снурок – шнур, -ра́ , шнуро́ к, -рка́ .
Снуровать, заснуровать – шнурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, зашнурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Снюхиваться, снюхаться – зню́хуватися, -ню́хуюся, -єшся, зню́хатися, -хаюся, -хаєшся.
Снятие – здійма́ ння, зніма́ ння, -ння.
Снять, см. Снимать.
Со, пред., см. С.
Собака – соба́ ка, -ки (муж. р.); (самец) пес, пса; (самка) су́ ка, -ки; с. борзая – хірт (род.
хорта́ ); с. гончая – гонча́ к, -ка́ , с. пастушья – чаба́ нка, -ки.
Собачий – соба́ чий, пся́ чий, -а, -е.
Собачка – 1) (ум. от собака) соба́ чка, -ки; 2) (руж. замок) язичо́ к, -чка́ , ци́ нгель, -гля.
Собеседник – бе́ сідник, розмо́ вник, -ка; -ница – бе́ сідниця, розмо́ вниця, -ці.
Собеседование – бе́ сіда, -ди, розмо́ ва, -ви, співрозмова, -ви.
Собеседовать – бесі́дувати, -дую, -дуєш, розмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ма́ ти розмо́ ву, бе́ сіду (з
ким).
Собирание – 1) збира́ ння; 2) виряджа́ ння, ла́ годження, -ння.
Собиратель – збира́ ч, -ча́ ; -ница – збира́ чка, -ки.
Собирательный – збі́рний, -а, -е.
Собирать, собрать – 1) збира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, зібра́ ти (зберу́ , збере́ ш) (що); 2) (в дорогу)
виряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ви́ рядити, -джу, -диш, ла́ годити, нала́ годити, -джу, -диш; 3)
(машину) склада́ ти, скла́ сти; 4) (людей) склика́ ти, скли́ кати.
Собираться, собраться – 1) (приготовляться) ладна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, наладна́ тися,
збира́ тися, зібра́ тися; 2) (куда) збира́ тися, зібра́ тися (куди́ , де); 3) (в дорогу) виряджа́ тися,
ви́ рядитися, -джуся, -дишся; 4) (с мыслями) наду́ муватися, -муюся, -муєшся, наду́ матися,
-маюся, -маєшся. Собраться с средствами – спромогти́ ся, -жу́ ся, -жешся на гро́ ші.
Соблаговоление – зволе́ ння, -ння.
Соблаговолять, соблаговолить – зволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зво́ лити, призво́ лити, -лю, -лиш.
Соблазн – споку́ са, -си, зва́ ба, -би.
Соблазнившийся (чем) – пона́ джений, -а, -е (на що).
Соблазнитель – споку́ сник, -ка; -ница – споку́ сниця, -ці.
Соблазнительность – споку́ сливість, -вости.
Соблазнительный – споку́ сливий, -а, -е; -но – споку́ сливо.
Соблазнять, соблазнить – спокуша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, спокуси́ ти, -шу́ , -сиш; -ться –
спокуша́ тися, спокуси́ тися.
Соблюдать, соблюсти – 1) (порядок) доде́ ржувати, -жую, -жуєш, доде́ ржати, -жу, -жиш
(ладу́ ); 2) (приказ) вико́ нувати, -ную, -нуєш, ви́ конати, -наю, -наєш.
Соблюдение – 1) (порядка) доде́ ржування, доде́ ржання, -ння (ладу́ ); 2) (приказа)
вико́ нування, ви́ кона́ ння, -ння (нака́ за).
Соболезнование – уболіва́ ння, -ння, жаль, -лю.
Соболезновать – уболіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш (над ким), жалі́ти, -лі́ю, -лі́єш (кого́ ).
Соболий – соболе́ вий, -а, -е.
Соболь, зоол. – со́ біль, -боля.
Собор – собо́ р, -ру; -ный – собо́ рний, -а, -е.
Собрание – 1) (действие) зібра́ ння, -ння; 2) (книг, портретов) збі́рка, -ки; 3) (народа)
збо́ ри, -рів, зібра́ ння, -ння; 4) (законов) збір, -бо́ ру, збі́рник, -ка.
Собранный – зі́браний, -а, -е.
Собрат – това́ риш, -ша.
Собственник – вла́ сник, -ка; -ница – вла́ сниця, -ці.
Собственнический – вла́ сницький, -а, -е.
Собственно – вла́ сне, са́ ме.
Собственноручно – власнору́ чно.
Собственность – вла́ сність, -ости.
Собственный – вла́ сний, -а, -е.
Собутыльник – горілча́ ний брат.
Событие – 1) поді́я, -ді́ї, 2) (случай) приго́ да.
Сова – сова́ , -ви́ .
Совать, сунуть – со́ вати, -ваю, -ваєш, су́ нути, -ну, -неш.
Соваться, сунуться – 1) (вмешиваться) втруча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, втру́ титися, -чу́ ся,
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-тишся (в що); 2) (суетиться) метуши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся; 3) (толкаться) пха́ тися
(пха́ юся, пха́ єшся), пхну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Совершать, совершить – ді́яти, (ді́ю, ді́єш), вді́яти, чини́ ти, -ню́, -ниш, вчини́ ти; -шить
преступление – заподі́яти (вчини́ ти) зло́ чин; -шать, -шить купчую крепость – склада́ ти
(склада́ ю, -да́ єш), скла́ сти (складу́ , складе́ ш) ку́ пчий за́ пис.
Совершаться – відбува́ тися.
Совершение – чи́ нення, вчи́ нення, заподі́яння; (о сделках) склада́ ння, скла́ дення, -ння.
Совершенно – цілко́ м, зо́ всі́м, геть чи́ сто.
Совершеннолетие – повнолі́ття, -ття, повнолі́тність, -ности.
Совершеннолетний – повнолі́тній, -я, є, доро́ слий, -а, -е.
Совершенный – 1) по́ вний, цілкови́ тий, -а, -е, 2) дове́ ршений, заве́ ршений; 3) (грамм.)
доко́ наний.
Совершенство – доскона́ лість, -лости. В совершенстве – доскона́ льно.
Совершенствование – удоскона́ лювання, полі́пшування, -ння.
Совершенствовать – удоскона́ лювати, -люю, -люєш, полі́пшувати, -шую, -шуєш; -ться –
удоскона́ люватися, -лююся, -люєшся, лі́пшати, -шаю, -шаєш.
Совершитель – викона́ вець, -вця; -ница – викона́ виця, -ці.
Совестить, усовестить – переко́ нувати, перекона́ ти (кого́ ); -ться – соро́ митися,
засоро́ митися.
Совестливость – со́ вісність, сумлі́нність, -ности.
Совестливый – со́ вісний, сумлі́нний, -а, -е.
Совестливо, совестно – со́ вісно, сумлі́нно.
Совесть – со́ вість, -вости, сумлі́ння, -ння.
Совет – 1) (наставление) ра́ да, пора́ да, -ди; 2) (орган) ра́ да, -ди. Совет Народных
Комиссаров – Ра́ да Наро́ дніх Коміса́ рів.
Советливый – пора́ дливий, -а, -е.
Советник – пора́ дник, -ка; -ница – пора́ дниця, -ці.
Советование – ра́ яння, -ння.
Советовать, посоветовать – ра́ дити, -джу, -даш, пора́ дити, ра́ яти (ра́ ю, ра́ єш), пора́ яти
(кому́ , що, кого́ ).
Советоваться, посоветоваться – ра́ дитися, пора́ дитися.
Советский – радя́ нський, -а, -е.
Советчик – пора́ дник, -ка; -чица – пора́ дниця, -ці.
Совещание – нара́ да, -ди.
Совещательный – дора́ дчий, дора́ дний, -а, -е. С -ным голосом – з дора́ дчим го́ лосом.
Совещаться – ра́ дитися, -джуся.
Совиный – сови́ ний, -а, -е.
Совладать, совладеть – здолі́ти, -лі́ю, -лі́єш, здола́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, зду́ жати, поду́ жати,
-жаю, -жаєш (кого́ , що).
Совладелец – співвла́ сник, -ка; -лица – співвла́ сниця, -ці.
Совлекать, совлечь – стяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, стягти́ , -гну́ , -гнеш.
Совместимый – сполу́ чний, -а, -е; -мо – сполу́ чно.
Совместитель – сумі́сник, -ка; -ница – сумі́сниця, -ці.
Совместительство – сумі́сництво, -ва.
Совместно – уку́ пі, суку́ пно, сумі́сно, спі́льно.
Совместность – сумі́сність, -ности.
Совместный – сумі́сний, -а, -е; спі́льний.
Совмещать, совместить – сполу́ чувати, -чую, -чуєш и сполуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, сполучи́ ти,
-чу́ , -чиш.
Совмещение – сполу́ чування, сполу́ чення, -ння.
Совок – 1) (для насыпки) шпо́ ла, -ли, лопа́ тка, -ки, ківш (род. ковша́ ); 2) (толчок) стуса́ н,
штовха́ н, -на́ .
Совокупление – 1) (половое) зляга́ ння, -ння; 2) (соединение) злу́ чення, сполу́ чення, -ння,
сполу́ ка, -ки.
Совокуплять, совокупить – злуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, злучи́ ти, -чу́ , -чиш, сполуча́ ти,
сполучи́ ти.
Совокупляться, совокупиться – зляга́ тися, -га́ юся, -єшся, злягти́ ся, -ля́ жуся, -жешся.
Совокупно, см. Совместно.
Совокупность – суку́ пність.
Совокупный – суку́ пний, -а, -е; -но – суку́ пно.
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Совпадать, совпасть – 1) (случаться) трапля́ тися, тра́ питися ра́ зом; 2) (о совп. интересов
) збіга́ тися, збі́гтися.
Совпадение – збіг, -бі́гу.
Совратитель – зводи́ тель, -ля, зві́дник, споку́ сник, -ка; -ница – зводи́ телька, -ки, зві́дниця,
-ці, споку́ сниця, -ці.
Соврать – збреха́ ти (збрешу́ , -шеш)
Совращать – зво́ дити, -джу, -диш, звести́ (зведу́ , зведе́ ш).
Совращение – зве́дення, псува́ ння, -ння.
Современник – суча́ сник, -ка; -ница – суча́ сниця, -ці.
Современность – суча́ сність, -ности.
Современный – 1) суча́ сний, -а, -е; 2) (теперешний) сьогоча́ сний; 3) (тогдашний)
тогоча́ сний.
Совсем – зо́ всім, цілко́ м.
Согбенный – зі́гнутий, похи́ лий.
Согласие – 1) (мир, спокойствие) ла́ года, зла́ года, -ди; 2) (соизволение) зго́ да, -ди, во́ ля,
-лі.
Согласный – 1) згі́дний, -а, -е; 2) (сообразный с чем) згі́дний (з чим), відпові́дний (до чо́ го);
3) (грам.) приголо́ сний, шелестови́ й.
Согласно – 1) (жить) у злаго́ ді, у зго́ ді, лагі́дно; 2) (сообразно) згі́дно (з чим).
Согласование – пого́ дження, -ння, зго́ дження.
Согласованность – пого́ дженість, -ности.
Согласовывать, согласовать – пого́ джувати, -джую, -джуєш, погоди́ ти, -джу́ , -диш.
Соглашатель – угодо́ вець, -вця.
Соглашательский – угодо́ вський, угодове́ цький.
Соглашать, согласить – пого́ джувати, -джую, -джуєш, погоди́ ти, -джу́ , -диш.
Соглашаться, согласиться – зго́ джуватися, -джуюся, -єшся, зго́ дитися, -джуся, -дишся,
пого́ джуватися, погоди́ тися.
Соглашение – 1) зго́ да, -ди; 2) (примирение) порозумі́ння, -ння.
Соглядатай – підгля́ дач, -ча, шпиг, -га́ .
Согнивать, согнить – згнива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, згни́ ти, -нию́, -єш.
Согнутый – зі́гнений.
Согнуть, см. Сгибать.
Согревательный – огріва́ льний, огрі́йливий, огрі́йний, -а, -е.
Согревать, согреть – зігріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зігрі́ти, -грі́ю, -грі́єш, огріва́ ти, огрі́ти; -ться –
зігріва́ тися, зігрі́тися, огріва́ тися, огрі́тися.
Согревшийся – зігрі́лий, -а, -е.
Согрешать, согрешить – гріши́ ти, -шу́ , -ши́ ш, согріша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, согріши́ ти, -шу́ ,
-ши́ ш.
Согрешение – гріх, -ха́ .
Сода, хим. – со́ да, -ди.
Содействие – допомо́ га, -ги, підмо́ га, -ги.
Содействовать – 1) допомага́ ти, -га́ ю, -га́ єш; 2) (благоприятствовать) сприя́ ти (сприя́ ю,
сприя́ єш) (кому́ , чому́ ).
Содержание – утри́ мання, -ння; 1) (иждивение) кошт, -ту; 2) (книги, рассказа) зміст, -ту; 3)
(жалованье) утри́ мання, платня́ , ні́.
Содержанка – підло́ жниця, підбі́чниця, -ці.
Содержатель – госпо́ дар, -ря.
Содержательность – змісто́ вність, -ности.
Содержательный – змісто́ вний, -а, -е; -но – змісто́ вно.
Содержать – 1) (заключать в себе) місти́ ти (міщу́ , мі́стиш) (в собі́), ма́ ти в собі́; 2) (на
своем иждивении) утри́ мувати, -мую, -муєш.
Содовый – со́ довий, -а, -е.
Содомить – бу́ чу збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, галасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Содрогание – тремті́ння, -ння, здрига́ ння, -ння.
Содрогаться, содрогнуться – здрига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, здригну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Соединение – сполуча́ ння, сполу́ чення, з’є́днування, з’єдна́ ння, -ння.
Соединенно – спі́льно, ра́ зом.
Соединенный – сполу́ чений, з’є́днаний, -а, -е.
Соединитель – сполу́ чник, злу́ чник, -ка.
Соединительный – сполу́ чний, злу́ чний, -а, -е.
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Соединять, соединить – 1) сполуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, сполучи́ ти, -чу́ , -чиш, з’є́днувати, -ную,
-нуєш, з’єдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш; 2) (в пару) парува́ ти, спарува́ ти, -рую́, -ру́ єш.
Сожаление – жаль, -лю, жалкува́ ння, -ння.
Сожалеть – жалі́ти, -лі́ю, -лі́єш, жалкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Сожжение – спа́ лення, -ння.
Сожженный – спа́ лений, -а, -е.
Сожигание – спа́ лювання, па́ лення, -ння.
Сожигать, сжечь – спа́ лювати, -люю, -єш, спали́ ти, -лю́, -лиш.
Сожитель – 1) (супруг) чолові́к, -ка; 2) (вместе живущ.) сожи́ вець, -вця; -ница – 1) жі́нка,
-ки; 2) сожи́ виця, -ці.
Сожительство – співме́ шкання, -ння; (с кем) життя́ з ким.
Сожительствовать – співме́ шкати, -каю, -каєш; (с кем) жи́ ти (живу́ , живе́ ш) з ким.
Сожитие, см. Сожительство.
Сожрать – зже́ рти, зжеру́ , зжере́ ш.
Созвание – скли́ кання, -ння.
Созвать, см. Созывать.
Созвездие – сузі́р’я, -р’я; С-дие Большой Медведицы – Віз (род. Во́ за); С-дие Близнецов –
Чепі́га, -ги; С-дие Касиопеи – Борона́ , -ни́ ; С-дие Орион – Косарі́, -рі́в; -С-дие Плеяд –
Волосожа́ р, -ру.
Созвучие – суголо́ сність, -ности.
Созвучный – суголо́ сний, -а, -е.
Создавать, создать – 1) утво́ рювати, -рюю, -рюєш, твори́ ти, утвори́ ти, -рю́, -риш; 2)
(сооружать) споруджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, споруди́ ти, -джу, -диш.
Создание – 1) утво́ рення, -ння; 2) (автора, природы) утвір, -во́ ру, творі́ння, -ння.
Создатель – 1) творе́ ць, -рця́ ; 2) (основатель) фунда́ тор, -ра, засно́ вник, -ка.
Созерцание – спогля́ дання, -ння.
Созерцатель – спогля́ дач, -ча; -ница – спогля́ дачка, -ки.
Созерцательность – спогляда́ льність, -ности.
Созерцательный – спогляда́ льний, -а, -е; -но – спогляда́ льно.
Созерцать – спогляда́ ти, -да́ ю.
Созидание – 1) тво́ рення, -ння; 2) (постройки) спору́ дження, будува́ ння, -ння.
Созидатель – 1) творе́ ць, -рця́ ; 2) (постройки) будівни́ к, -ка́ ; -льница – 1) творе́ ць, -рця́ ; 2)
будівни́ ця, -ці.
Созидать, создать – 1) твори́ ти, утвори́ ти, -рю́, -риш; 2) (здание) будува́ ти, збудува́ ти, -ду́ ю.
Сознавать, сознать – усвідо́ млювати, -люю, -люєш, усвідо́ мити, -млю, -миш, визнава́ ти,
-наю́, -наєш, ви́ знати, -наю.
Сознаваться, сознаться – признава́ тися, -наю́ся, -нає́шся, призна́ тися, -на́ юся, -на́ єшся.
Сознание – 1) (вины, ошибки) признава́ ння, -ння, призна́ ння, визна́ ння, -ння; 2) (психич.)
свідо́ мість, -мости; прито́ мність.
Сознательно – свідо́ мо.
Сознательность – свідо́ мість, -мости.
Сознательный – свідо́ мий, -а, -е.
Созревание – достига́ ння, доспіва́ ння, -ння.
Созревать, созреть – достига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, дости́ г(ну)ти, -гну, -гнеш, доспіва́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, доспі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Созревший – дости́ глий, доспі́лий, спі́лий, -а, -е.
Созыв – склик, -ку, склика́ ння; (сов.) скли́ кання, -ння.
Созыватель – склика́ ч, -ча́ ; -ница – склика́ чка, -ки.
Созывать, созвать – склика́ ти, -ка́ ю, скли́ кати, -чу, -чеш.
Соизволение – ізволе́ ння, зволе́ ння, -ння.
Соизволять, соизволить – ізволя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ізво́ лити, -лю, -лиш.
Соизмерение – по́ мір, -ру.
Соизмеримый – помі́рний, -а, -е; -мость – помі́рність, -ности.
Соименник – однойме́ нний, -ка; -ница – однойме́ нниця, -ці.
Соискание – ко́ нкурс, -су.
Соискатель – конкуре́ нт, -та; -ница – конкуре́ нтка, -ки.
Соискательство – конкурува́ ння, -ння, конкуре́ нція, -ції.
Соискать – конкурува́ ти, -ру́ ю.
Сок – сік (р. со́ ку).
Соковой – сокови́ й, -а́ , -е́ .
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Сокол – со́ кіл (род. со́ кола); -лёнок – соколя́ , -ля́ ти, соколя́ тко, -ка.
Соколий, соколиный – соколи́ ний, соко́ лячий, соколо́ вий.
Соколик – соко́ лик, -ка; -лиха – соколи́ ха, -хи, соколи́ ця, -ці.
Сокольничий – соко́ льник, -ка.
Сократимость – скоро́ тність, -ности; -мый – скоро́ тний, -а, -е.
Сокращать, сократить – скоро́ чувати, -чую, -чуєш, скороти́ ти, -чу, -тиш, зме́ ншувати,
-шую, зменши́ ти, -шу, -ши́ ш.
Сокращение – скоро́ чування, скоро́ чення, зме́ ншення, -ння.
Сокращенность – скоро́ ченість.
Сокращенный – скоро́ чений, -а, -е; -но – скоро́ чено.
Сокровенный – тає́мний, -а, -е; -но – тає́мно.
Сокровище – скарб, -бу.
Сокровищница – скарбни́ ця, -ці.
Сокрушать, сокрушить – розбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, розби́ ти (розіб’ю́, розіб’є́ш), трощи́ ти,
розтрощи́ ти, потрощи́ ти, -тро́ щу, -трощи́ ш.
Сокрушаться, сокрушиться – жури́ тися, -рю́ся, -ришся, побива́ тися, -ва́ юся, -єшся (за
ким).
Сокрушение – 1) (разбивание) розбива́ ння, тро́ щення, трощі́ння; 2) (сетование) скру́ ха,
-хи, жаль, -лю, журба́ , -би́ .
́
́
Сокрушитель – руїнник,
-ка, нищи́ тель, -ля; -ница – руїнниця,
-ці, нищи́ телька, -ки.
́
Сокрушительный – руїнницький, -а, -е.
Сокрывать, сокрыть, см. Скрывать, скрыть.
Сокрытие – ута́ ювання, -ння, ута́ єння, схов, -ву.
Солгать – збреха́ ти (збрешу́ , збре́ шеш).
Солдат – салда́ т, -та; -ик – салда́ тик, -ка.
Солдатский – салда́ тський, -а, -е; -ство – салда́ тство, -ва.
Солдатчина – салда́ тчина, -ни.
Солевар – соля́ р, -ра́ .
Солеварение – соля́ рство, -ва.
Солеваренный – солева́ рний, соля́ рський, -а, -е.
Солеварня – солева́ рня, соля́ рня, -ні.
Соление – солі́ння, -ння.
Соленость – соло́ ність, -ности; -ный – соло́ ний, -а, -е.
Солидарность – односта́ йність, згі́дність, соліда́ рність.
Солидарный – односта́ йний, згі́дний, соліда́ рний, -а, -е; -но – односта́ йно, згі́дно,
соліда́ рно.
Солидничать – стате́ чно пово́ дитися, -джуся, -дишся.
Солидный – стате́ чний, пова́ жний, солі́дний, -а, -е; -но – стате́ чно, пова́ жно, солі́дно.
Солильщик – солі́льник, -ка.
Солитер, зоол. – соліте́ р, -ра, ціп’я́ к, -ка.
Солить, посолить – соли́ ти, посоли́ ти, -лю́, -лиш.
Солка – солі́ння, -ння.
Солкий – сілки́ й, -а́ , -е́ .
Солнечный – со́ нячний, -а, -е.
Солнце – со́ нце, -нця.
Солнцепек – при́ грів, -ву, спе́ ка, -ки.
Солнышко – со́ нечко, -ка.
Соло, муз. – со́ льо.
Соловей – солове́ йко, -ка, солове́ й, -в’я́ .
Соловеть, посоловеть – солові́ти, посолові́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Соловушка – солове́ йко, -ка.
́
Соловьиный – солове́ йковий, солов’їний,
-а, -е.
Солод – со́ лод, -ду.
Солодеть, посолодеть – солоді́ти, посолоді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Солодить, посолодить – солоди́ ти, посолоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Солодковатый – солодкува́ тий, солоде́ нький, -а, -е.
Солодуха – ква́ ша, -ші.
Соложение – солоді́ння, -ння.
Солома – соло́ ма, -ми.
Соломенный – соло́ м’яний, -а, -е.
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Соломина – соломи́ на, -ни.
Соломорезка – січка́ рня, -ні.
Соломотряска – соломотря́ с, -су.
Солонина – солони́ на, -ни.
Солонка – сільни́ ця, -ці.
Солоноватый – солонува́ тий, солоне́ нький, -а, -е.
Солончак – солоне́ ць, -нця́ , солонча́ к, -ка́ .
Солончаковый – солонцюва́ тий, солончако́ вий, -а, -е.
Соль – сіль (род. со́ ли); (каменная с.) ледя́ нка, -ки, кам’яна́ сіль, ка́ м’янка, -ки; (поваренная
) кухо́ (е́ )нна сіль.
Солянка (кушанье) – соля́ нка, -ки.
Соляная кислота – соляна́ кислота́ , -ти́ .
Соляной – соляни́ й, сільни́ й, -а́ , -е́ .
Сом (рыба) – сом, -ма.
Сомкнутый – зі́мкнений.
Сомнамбулист – снови́ да, -ди, сомна́ була, -ли.
Сомнамбулический – снови́ дний, сомнабулі́чний, -а, -е.
Сомневаться – сумніва́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, вага́ тися, -га́ юся.
Сомнение – су́ мнів, -ву, вага́ ння.
Сомнительность – сумні́вність, непе́ вність, -ности.
Сомнительный – сумні́вний, непе́ вний, -а, -е; -но – сумні́вно, непе́ вно.
Сомовина – соми́ на, -ни; -нный – соми́ ний, -а, -е.
Сон – сон (род. сну).
Сон, бот. – сон (род. со́ ну).
Сонаниматель – співнайма́ ч, -ча́ .
Сонаследник – співспадкоє́мець, -мця; -ница – співспадкоє́миця.
Соната, муз. – сона́ та, -ти.
Сонет – соне́ т, -ту.
Сонливец – сплю́х, -ха, сонько́ , -ка́ .
Сонливость – сонли́ вість, -вости, сонно́ та, -ти.
Сонливый – сонли́ вий, -а, -е; -во – сонли́ во.
Сонмище – сто́ впище, збо́ рище, -ща,
Сонник – со́ нник, -ка.
Сонный – со́ нний, за́ спаний.
Соня, см. Сонливец.
Соображать, сообразить – міркува́ ти, зміркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, розважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш и
розва́ жити, -жу, -жиш.
Соображение – 1) міркува́ ння; 2) (мнение, взгляд) мірко́ вання, -ння, ду́ мка, -ки; 3)
(рассудок) тя́ ма, -ми, глузд, -ду.
Сообразительность – тя́ мкість, тямови́ тість, би́ стрий ро́ зум.
Сообразительный – тямки́ й, тямови́ тий, тяму́ чий, -а, -е.
Сообразно – згі́дно (з чим), відпові́дно (до чо́ го).
Сообразность – згі́дність, -ности (з чим), відпові́дність, -ности (до чо́ го).
Сообразный – згі́дний (з чим), відпові́дний, -а, -е (до чо́ го).
Сообразовать – пого́ ди́ ти, -джу, -диш; -ться – рахува́ тися (з чим), уважа́ ти (на що).
Сообща – спі́льно, гурто́ м.
Сообщать, сообщить – 1) (уведомлять) сповіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, сповісти́ ти, -щу́ , -сти́ ш,
повідомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, повідо́ мити, -млю, -миш; (на словах) перека́ зувати, -зую, -зуєш,
переказа́ ти, -кажу́ , -ка́ жеш; 2) (передавать, уделять) передава́ ти, -да́ ю, -дає́ш, переда́ ти,
-да́ м, -даси́ .
Сообщаться – 1) (письменно) листува́ тися, -ту́ юся, -ту́ шся; 2) (о путях сообщ.)
сполуча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся; 3) (передаваться) передава́ тися, -даю́ся, -дає́шся,
переда́ тися, -да́ мся, -даси́ ся; 4) см. Общаться.
Сообщение – 1) (извещение) зві́стка, -ки, спові́щення, повідо́ млення, -ння; 2) (передавание)
передава́ ння, нада́ ння, -ння; 3) (сношение) зно́ сини, -син; 4) (связь) злу́ чення, сполу́ чення,
-ння, зв’язо́ к, -зку́ . Пути сообщения – шляхи́ , -хі́в.
Сообщество – товари́ ство, -ва, спі́лка, -ки.
Сообщник – співуча́ сник, -ка, спі́льник, -ка; -ница – співуча́ сниця, -ці, спі́льниця, -ці.
Сообщничество – співуча́ сництво, спі́льництво, -ва.
Соопекун – співопіку́ н, -на́ ; -ша – співопіку́ нка, -ки.
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Соорудитель – спору́ дник, -ка, фунда́ тор, -ра; -ница – спору́ дниця, -ці, фунда́ торка, -ки.
Сооружать, соорудить – спору́ джувати, -джую, -джуєш и споруджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш;
спору́ дити, -джу, -диш, збудо́ вувати, -вую, -вуєш, збудува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Сооружение – 1) (действие) будува́ ння, -ння, спору́ дження (чо́ го); 2) (результат) буді́вля,
-лі, будо́ ва, -ви, спору́ да, -ди.
Соответственно – відпові́дно (до чо́ го).
Соответственность – відпові́дність, -ности.
Соответственный – відпові́дний, -а, -е (до чо́ го).
Соответствие – відпові́дність, -ности.
Соответствовать – відповіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш.
Соответствующий – відпові́дний, -а, -е, нале́ жний.
Соотечественник – земля́ к, -ка́ , отчи́ зник, -ка, -ница – земля́ чка, -ки, отчи́ зниця.
Соотечественный – отчи́ зницький.
Соотношение – співвідно́ шення, -ння, взає́мини, -мин.
Сопение – сопі́ння, -ння.
Соперник – супе́ рник, -ка; -ница – суперниця, -ці.
Соперничать – змага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, мі́рятися, -ряюся, -ряєшся, на перебі́й іти́ і(й)
ду́ , і(й)де́ ш) (з ким).
Сопернический – супе́ рницький, -а, -е.
Соперничество – супе́ рництво, -ва.
Сопеть – сопти́ , -пу́ , -пе́ ш.
Сопка – со́ пка, -ки.
Соплеменник – одноплеме́ нець, -мі́нця; -ница – одноплеме́ нниця.
Соплеменность – одноплеме́ нність, -ности.
Соплеменный – одноплеме́ нний, -а,-е.
Сопли – сопляки́ , -кі́в, шма́ рклі, -лів, віскряки́ , -кі́в.
Сопливец – шмарка́ ч, -ча́ , сопли́ вий, -вого, віскря́ к, -ка.
Сопливица, см. Соллюха.
Сопливость – сопли́ вість, -вости.
Сопливый – шмарка́ тий, сопли́ вий, -а, -е.
Соплюха – шмарку́ ля, -лі.
Сопляк, см. Сопливец.
Сопоставление – зіставля́ ння, зіста́ влення, порівня́ ння, -ння.
Сопоставлять, сопоставить – зіставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зіста́ вити, -влю, -виш, порі́внювати,
-нюю, порівня́ ти, -ня́ ю.
Соправление – спі́льне урядува́ ння, співуря́ ддя, -ддя.
Сопревать, сопреть – прі́ти, запрі́ти, зіпрі́ти, -прі́ю, -прі́єш.
Соприкасание, соприкосновение – стика́ ння, -ння (з ким, з чим), приляга́ ння, -ння (до
чо́ го).
Соприкасаться, соприкоснуться – стика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, зіткну́ тися, стикну́ тися,
-ну́ ся, -не́ шся (з ким, з чим); приляга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, прилягти́ , -жу, -жеш (до чо́ го).
Соприкосновение – 1) стиска́ ння (з ким); 2) приляга́ нння (до чо́ го).
Соприкосновенность – 1) приле́ глість, -лости (до чо́ го), сумі́жність, -ности (з чим); 2)
(соучастие) приче́ тність, -ности (до чо́ го).
Соприкосновенный – приле́ глий (до чо́ го), сумі́жний (з чим); (к делу) приче́ тний (до
спра́ ви).
Сопричастник, см. Соучастник.
Сопричастный – приче́ тний, -а, -е (до чо́ го).
Сопричислять, сопричислить – прилуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, прилучи́ ти, -чу́ , -чиш,
залічувати, -чую, -чуєш, залічи́ ти, -чу́ , -чиш.
Сопроводительный – супровідни́ й, -а́ , -е́ .
Сопровождать, сопроводить – 1) супроводжа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, супрово́ дити, -джу, -диш;
2) (следовать) іти́ (іду́ , іде́ ш) (за ким, за чим).
Сопровождающий – 1) (прил.) супрові́дний; 2) (сущ.) супрові́дник.
Сопровождение – супрові́д, -во́ ду; товаришува́ ння, -ння, товари́ ство, -ва; в -нии – в
товари́ стві, разо́ м з ким, в супрово́ ді кого́ .
Сопротивительный – відпо́ рний.
Сопротивление – о́ пір, -по́ ру. Сила -ния – відпо́ рна си́ ла.
Сопротивляться, сопротивиться – 1) (действием) опира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, опе́ ртися
(опру́ ся, опре́ шся), о́ пором става́ ти, ста́ ти (стану, -неш) (проти ко́ го); 2) (словами)
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спереча́ тися, -ча́ юся, -ча́ єшся, змага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся.
Сопрягать, сопрячь – сполуча́ ти, -ча́ ю, сполучи́ ти, -чу́ , -чиш.
Сопряжение – сполу́ чення, зв’яза́ ння.
Сопун – сопій, -ія́ ; -нья – сопу́ ха.
Сопутствование – товаришува́ ння, -ння (в доро́ зі).
Сопутствовать – товаришува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш (кому́ , чому́ ).
Сор – сміття́ , -ття́ .
Соразмерность – помі́рність, -ности.
Соразмерный – помі́рний, -а, -е, відпові́дний; -но – помі́рно, відпові́дно.
Соразмерять, соразмерить – розміря́ ти, розмі́рити, пристосо́ вувати, пристосува́ ти.
Соратник – това́ риш (чим).
Сорванец – шиба́ й-голова́ , -ви́ , пали́ вода, -ди, ши́ беник, -ка.
Сорвать, см. Срывать.
Сорвиголова – урви́ голова, -ви́ , ши́ беник, -ка.
Соревнование – змага́ ння, співзма́ гання, -ння.
Соревнователь – змага́ льник, -ка; -ница – змага́ льниця, -ці.
Соревновать – змага́ тися, -га́ юся.
Соредактор – співреда́ ктор, -ра.
Соринка – сміти́ на, -ни, пороши́ нка, -ки.
Сорить – 1) сміти́ ти (смічу́ , смі́тиш); 2) (глаз) пороши́ ти, -шу́ , -шиш; 3) (деньгами) си́ пати,
-плю, -плеш, розкида́ ти(ся), -да́ ю(ся), -да́ єш(ся).
Сориться – 1) сміти́ тися, -чу́ ся, -тишся; 2) (в глаза) пороши́ тися, -шу́ ся, -шишся.
Сорный – засмі́чений, -а, -е; Сорное место – смі́тник, -ка; Сорная трава – бур’я́ н, -ну́ .
Сорок (число) – со́ рок, -ка́ .
Сорока, зоол. – соро́ ка, -ки.
Сорокаверстка – сороковерсті́вка.
Сорокадневный – сорокоде́ нний.
Сорокалетие – сороколі́ття, -ття; -ный – сороколі́тній, -я, -є.
Сороконожка – стоно́ га, -ги.
Сорокопут, зоол. – сорокопу́ д, -да.
Сорочка – соро́ чка, -ки.
Сорт – ґату́ нок, -нку, сорт, -ту.
Сортир – відхі́дни́ к, -ка́ , ну́ жник.
Сортирование – сортува́ ння.
Сортировать, посортировать – сортува́ ти, посортува́ ти, -ту́ ю.
Сортировка – сортува́ ння, -ння.
Сортировочный – сортува́ льний.
Сортировщик – сортува́ льник, -ка; -щица – сортува́ льниця.
Сорубежный – сумі́жний, -а, -е.
Сосание – смокта́ ння, сса́ ння.
Сосать – смокта́ ти (смокчу́ , смо́ кчеш), сса́ ти (ссу́ , ссе́ ш).
Сосватывать, сосватать – сва́ тати, посва́ тати, -таю, -таєш.
Сосед – сусі́д, -да; -ка – сусі́дка.
Соседний – сусі́дній, -я, -є; (смежный) приле́ глий, -а, -е.
Соседский – сусі́дський, -а, -е.
Соседство – сусі́дство, -ва.
Сосенка, бот. – со́ сенка, -ки.
Сосиска – ковба́ ска, -ки.
Соска – мізю́к, -ка́ .
Соскабливать, соскоблить – ізшкря́ бувати, -бую, -буєш, ізшкря́ бати, -баю, -баєш,
вискріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, ви́ скребти, -бу, -беш; (о мног.) повискріба́ ти, -ба́ ю, ба́ єш.
Соскакивать, соскочить – 1) ізска́ кувати, -кую, -куєш, ізско́ чити, -ко́ чу, -ко́ чеш,
спли́ гувати, -гую, -гуєш, сплигну́ ти, -гну́ , -гне́ ш; 2) (сорваться с укрепы) зліта́ ти, -та́ ю,
-та́ єш, злеті́ти (злечу́ , злети́ ш).
Соскальзывать, соскользнуть – ізслиза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ізслизну́ ти, -ну́ , -не́ ш, спорса́ ти,
-са́ ю, спорсну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Соскребать, соскресть – 1) (тесто) вишкріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, ви́ шкребти, -бу, -беш; 2)
(солому) згріба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш, згребти́ , бу́ , -бе́ ш.
Соскучиваться, соскучиться – скуча́ ти, заскуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, ску́ чити, -чу, -чиш (за
ким, за чим).
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Сослагательное наклонение – умо́ вний спо́ сіб, -собу.
Сослание – засла́ ння, -ння.
Сосланный – 1) за́ сланий, -а, -е; 2) (сущ.) засла́ нець, -нця.
Сословие – стан, -ну, верства́ , -ви́ ; -вный – станови́ й, -а́ , -е́ .
Сослужить (службу) – у приго́ ді ста́ ти, прислужи́ тися, -жу́ ся, -жишся.
Сосна, бот. – со́ сна, -ни́ ; -новый – сосно́ вий, -а, -е.
Соснуть – поспа́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Сосок – 1) пи́ пка, -ки; (у коровы, козы) 2) ді́йка, -ки.
Сосредоточение – зосере́ дження.
Сосредоточенный – зосере́джений, -а, -е; -но – зосере́ джено.
Сосредоточивать, сосредоточить – зосере́джувати, -джую, -джуєш, зосере́ дити, -джу,
-диш; -ся – зосере́ джуватися, зосере́ дитися.
Состав – склад, -ду.
Составитель – склада́ ч, -ча́ , упоря́ дник, -ка; -ница – склада́ чка, -ки, упоря́ дниця, -ці.
Составление – склада́ ння, -ння.
Составлять, составить – 1) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ду́ , -де́ ш; 2) (быть чем-либо)
бу́ ти, станови́ ти, -влю́, -виш.
Составной – 1) складови́ й, -а́ , -е́ ; 2) зло́ жений, -а, -е.
Состарившийся – ізстарі́лий, -а, -е.
Состариться – ізста́ ріти(ся), -рію(ся), -рієш(ся), постарі́ти.
Состояние – 1) (вообще) стан, -ну, стано́ вище, -ща; 2) (имущество) майно́ , -на́ . Быть в
состоянии – ма́ ти змо́ гу, си́ лу.
Состоятельность – замо́ жність, -вости, має́тність, -ности.
Состоятельный – замо́ жний, -а, -е, має́тний; -но – замо́ жно.
Состоять – 1) (быть) бу́ ти (де за ко́ го, ким); 2) (составляться) склада́ тися, -да́ юся,
-да́ єшся (з чо́ го).
Состояться – відбува́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, відбу́ тися, -бу́ дуся, -бу́ дешся.
Сострагивать, сострогать – ізстру́ гувати, -гую, -гуєш, ізструга́ ти, -жу́ , -жиш; (стругом)
гемблюва́ ти, згемблюва́ ти, -люю́, -лю́єш.
Сострадание – жа́ лість, -лости, жаль, -лю.
Сострадатель – жалісли́ вець, -вця, жалібни́ к, -ка́ ; -ница – жалісли́ виця, жалібни́ ця, -ці.
Сострадательный – жалісли́ вий, спочу́ тливий, -а, -е.
Сострадать – жалі́ти, -лі́ю, -лі́єш, жа́ лувати, -лую, -луєш.
Сострить – доте́ пно сказа́ ти.
Состряпывать, состряпать – 1) (кушанье) готува́ ти, зготува́ ти; 2) (ч.-либо особенно
сделать) утя́ ти, ушква́ рити.
Состязание – змага́ ння, -ння.
Состязаться – змага́ тися, -га́ юся.
Сосуд – 1) посу́ дина, -ни, по́ суд, -ду; 2) (анат.) судина, -ни; жи́ ла, -ли, 3) (ботан.) суди́ ни.
Сосулька (ледяная) – буру́ лька, буру́ льбашка, -ки.
Сосун – сису́ н, -на, сиса́ к, -ка́ .
Сосцевидный – пипкува́ тий, -а, -е; С. отросток – пипкува́ тий па́ росток, -тка.
Сосчитывать, сосчитать – рахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, зрахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, лічи́ ти,
злічи́ ти, -лічу́ , -лі́чиш.
Сот – щільни́ к, -ка́ ; -товый – щільнико́ вий, -а, -е.
Сотворение – ство́ рення, утво́ рення-ння. От сотворения мира – від поча́ тку сві́та, відко́ ли
світ.
Сотворитель – творе́ ць, -рця́ .
Сотворить – утвори́ ти, -рю́, -риш.
Соткать – ви́ ткати (ви́ тчу, ви́ тчеш).
Сотлеть – стлі́ти, -лі́ю, -лі́єш, потлі́ти.
Сотник – со́ тник, -ка; -ничий – со́ тницький, -а, -е.
Сотня – со́ тня, -ні.
Сотоварищ – това́ риш, -ша (множ. ч. товариші́).
Сотоварищество – товари́ ство, -ва, спі́лка, -ки.
Сотрапезник – співтрапе́ зник, -ка, -ца - співтрапе́ зниця, -ці.
Сотрудник – співробі́тник, -ка; -ница – співробі́тниця, -ці.
Сотрудничать – співробі́тничити, -чу, -чиш, співробі́тникувати, -кую, -куєш.
Сотрудничество – співробі́тництво, -ва.
Сотрясать, сотрясти – стряса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, стрясти́ , -су́ , -се́ ш, струси́ ти, -шу́ , -сиш.
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Сотрясаться, сотрястись – здвига́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, здви́ гну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Сотрясение – стру́ с, -су, здви́ гіт, -готу.
Сотый – со́ тий, -а, -е.
Соумышление – спі́льництво (в зло́ чині), змо́ вництво, -ва.
Соумышленник – спі́льник (в зло́ чині), змо́ вник, -ка.
Соумышлять, соумышлить – умишля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, уми́ слити, -слю, -слиш разом з ким.
Соус – сос, -су, підли́ (е́ )ва, -ви; -ный – со́ совий, підли́ вовий.
Соусник – підли́ вник, -ка.
Соучаствовать – бра́ ти участь (разом з ким).
Соучастие – співу́ часть, -сти.
Соучастник – спі́льник, -ка, співуча́ сник, -ка; -ница – спільниця, -ці, співуча́ сниця, -ці.
Соучастный – співуча́ сний, -а, -е.
Соученик – шкільни́ й това́ риш; -ница – шкільна́ по́ друга.
Софа – кана́ па, -пи.
Софизм – софі́зм, -му.
Софист – софі́ст, -ста; -стический – софісти́ чний, -а, -е.
Соха – соха́ , -хи́ .
Сохнуть – со́ х(ну)ти, -ну, -неш, схну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Сохранение – схо́ в, -ву, хова́ ння, захова́ ння, -ння.
Сохранитель – схо́ вник, -ка, схоро́ нник, -ка; -ница – схо́ вниця, схоро́ нниця, -ці.
Сохранительный – схо́ вний, -а, -е.
Сохранность – ці́лість, -лости.
Сохранный – ці́лий, -а, -е; -нно – в ці́лості.
Сохранять, сохранить – зберега́ ти, -га́ ю, -га́ єш, зберегти́ , -режу́ , -реже́ ш, хова́ ти, захо́ вати,
-ва́ ю, -ва́ єш, хорони́ ти, схорони́ ти, -ню́, -ниш.
Социал-демократ – соція́ л-демокра́ т.
Социал-революционер – соція́ л-революціоне́ р.
Социализм – соціялі́зм, -му.
Социалист – соціялі́ст, -та; -стка – соціялі́стка, -ки.
Социалистический – соціялісти́ чний, -а, -е.
Социальный – соція́ льний, -а, -е.
Социолог – соціо́ лог, -га.
Социология – соціоло́ гія, -ії; -гический – соціологі́чний, -а, -е.
Сочетание – сполу́ чення, з’єдна́ ння, -ння, злу́ ка, -ки, злу́ чення, -ння.
Сочетать – злуча́ ти, сполуча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш.
Сочетаться (браком) – одру́ жуватися, одружи́ тися, -жу́ ся, -жишся, побра́ тися, -беру́ ся,
-бере́ шся (з ким).
Сочинение – 1) (действие) склада́ ння, писа́ ння, компонува́ ння, -ння; 2) (произведение)
твір (р. тво́ ру); (о мног.) тво́ ри, -ів.
Сочинитель – письме́ нник, -ка.
Сочинять, сочинить – 1) (произведение) склада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, скла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш,
писа́ ти, написа́ ти, -пишу́ , -пи́ шеш, компонува́ ти, скомпонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (стихи)
віршува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш; 3) (небылицы) вига́ дувати, -дую, -дуєш, ви́ гадати.
Сочленение – сугло́ б, -ба, суста́ в.
Сочность – сокови́ тість, -тости.
Сочный – сокови́ тий, -а, -е; -но – сокови́ то.
Сочувственный – спочу́ тливий, -а, -е; -нно – спочу́ тливо.
Сочувствие – співчуття́ , спочуття́ , -ття́ ; спочува́ ння, -ння.
Сочувствовать – співчува́ ти, спочува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Сочувствующий – спочу́ тли́ вий, -а, -е.
Сошка – сі́шка.
Сошник – лемі́ш, -меша́ .
Союз – 1) спі́лка, -ки; 2) (государств.) сою́з, -зу; 3) (в грам.) сполу́ чник, -ка, злу́ чник, -ка.
Союзник – 1) спі́льник, -ка; 2) сою́зник, -ка; -ница – 1) спі́льниця, -ці; 2) сою́зниця, -ці.
Союзнический – 1) спі́льницький, -а, -е; 2) сою́зницький.
Союзный – 1) спілча́ нський; 2) сою́зний, -а, -е.
Спадание – спад, -ду, спада́ ння, опада́ ння, -ння.
Спадать, спасть – 1) (о плодах, листьях) опада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, опа́ сти, -ду́ , -де́ ш, спада́ ти,
спа́ сти; 2) (о волосах, шерсти) вила́ зити, -жу, -зиш, ви́ лізти, -зу, -зеш; 3) (об опухоли)
стуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, сту́ хнути, -ну, -неш; 4) (о воде) схо́ дити, -джу, -диш, зійти́ (зійду́ ,
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зійде́ ш), спада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, спа́ сти, -ду́ , -де́ ш; 5) (о морозе, жаре) пересіда́ тися, -да́ юся,
-да́ єшся, пересі́стися, -ся́ дуся, -ся́ дешся; 6) (с тела) марні́ти, -ні́ю, -ні́єш, змарні́ти,
ху́ днути, сху́ днути, -ну, -неш.
Спазмот(д)ический – спазмови́ й.
Спазмы, мед. – спа́ зми, -мів, ко́ рчі, -чів, сти́ ски, -ків.
Спаивать, спаять – 1) (о металле) - злюто́ вувати, -вую, -вуєш, злютува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2)
́
(водкой) спо́ ювати, -по́ юю, -по́ юєш, споїти,
-пою́, -по́ їш.
Спайка (металлов) – злюто́ вування, злютува́ ння, -ння.
Спаковывать, спаковать – спако́ вувати, -вую, -вуєш, спакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Спакостить – спаску́ дити, -джу, -диш.
Спа́ ленный, спальный – спа́ льний, спочива́ льний, -а, -е.
Спаленный – спа́ лений, -а, -е.
Спалзывание – зсо́ вування, сповза́ нння.
Спалзывать, сползти – зсо́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, зсу́ нутися, -нуся, -нешся.
Спальня – спа́ льня, спочива́ льня, -ні.
Спанье – спання́ , -ння́ .
Спаржа, бот. – 1) шпара́ ґа, -ґи; 2) (дикая) за́ ячий холодо́ к, холодо́ к, -дку́ ; -жевый –
шпараґо́ вий.
Спаривание – парува́ ння, -ння.
Спаривать, спарить – парува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, спарува́ ти.
Спархивать, спорхнуть – спу́ рхувати, спурхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Спарывать, спороть – спо́ рювати, -рюю, споро́ ти, -рю́, -еш.
Спасание – ряту́ нок, поряту́ нок, -нку; (освобождение) ви́ зво́ лення, -ння.
Спасательный – рятува́ льний.
Спасать, спасти – рятува́ ти, врятува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; (освобождать) визволя́ ти, -ля́ ю,
-ля́ єш, ви́ зволити, -лю, -лиш; -ться – рятува́ тися, врятува́ тися; (освобождаться)
визволя́ тися, ви́ зволитися.
Спасение – ряту́ нок, поряту́ нок, -нку.
Спасибо – спаси́ бі, дя́ кую.
Спаситель – рятівни́ к, -ка́ ; (освоб.) визволи́ тель, -ля; -ница – рятівни́ ця, -ці; (освоб.)
визволи́ телька, -ки.
Спасовать – 1) (в картах) спасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш; 2) (в борьбе) уступи́ ти, -плю́, -пиш.
Спать – спа́ ти (сплю, спиш).
Спахивать, спахать – ора́ ти (орю́, оре́ ш), зора́ ти, ви́ орати.
Спашка – ора́ ння, -ння, о́ ранка, -ки.
Спаять, см. Спаивать.
Спевка – спі́ванка, -ки.
Спектакль – виста́ ва, -ви, спекта́ кль, -ля.
Спектр, физ. – спе́ ктр, -ру; -альный – спектра́ льний, -а, -е.
Спекулирование – спекулюва́ ння, -ння.
Спекулировать – спекулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Спекулянт – спекуля́ нт, -та; -ка – спекуля́ нтка, -ки.
Спекулятивный – спекуляти́ вний, -а, -е.
Спеленать – спови́ ти, -в’ю́, -в’є́ш.
Спелый – дости́ глий, сти́ глий, спі́лий, -а, -е.
Сперва, нар. – спе́ ршу, пе́ рше, упере́ д, попере́ ду, споча́ тку.
Спереди, нар. – спе́ реду.
Спертость (воздуха) – заду́ шність, -ности.
Спертый – 1) (о воздухе) заду́ шний, -а, -е, тяжки́ й, важки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (хим.) сти́ снений,
зду́ шений.
Спесиветь – пиша́ тися, -ша́ юся, -ша́ єшся, чва́ нитися, -нюся, -нишся, горді́ти, -ді́ю, -ді́єш.
Спесивец – пиша́ к, -ка́ , горді́й, -ія́ ; -вица – пиша́ чка, -ки, гордівни́ ця, -ці.
Спесивость – пиха́ тість, -тости.
Спесивый – пиха́ тий, -а, -е.
Спесь – пиха́ , -хи́ ; сбить спесь – зби́ ти пиху́ .
Спеть – проспіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ться – зспіва́ тися; (переносно) змо́ витися, -влюся, -вишся.
Спеть (зреть) – сти́ гнути, -ну, -неш, спі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Спех – спіх, -ху.
Спец – спец, -ца.
Специалист – фахіве́ ць, -вця́ , спеціялі́ст, -ста.
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Специальность – фах, -ху, спеція́ льність, -ности.
Специальный – фахови́ й, -а́ , -е́ , спеція́ льний, -а, -е.
Специфический – специфі́чний.
Спецодежда – спецо́ дяг, -гу.
Спешенный – спі́шений.
Спешивание – спі́шування.
Спешить, поспешить – спіши́ ти, поспіши́ ти, -шу́ , -ши́ ш, ква́ питися, поква́ питися, -плюся,
-пишся.
Спешка – спі́х, -ху, по́ квап, -пу.
Спешно – спі́шно, нага́ льно; -ность – спі́шність, спіх, -ху, по́ квап, нага́ льність, -ности.
Спешный – спі́шний, поква́ пний, нага́ льний, -а, -е.
Спиливать, спилить – спи́ лювати, -люю, -люєш, спиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Спина – спи́ на, -ни.
Спинка – спи́ нка, -ки.
Спинной – спи́ нний, -а, -е.
Спираль – спіра́ ля, -лі.
Спиралька – спіра́ лька, змі́йка, -ки.
Спиральный – спіра́ льний, ґвинтува́ тий, -а, -е. Спиральная лестница – кру́ чені, ґвинтові́
схо́ ди, -ів.
Спирать, спереть – 1) (спихивать) спиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, зіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (сжимать)
стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стисну́ ти, -ну́ , -неш, зду́ шувати, -шую, -шуєш, здуши́ ти, -шу́ , -шиш; 3
) (дух) спира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, спе́ рти (зіпру́ , зіпре́ ш).
Спирит – спіри́ т, -та.
Спиритизм – спірити́ зм, -му.
Спирт – спирт, ту; -товый – спиртови́ й, -а́ , -е́ .
Спиртометр – спиртоме́ тр, -тра, спиртомі́р, -ру.
Спиртуозный – п’янки́ й, -а́ , -е́ .
Список – 1) (копия с рукописи) спи́ сок, -ску, ви́ пис, -су; 2) (служащих) спи́ сок, спи́ с, -су.
Списыватель – спи́ сувач, -ча.
Списывать, списать – спи́ сувати, -сую, -суєш, списа́ ти (спишу́ , спи́ шеш), перепи́ сувати,
переписа́ ти; -ться (с кем) – листува́ тися, -ту́ юся, -ту́ єшся з ким.
Спихивать, спихнуть – спиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, зіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Спица – 1) (для вязанья) дріт, (р. дро́ ту), дро́ тик, -ка; 2) (в колесе) шпи́ ця, -ці.
Спичечница – сірни́ чниця, -ці.
Спичечный – сірнико́ вий, -а, -е.
Спичка – сірни́ к, -ка́ .
Сплав – 1) (металлов) стоп, -пу; 2) (леса) сплавля́ ння, -ння.
Сплавка – 1) (металла) сто́ плювання, сто́ плення, -ння; 2) (леса) сплавля́ ння, -ння.
Сплавлять, сплавить – 1) (металлы) сто́ плювати, -люю, -люєш, стопи́ ти, -плю́, -пиш; 2)
(лес) сплавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, спла́ вити, -влю, -виш, 3) (жарг.) збува́ ти, збу́ ти.
Сплавной – сплавни́ й, -а́ , -е́ .
Сплавщик – 1) (плотов) спла́ вник, -ка; 2) (металла) сто́ плювач, -ча.
Сплачивать, сплотить – 1) (ряды) з’є́днувати, -ную, -нуєш, з’єдна́ ти, -на́ ю, -на́ єш; 2) (в
плотнич. ремесле) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти (зіб’ю́, зіб’є́ш); -ться – (в ряды)
з’є́днуватися, з’єдна́ тися.
Сплёвывать, сплюнуть – спльо́ вувати, -вую, -вуєш, сплю́нути, -ну, -неш.
Сплеснуть – схлю́пну́ ти, -ну, -неш.
Сплетать, сплесть – 1) (веревку, корзину) спліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, сплести́ , -ту́ , -те́ ш; 2)
(выдумывать) спліта́ ти, сплести́ , плеска́ ти, наплеска́ ти, -щу́ , -щеш.
Сплетение – 1) (действие) сплеті́ння, -ння; 2) (сплетенное) за́ плітка, -ки.
Сплетник – плету́ н, -на́ ; -ница – плету́ ха, -хи.
Сплетничать, насплетничать – плеска́ ти, наплеска́ ти, -щу́ .
Сплетня – плі́тка, пльо́ тка, -ки, погові́р, -во́ ру, пере́ суд, -ду.
Сплоха – спро́ ста.
Сплоховать – схибну́ ти, -ну́ , -не́ ш, сплохува́ ти, -плоху́ ю, -ху́ єш.
Сплошной – суці́льний, -а, -е.
Сплошь – по́ спіль, су́ спіль, усе́ , загало́ м, суці́льно, геть чи́ сто, скрізь; сплошь и рядом –
скрізь і за́ вжди.
Сплутовать – зшахрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш
Сплывать, сплыть – сплива́ ти, -ва́ ю, спливти́ , сплисти́ , -ливу́ , -ливе́ ш. Было да сплыло –
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було та загуло́ .
Сплываться, сплыться – злива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, зли́ тися (зіллю́ся, зіллє́шся); (о
мног.) позлива́ тися.
Сплюснутый, сплющенный – сплю́снений, -а, -е.
Сплющение – сплю́щування, сплю́щення, -ння.
Сплющивать, сплющить – сплю́щувати, -щую, -щуєш, сплю́щити, -щу, -щиш.
Сплясать – протанцюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш; -ться – станцюва́ тися.
Сподвижник – сподви́ жник, співтрудівни́ к.
Сподручность – зру́ чність, -ности, похва́ тність, -ности.
Сподручный – зру́ чний, -а, -е, похватни́ й, -а́ , -е́; -но – зру́ чно, похва́ тно.
Спозаранку – з ра́ ннього ра́ нку, спозара́ нку.
Споить, см. Спаивать.
Спокойность – спокі́йність, -ности.
Спокойный – спокі́йний, -а, -е; -но – спокі́йно.
Спокойствие – спо́ кі́й, -ко́ ю.
Споласкивать, сполоснуть – сполі́скувати, -кую, -куєш, сполоска́ ти, -щу́ , -щеш.
Сползать, сползти – 1) (о человеке) зла́ зити, -жу, -зиш, злі́зти, -зу, -зеш; 2) (о снеге, горе)
зсо́ вуватися, зсу́ нутися.
Сползаться, сползтись – зла́ зитися, -жуся, -зишся, злі́зтися.
Сполна, нар. – цілко́ м, спо́ вна.
Сполошить – споло́ хати, -хаю.
Спор – спі́рка, -ки, супере́ чка, -ки.
Спорить, -ся – спереча́ тися, -ча́ юся; -ча́ єшся, змага́ тися, -га́ юся.
Спориться – ла́ дитися, -джуся.
Спорливость – супере́ чливість, сварли́ вість, -вости.
Спорливый – супере́ чливий, сварли́ вий, -а, -е.
Спорный – спі́рний, супере́ чний, -а, -е.
Спороть, см. Спарывать.
Спорт – спорт, -ту.
Спортивный – спорто́ вий.
Спортсмен – спортсме́ н, -на, спорто́ вець, -вця.
Спорщик – супере́ чник, -ка; -щица – супере́ чниця, -ці.
Спорый – 1) кори́ сний, ви́ гідний; 2) (о движении, действии) пові́льний; -но – 1) кори́ сно,
ви́ гі́дно; 2) пові́льно.
Спорынья, бот. – ріжки́ , -ків.
Спорыш, бот. – с(ш)пори́ ш, -шу, морі́г, -рогу́ .
Способ – спо́ сіб, -собу, чин, -ну; каким способом – яки́ м чином.
Способный – 1) зда́ тний, зді́бний, -а, -е (до чо́ го); 2) (пригодный) прида́ тний, зда́ тний (на
що).
Способность – зді́бність, зда́ тність, -ности.
Способствование – сприя́ ння; допомага́ ння, -ння.
Способствовать – 1) сприя́ ти, -рия́ ю, -рия́ єш; 2) (помогать) допомага́ ти, -га́ ю, -га́ єш.
Споспешестовать – спомага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, сприя́ ти, -я́ ю, -я́ єш.
Спотыкаться, споткнуться – спотика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, спіткну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Спотыкающийся – 1) що спотика́ ється; 2) (сущ.) спотика́ йло.
Спохватываться, спохватиться – спохва́ чуватися, -чуюся, -чуєшся, спохвати́ тися, -чу́ ся,
-тишся, схамену́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Справа, нар. – з пра́ вого бо́ ку, правору́ ч.
Справедливость – справедли́ вість, -вости.
Справедливый – 1) (о человеке) справедли́ вий, -а, -е; 2) (основанный на правде) слу́ шний,
ві́рний, пе́ вний, правди́ вий; -во – 1) справедли́ во; 2) слу́ шно, ві́рно, пе́ вно, правди́ во.
Справка – до́ відка, -ки. Наводить справку – дові́дуватися про що.
Справляться, справиться – 1) (осведомляться) дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся,
дові́датися, -даюся, -даєшся; 2) (управляться) справля́ тися, -вля́ юся, спра́ витися, -влюся,
-вишся.
Справочник – дові́дник, -ка.
Справочный – довідни́ й, -а́ , -е́ , інформаці́йний, -а, -е.
Спрашивать, спросить – 1) (вопрошать) пита́ ти, спита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, запи́ тувати, -тую,
-туєш, запита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; 2) (требовать) вимага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, ви́ могти, -можу,
-можеш, домага́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, домогти́ ся.
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Спресованный – згні́чений.
Спресовывать, спресовать – згні́чувати, згніти́ ти.
Спринцовка – при́ скавка, -ки.
Спробовать – скуштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, спро́ бувати, -бую.
Спроваживать, спровадить – випрова́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ провадити, -джу, -диш.
Спрос – 1) по́ пит, -ту; 2) (проба) спи́ ток, -тку; без спроса – не спита́ вши.
Спроста, нар. – спро́ ста, по́ просту, про́ сто.
Спрошенный – спи́ таний, запи́ таний, -а, -е.
Спрыгивание – спли́ гування, -ння.
Спрыгивать, спрыгнуть – спли́ гувати, -гую, -гуєш, сплигну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (о мног.)
поспли́ гувати.
Спрыскивание – спри́ скування, -ння, скро́ плювання, скро́ плення, -ння.
Спрыскивать, спрыснуть – спри́ скувати, -кую, -куєш, спри́ снути, -ну, -неш, скро́ плювати,
-плюю, скропи́ ти, -плю́, -пиш,
Спрягать (грам.) – відмі́нювати, -нюю, -нюєш.
Спряжение – 1) (изменение глагола) відмі́нювання, -ння; 2) (форма глагола) дієвідмі́на,
-ни.
Спряжка – супря́ га, -ги; член спряжки – супря́ гач, -ча.
Спрямление – випро́ стування, ви́ простання, -ння.
Спрямлять, спрямить – виправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ви́ правити, -влю, -виш, випро́ стувати,
-тую, -туєш, ви́ простати, -таю, -таєш.
Спрят – схо́ ванка, -ки, схов, -ву, схо́ вок, -вку.
Спрятать – схова́ ти, захова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ся – захова́ тися.
Спугивание – поло́ хання, -ння.
Спугивать, спугнуть – поло́ хати, споло́ хати, -хаю, -хаєш.
Спуск – 1) (действие) спуска́ ння, -ння; 2) (водосток) ри́ нва, -ви; 3) (потворство) по́ пуск,
-ску; 4) (для проезда, прохода) узві́з, -во́ зу.
Спускать, спустить – 1) спуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, спусти́ ти (спущу́ , спу́ стиш); (воду)
випуска́ ти, ви́ пустити; 2) (сцеживать) зці́джувати, зціди́ ти, -джу́ , -диш; 3) (вину) проща́ ти,
-ща́ ю, -ща́ єш, прости́ ти, -щу́ , -сти́ ш; 4) (случать) припуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, припусти́ ти
(припущу́ , припу́ стиш).
Спустя, нар. – опі́сля, по́ тім. Спустя некоторое время – зго́ дом, незаба́ ром.
Спутник – 1) супу́ тник, -ка, това́ риш, -ша; -ница – супу́ тниця, -ці, това́ ришка, -ки; 2) (астр.)
супу́ тник, -ка.
Спутывание – плу́ тання, -ння.
Спутывать, спутать – 1) плу́ тати, поплу́ тати, -таю, -таєш; 2) (лошадей) пу́ тати, спу́ тати,
-таю, -таєш.
Спьяна, нар. – сп’я́ ну.
Спятить (с ума) – з глу́ зду зсу́ нутися, -нуся, -нешся.
Спятиться (отречься) – відступи́ тися, -плю́ся, -пишся (від чо́ го).
Спячка – спля́ чка, -ки.
Сработать – змайструва́ ти, -ру́ ю.
Сравнение – рівня́ ння, порівня́ ння, -ння. В сравнении с кем – про́ ти, супро́ ти ко́ го.
Сравнивать, сравнить – порі́внювати, -нюю, -нюєш, порівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, зрі́внювати,
зрівня́ ти.
Сравниваться, сравниться – рівня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, зрівня́ тися.
Сравнительный – порі́внюючий, порівня́ льний, -а, -е; -но – порі́внюючи, супро́ ти кого,
чого.
Сражать, сразить – 1) (ударом) збива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зби́ ти (зіб’ю́, зіб’є́ш), зва́ лювати,
-люю, -люєш, звали́ ти, -лю́, -лиш; 2) (вестью) вража́ ти, -жа́ ю, врази́ ти, -жу́ , -зиш.
Сражаться, сразиться – би́ тися (б’ю́ся, б’є́шся), стя́ тися (зітну́ ся, зітне́ шся).
Сражение – бій (род. бо́ ю), бі́йка.
Сразу, нар. – зра́ зу, відра́ зу, спрожо́ гу, заразо́ м.
Срам, срамота – со́ ром, -му, ганьба́ , -би́ .
Срамить, осрамить – соро́ мити, осоро́ мити, -млю, -миш, ганьби́ ти, зганьби́ ти, -блю́, -би́ ш.
Срамник – соромі́тник, -ка; -ница – соромі́тниця, -ці.
Срамный – соромни́ й, соромі́тний, -а, -е; -но – со́ ромно.
Срастаться, сростись – зроста́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, зрости́ ся, -сту́ ся, -те́ шся.
Сращение – зро́ щування, -ння, зро́ щення, -ння.
Сращивать, сростить – зро́ щувати, -щую, -щуєш, зрости́ ти, -щу́ , -сти́ ш.
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Сребренник – срібня́ к, -ка́ .
Сребровидный – срібля́ стий, -а, -е.
Сребролюбец – грошолю́б, -ба, грошолю́бець, -бця.
Сребролюбивый – грошолю́бний, -а, -е; -бие – грошолю́бство, -ва.
Среда – 1) (день) середа́ , -ди́ ; 2) (общество) ото́ чення, -ння; товари́ ство, -ва; 3) (о веществе
) осере́ док, -дка, середо́ вище.
Среди, нар. – сере́д, посере́ д, посере́ дині, помі́ж.
Средиземный – середзе́ мний.
Средина – сере́ дина, -ни; -нный – посе́ редній, -я, -є, середко́ вий.
Средневековый – середньові́чний, -а, -е.
Средневековье – середньові́ччя, -ччя, сере́ дні віки́ .
Средний – сере́ дній, -я, -є; (умеренный) помі́рний, -а, -е; (матем.) пересі́чний, -а, -е. В
среднем – пересі́чно.
Средостение – перегоро́ да, -ди, перешко́ да, -ди.
Средоточие – осере́ док, -дка.
Средство – 1) (к жизни) за́ сіб, -собу; ко́ шти, -тів; 2) (мера, способ) спо́ сіб, за́ сіб, -собу.
Употребить все средства – вжи́ ти всіх спо́ собів (за́ ходів).
Срез – 1) (действие) зрі́зування, зрі́зання, -ння; 2) (место) зріз, -зу.
Срезок – ути́ нок, -нку.
Срезывать, срезать – зрі́зувати, -зую, -зуєш, зрі́зати (зрі́жу, зрі́жеш), стина́ ти, стя́ ти
(зітну́ , зітне́ ш).
Срисовывать, срисовать – перемальо́ вувати, -вую, -вуєш, перемалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Сродник – ро́ дич, -ча, рода́ к, -ка́ ; -ница – ро́ дичка, рода́ чка, -ки.
Сродниться – зрідни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся; (о мн.) порідни́ тися, породича́ тися.
Сродный – 1) (свойственный) власти́ вий; 2) (близкий) спорі́днений, -а, -е.
Сродство – 1) рід (род. ро́ ду), рідня́ , -ні́, ро́ дичі, -чів; 2) спорі́днення, -ння.
Срок – те́ рмін, -ну, речіне́ ць, -нця́ , строк, -ку. Истечение срока – скі́нчення стро́ ку.
Сростаться, сростись – зроста́ тися, -та́ юся, -та́ єшся, зрости́ ся, -сту́ ся, -сте́ шся.
Срочность – нега́ йність, -ности, терміно́ вість, -вости.
Срочный – нега́ йний, терміно́ вий, спі́шний, -а, -е, строкови́ й, -а́ , -е́ ; -но – нега́ йно,
терміно́ во, спі́шно.
Сруб – 1) (действие) зруб, -бу; 2) (в постройке) зруб, -бу, о́ щеп, -пу; (колодезный) цямри́ на,
-ни.
Срубать, срубить – зру́ бувати, -бую, -буєш, зруба́ ти, -ба́ ю, -ба́ єш; (о мног.) позру́ бувати.
Срубка – зруб, -бу, зру́ бування, виру́ бування, -ння.
Срыв – зрива́ ння; (оконч.) зірва́ ння, -ння.
Срывать, сорвать – зрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зірва́ ти, -ву́ , -ве́ ш; -ться – зрива́ тися, зірва́ тися.
Срывать, срыть – зрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш, ско́ пувати, -пую, -пуєш,
скопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Срытие – скопа́ ння, -ння.
Сряду, нар. – підря́ д, по́ спіль, оди́ н за одни́ м, без пере́ рви.
Сряжать, -дить, см. Снаряжать.
Ссадина – садно́ , -на́ , ура́ зка, -ки.
Ссаживать, ссадить – 1) (с корабля) виса́ джувати, -джую, -джуєш, виса́ дити, -джу, -диш; 2)
(с коня) зса́ джувати, зсади́ ти; -ться – 1) (с поезда) висіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ сісти, -сяду,
-деш; 2) (о ткани) збіга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, збі́гтися, -жу́ ся, -жи́ шся.
Ссасывать, ссосать – висиса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ви́ ссати, -ссу, -ссеш.
Сседаться, ссесться – (о сукне) збіга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся, збі́гтися, -жу́ ся, -жи́ шся.
Ссек (мясо) – поля́ двиця, -ці.
Ссекать, ссечь – стина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, стя́ ти (зітну́ , зітне́ ш).
Ссовывать, ссунуть – зсо́ вувати, -вую, -вуєш и зсува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зсу́ нути, -ну, -неш.
Ссора – сва́ рка, -ки; (большая) бу́ ча, -чі, колотне́ ча, -чі.
Ссорить, поссорить – свари́ ти, посвари́ ти, -рю́, -риш; (о мног.) пересвари́ ти.
Ссориться – свари́ тися, -рю́ся, -ришся.
Ссорливый – сварли́ вий, сварки́ й.
Ссорщик – сварли́ вець, -вця; -щица – сварли́ виця, -ці.
Ссуда – по́ зи́ ка, -ки, по́ зи́ чка, -ки.
Ссудный – позичко́ вий, -а, -е.
Ссужать, ссудить – позича́ ти, -ча́ ю, -єш, пози́ чити, -чу, -чиш.
Ссучивать, ссучить – зсу́ кувати, -кую, -куєш, зсука́ ти, -ка́ ю.
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Ссылать, сослать – засила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, засла́ ти, -шлю́, -шле́ ш, зсила́ ти, зісла́ ти.
Ссылаться, сослаться – (на кого, на что) посила́ тися, -ла́ юся, -ла́ єшся, посла́ тися,
-шлю́ся, -шле́ шся, поклика́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся, покли́ катися, -чуся, -чешся (на ко́ го, на
що).
Ссылка – 1) (действие) засила́ ння, зсила́ ння, засла́ ння, -ння; 2) (место) засла́ ння, -ння; 3)
(на кого, на что) посила́ ння, поклика́ ння, -ння (на ко́ го).
Ссыльный – засла́ нець, -нця.
Ссыпать, ссыпать – зсипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зси́ пати, -плю, -плеш; (о мног.) позсипа́ ти.
Ссыпной – зсипни́ й, -а́ , -е́ .
Ссыхаться, ссохнуться – зсиха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, зсо́ хнутися, -хнуся, -хнешся; (о мног.
) позсиха́ тися.
Стабилизатор – стабіліза́ тор.
Стабилизация – стабіліза́ ція, -ії.
Стабилизировать – стабілізува́ ти, -зую, -зу́ єш.
Ставать, стать – 1) става́ ти (стаю́, стає́ш), ста́ ти (ста́ ну, ста́ неш); 2) (останавливаться)
зупиня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, зупини́ тися, -ню́ся, -нишся; 3) (начинать) почина́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, поча́ ти, -чну́ , -чне́ ш, става́ ти, ста́ ти; 4) (хватать) вистача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш,
ви́ стачити, -чу, -чиш. Стать причиной чего – спричини́ тися (-ню́ся, -нишся) до чо́ го.
Статься – ста́ тися, -неться, тра́ питися, -питься.
Ставень – 1) (оконный) віко́ нниця, -ці; 2) (в плотине) за́ ставка, -ки.
Ставить, поставить – 1) ста́ вити, поста́ вити, -влю, -виш, станови́ ти, постанови́ ти, -влю,
-виш; 2) (поставлять) постача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, поста́ чити, -чу, -чиш (кому́ що); 3) (на вид)
зверта́ ти ува́ гу, зверну́ ти ува́ гу (кого́ , чию́ на що); 4) (назначать) настановля́ ти,
настанови́ ти, ста́ вити, поста́ вити (кого́ на ко́ го, на що); 5) (почитать) вважа́ ти, -жа́ ю,
-жа́ єш, ма́ ти (ма́ ю, ма́ єш). Ни во что его ставит – ні за що́ його́ ма́ є.
Ставка – 1) (действие) ста́ влення, -ння; 2) (в игре, воен.) ста́ вка, -ки; 3) (очная) зво́ дини,
-дин.
Ставленник – ста́ вленик, -ка.
Ставня, см. Ставень.
Стадия – ста́ дія, -дії.
Стадний – ста́ дник, -ка, чередни́ к, -ка́ , табу́ нник, -ка.
Стадный – ста́ дний, табуно́ вий.
Стадо – 1) ста́ до, -да; 2) (коров) череда́ , -ди́ ; 3) (лошадей) табу́ н, -на́ ; 4) (птицы) згра́ я, -а́ ї,
та́ бун; 5) (овец) ота́ ра, -ри.
Стаж – стаж, -жу.
Стажист – стажи́ ст, -та; -жистка – стажи́ стка.
Стажировать – стажува́ ти, -жу́ ю.
Стаивать, стаять – та́ нути, ста́ нути, -ну, -неш.
Стайка – згра́ я, -а́ ї.
Стайный – згра́ йний, -а, -е.
Стакан – скля́ нка, -ки; -нчик – скля́ ночка, -ки.
Сталистый – крицюва́ тий, -а, -е.
Сталкивать, столкнуть – спиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, зіпхну́ ти, -ну́ , -не́ ш; -ться – стика́ тися,
-ка́ юся, зіткну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Сталпливаться, столпиться – ку́ пчитися, ску́ пчитися, -чуся, -чишся, юрби́ тися,
з’ю́рбитися, -блюся, -бишся.
Сталь – кри́ ця, -ці.
Стальной – кри́ цеви́ й, -а́ , -е́ .
Стамеска – долітце́ , -ця́ .
Стан – 1) (военный) та́ бір, -бору; 2) (фигура) по́ стать, -ті, поста́ ва, -ви, ста́ н; 3) (в рубашке)
стан, -ну.
Стандарт – станда́ рт, -ту.
Станица (поселение) – стани́ ця; -ничный – стани́ чний, -а, -е.
Становиться – става́ ти (стаю́, стає́ш).
Становище (воен.) – стано́ вище, -ща, стан, -ну.
Станок – варста́ т, -ту.
Станочный – варстато́ вий, -а, -е.
Станционный – станці́йний, -а, -е.
Станция – ста́ нція, -ії.
Стапливать, стопить – сто́ плювати, -люю, -люєш, стопи́ ти, -плю́, -пиш, розто́ плювати,
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розтопи́ ти; (о мног.) посто́ плювати, порозто́ плювати.
Стаптывать, стоптать – 1) (челов.) топта́ ти, потопта́ ти, -чу́ , -чеш; 2) (обувь) сто́ птувати,
-тую, -туєш, стопта́ ти.
Старание – стара́ ння, дба́ ння.
Старательный – стара́ нний, дбайли́ вий, -а, -е; -но – стара́ нно, дбайли́ во.
Старательность – стара́ нність, -ности, дбайли́ вість, -вости.
Стараться, постараться – стара́ тися, постара́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, дба́ ти(ся), подба́ ти(ся
), -ба́ юся(ся), -ба́ єшся(ся)
Старейшина, см. Старшина.
Старенький – старе́ нький, -а, -е; -рехонький – старі́сінький.
Стареть – ста́ рі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Старец – ста́ рець, -рця.
Старик – стари́ й, -ро́ го, дід, -да.
Старикашка – дідо́ к (род. дідка́ ).
Стариковский – дідівськи́ й, старе́ чий, -а, -е.
Старина – старовина́ , давнина́ , -ни́ ; (глубокая) предкові́ччина.
Старинный – старови́ нний, -а, -е, старода́ вній, -я, -є.
Старить – ста́ рити, -рю, -риш; -ся – ста́ ріти(ся), -рію(ся), -рієш.
Старичек – діду́ сь, -ся́ ; -чина, -чище – дідуга́ н, старига́ н, -на.
Старобытный – старожи́ тний.
Староватый – старе́ нький, -а, -е.
Старовер – старові́р, -ра.
Староверный, староверческий – старові́рний, -а, -е.
Стародавность – старода́ вність, старожи́ тність, -ности.
Стародавний – старода́ вній, -я, -є, старожи́ тний, -а, -е.
Старожил – старожи́ тець, -тця, да́ вній ме́ шканець, -нца; -ка – да́ вня ме́ шканка, -ки.
Старомодный – старомо́ дний.
Старообразный – старкува́ тий, приста́ ркуватий, -а, -е.
Старообрядец – старові́р, -ві́ра; -дка – старові́рка, -ки.
Старообрядческий, см. Староверный.
Старопечатный – стародруко́ ваний, -а, -е; -ная книга – стародру́ к, -ку.
Староста – ста́ роста, -ти; (церк.) ти́ тар, -ря.
Староство – старо́ ство, -ва.
Старостить – 1) старостува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; 2) (в церкви) титарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Старостиха – 1) (жена старосты) старости́ ха, -хи; 2) (жена церк. ст.) титари́ ха, -хи.
Старость – ста́ рість, -рости, ста́ рощі, -щів.
Старуха – ба́ ба, -би, стара́ , -ро́ ї.
Старушечий – ба́ б’ячий, ба́ бський, -а, -е.
Старушка – бабу́ ся, -сі, бабу́ ня.
Старческий – старе́ чий, -а, -е; -ски – по-старе́ чому.
Старчество – старе́ чість, -чости, старе́ чий вік.
Старший – ста́ рший, -а, -е; (главный) головни́ й, -а́ , -е́ .
Старшина – старшина́ , -ни́ .
Старшинство – 1) старши́ нство, -ва; 2) (первенство перед младшими) перева́ га, -ги; 3)
(верховность) зве́ рхність, -ности.
Старшинствовать – старшинува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, головува́ ти, -ву́ ю, -єш.
Старый – стари́ й, -а́ , -е́ .
Старье – дра́ нтя, -нтя.
Старьевщик – танди́ тник, -ка; -щица – танди́ тниця, -ці.
Стаскивать, стащить – стяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, стягти́ , -ну́ , -неш.
Статейка – статі́йка, -ки; -тейный – статі́йний, -а, -е.
Статика – ста́ тика, -ки.
Статист, театр. – стати́ ст, -ста; -ка – стати́ стка, -ки.
Статистика – стати́ стика, -ки.
Статистический – статисти́ чний.
Статный – ставни́ й, поста́ вни́ й, показни́ й, стату́ рний, -а, -е.
Статочный – можли́ вий, -а, -е; статочное ли это дело? – хіба́ це можли́ во?
Статский – шта́ тський, циві́льний, -а, -е.
Статут – стату́ т, -ту.
Статуя – ста́ туя, -уї.
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Стать – по́ стать, -ті́, поста́ ва, -ви. С какой стати – з яко́ ї ре́ чі. Под стать – під па́ ру.
Статья – 1) (в газете) стаття́ , -тті; 2) (юрид.) стаття́ , арти́ кул, -лу.
Стачечник – страйка́ р, -ря́ ; -ница – страйка́ рка, -ки.
Стачечный – страйко́ вий, -а, -е.
Стачивать, стачать – зшива́ ти, -ва́ ю, зши́ ти (зши́ ю, зши́ єш).
Стачивать, сточить – сто́ чувати, -чую, -чуєш, сточи́ ти.
Стачка – стра́ йк, -ку.
Стащить – поцу́ пити, -плю, -пиш.
Стая – згра́ я, -ра́ ї.
Стаять, см. Стаивать.
Ствол – 1) (дерева) сто́ вбур, -ра; 2) (ружья) ці́вка, -ки, ру́ ра, -ри.
Стволистый – стовбури́ стий.
Ствольный – стовбуро́ вий, цівко́ вий, -а, -е.
Створ – сту́ лок.
Створки – полови́ нки, -нок, сту́ лки, -лок.
́
Створчатый – полови́ нча(с)тий, двоїстий,
-а, -е.
Створять, створить – зачиня́ ти, -ня́ ю, -єш, зачини́ ти, -ню́, -ниш.
Стеарин – стеари́ н, -ну; -новый – стеари́ новий, -а, -е.
Стебель – стебло́ , -ла́ , стебли́ на, -ни.
Стебелек – стебе́ льце, -ця, стебли́ ночка, -ки.
Стебельный – стебле́ вий, стебло́ вий, -а, -е.
Стеблистый – стебли́ стий, -а, -е.
Стегальщик – стебнува́ льник, -ка; -щица – стебнува́ льниця.
Стегание – стебнува́ ння, -ння,
Стеганный – стебно́ ваний, -а, -е.
Стегать – 1) (стегнуть) бато́ жити, -жу, -жиш, шмага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, шмагну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2
) (ткань) стебнува́ ти, -ну́ ю.
Стекать, стечь – стіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стекти́ (стечу́ , стече́ ш).
Стеклить – скли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Стекло – 1) скло́ , -ла́ ; 2) (оконное) ши́ бка, -ки; вставить стекло куда – заскли́ ти що.
Стекловар – гу́ тник, -ка.
Стекловидный – склува́ тий, -а, -е.
Стеклоделие – скля́ рство, гу́ тництво, -ва.
Стеклоплавильня – гу́ та, -ти.
Сте́ клышко – ске́льце, -ця.
Стеклянистый – скли́ стий, -а, -е.
Стекляный – скляни́ й, -а́ , -е́ .
Стеклярус – пацьо́ рки, -рок.
Стекольный, см. Стекляный.
Стекольщик – скляр, -ра; -щица – скля́ рка, -ки.
Стелажи – ришто́ вання.
Стелька (в обуви) – у́ стілка, -ки.
Стемнеть – стемні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Стена – стіна́ , -ни́ .
Стенание – стогна́ ння, -ння, зойк, -ку, зо́ йкання, -ння.
Стенать – стогна́ ти, -ну́ , -неш, зо́ йкати, -каю, -каєш.
Стенка – сті́нка.
Стенной – стінни́ й, -а́ , -е́ .
Стенобитный – муроло́ мний, -а, -е; -ное орудие – тара́ н, -на́ .
Стенограмма – стеногра́ ма, -ми.
Стенограф – стено́ граф, -фа; -фистка – стенографі́стка, -ки.
Стенографировать – стенографува́ ти, -фу́ ю, -фу́ єш.
Стенографический – стенографі́чний, -а, -е.
Стенография – стеногра́ фія, -ії.
Стенопись – фре́ ска, -ки.
Стеноточец – ша́ шель, -шля (м. р.).
Степенность – стате́ чність, -ности.
Степенный – стате́ чний, -а, -е; -нно – стате́ чно.
Степень – 1) ступі́нь, -пеня́ ; 2) (родства) колі́но, -на.
Степной – степови́ й; -а́ , -е́ .
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Степняк – степови́ к, -ка́ .
Степь – степ, -пу (м. р.).
Стерва, стерво, стервятина – сте́ рво, -ва, па́ дло, -ла.
Стервенеть, стервениться – сатані́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Стервятник – стервя́ тник, -ка.
Стереометр – стереоме́ тр, -тра.
Стереометрический – стереометри́ чний, -а, -е.
Стереоскоп – стереоско́ п, -па; -ический – стереоскопі́чний.
Стереотип – стереоти́ п, -пу; -ный – стереоти́ пний, -а, -е.
Стереохимия – стереохе́ мія, -мії.
Стеречь, устеречь – стерегти́ , устерегти́ , -режу́ , -же́ ш, пильнува́ ти, допильнува́ ти, -ну́ ю,
-ну́ єш.
Стерженек – шпе́ ник, -ка.
Стержень – 1) (в дереве) се́ рце (род. се́ рця); 2) (в нарыве) стри́ жень, -жня; 3) (в экипаже)
шво́ рінь, -реня; 4) осно́ ва, -ви; 5) (в мельнице) дуб, -ба.
Стерилизатор – стериліза́ тор, -ра.
Стерилизация – стериліза́ ція, -ії.
Стерилизировать – стерилізува́ ти, -лізу́ ю, -зу́ єш.
Стерилизированный – стерилізо́ ваний, -а, -е.
Стерлинг – сте́ рлінґ, -ґа.
Стерлядь, зоол. – чечу́ га, -гя; -ляжий – чечу́ жий, -а, -е.
Стерпеть – сте́ рпіти, -плю, -пиш.
Стеснение – 1) стиска́ ння, сти́ снення, -ння, стиск, -ку; 2) (притеснение) у́ тиски, -ків,
пригні́чення, -ння. Стеснение в груди – сти́ ски, -ків.
Стесненный – 1) (сжатый) сти́ снений; 2) (ограниченный) обме́ жений.
Стеснительный – 1) скрутни́ й, тяжки́ й, -а́ , -е́; 2) ути́ скливий.
Стеснять, стеснить – 1) (сжимать) стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, сти́ скувати, -кую, -куєш,
сти́ сну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (угнетать) утиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, гноби́ ти, -блю́, -би́ ш; 3) (мешать)
заважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, зава́ дити, -джу, -диш; 4) (ограничить) обме́ жувати, обме́ жити.
Стесняться – соро́ митися, -млюся, -мишся, стида́ тися, -да́ юся.
Стесывать, стесать – сті́сувати, -сую, -суєш, стеса́ ти (стешу́ , сте́ шеш).
Стечение – 1) (действие) стіка́ ння, -ння; 2) (народа) здвиг, -гу, тиск, -ку, на́ товп, -пу; 3)
(обстоятельств) збіг, -гу; 4) (рек) злив, -ву.
Стиблеты, см. Штиблеты.
Стибрить – поцу́ пити, -плю, -пиш.
Стилист – стилі́ст, -ста; -стический – стилісти́ чний, -а, -е.
Стилистика – стилі́стика, -ки.
Стиль – стиль, -лю.
Стильность – сти́ льність, -ности.
Стильный – сти́ льний.
Стимул – сти́ мул, -лу.
Стипендиат – стипендія́ т, -та; -ка – стипендія́ тка, -ки.
Стипендия – стипе́ ндія, -дії.
Стиралка – ганчі́рка, -ки.
Стирание – 1) (со стола) стира́ ння, -ння, 2) (белья) прання́ , -ння́ .
Стирать, стереть – 1) (стереть) стира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, сте́ рти (зітру́ , зітре́ ш); (краски)
розтира́ ти, розте́ рти; 2) (белье) пра́ ти (перу́ , пере́ ш), попра́ ти.
Стирка – прання́ , -ння́ .
Стискивание – сти́ скування, -ння.
Стискивать, стиснуть – 1) сти́ скувати, -кую, -куєш и стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, сти́ сну́ ти, -ну́ ,
-неш; 2) (зубы) зці́плювати, -плюю, -плюєш, зціпи́ ти, -плю́, -пиш (зу́ би).
Стих – вірш, -шу.
Стихать, стихнуть – стиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, сти́ хнути, -ну, -еш.
Стихи – ві́рші, -шів.
Стихийный – стихі́йний, -а, -е.
Стихия – стихі́я, -і́ї.
Стихоплет – віршома́ з, -за.
Стихосложение – віршува́ ння, віршотво́ рення, -ння.
Стихотворение – вірш, -шу.
Стихотворец – віршо́ вни́ к, -ка́ ; -рный – віршо́ ваний, -а, -е.
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Стихотворство – віршува́ ння, -ння.
Стлать – 1) (постель) стели́ ти, постели́ ти, -лю́, -леш; 2) (настилать мост) настила́ ти,
-ла́ ю, -ла́ єш, настели́ ти, -лю́, -леш; -ться – стели́ тися.
Сто – сто (род. ста).
Стоверстка – стоверсті́вка.
Стог – стіжо́ к, -жка́ , стіже́ чок, -яка; (соломы) ожере́ д, -ду.
Стоголовник – будя́ к, -ка́ .
Стожок – стіже́ чок, -чка.
Стоимость – ва́ ртість, -тости, ціна́ , -ни́ .
Стоить – коштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш; стоит – кошту́ є, варт; не стоит – не варт, не ва́ рто; не
стоит благодарности – нема́ за що дя́ кувати.
Стоицизм – стоїци́ зм, -му.
́
Стоический – стоїчний,
-а, -е.
Стойка – 1) стоя́ ння, -ння, сті́йка, -ки, сто́ янка, -ки; 2) (подпорка) підпо́ ра, -ри, підпі́рка, -ки;
3) (в магазине) прила́ вок, -вка.
Стойкий – тверди́ й, -а́ , -е́ , непохи́ тний, -а, -е; -йко – тве́ рдо, непохи́ тно.
Стойкость – тве́ рдість, непохи́ тність, -ности.
Стойло – сті́йло, -ла.
Стоймя – сті́йма, стовма́ , сто́ яч(к)и, насто́ ячки; сторч.
Сток – 1) спад, -ду; 2) (у водян. мельн.) лотоки́ , -кі́в; 3) (сточная труба) ри́ нва, -ви.
Стократный – сторазо́ вий, стокро́ тний, -а, -е.
́
Стол – 1) стіл (род. стола́ и сто́ лу); 2) (еда) харчі́, -чі́в, їжа,
-жі. Адресный стол – адресо́ ве
бюро́ .
Столб – 1) сто́ вп, -па́ , слуп, -па; 2) (позвоночн.) хребе́ т, -бта́ .
Столбенеть – стовпі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Столбец (печатн.) – шпа́ льта, -ти.
Столбик – сто́ впчик, -ка.
Столбняк, мед. – праве́ ць, -вця́ , пряме́ ць, -мця́ , остовпі́ння.
Столбоватый – стовпува́ тий.
Столбовой – стовпови́ й, -а́ , -е́ . Столбовая дорога – верстови́ й шлях, би́ та доро́ га.
Столбообразный – стовбува́ тий, -а, -е.
Столетие – столі́ття, -ття.
Столетний – столі́тній, -я, -є, сторі́чний, -а, -е.
Столик – сто́ лик, -ка, сто́ личок, -чка.
Столица – столи́ ця, -ці.
Столичный – столи́ чний, -а, -е.
Столкновение – 1) сути́ чка, -ки; 2) (поездов) зіткнення, -ння.
Столкнуть, см. Сталкивать.
Столковаться – зговори́ тися, -рю́ся, -ришся.
Столовать – харчува́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш; -ться – харчува́ тися.
Столовая – їда́ льня, -ні.
Столовник – харчівни́ к, -ка́ .
Столовый – 1) столо́ вий, -а, -е́; 2) харчови́ й, -а́ , -е́ .
Столочь – стовкти́ , -чу́ , -че́ ш.
Столпиться – сто́ впитися, -плюся, -пишся, ску́ пчитися, -чуся.
Столпление – сто́ впище, -ща, на́ товп, -пу, тиск, -ку.
Столпотворение (перен.) – гарми́ дер, -ру, ша́ рварок, -ку.
Столь – так.
Столько – сті́льки.
Столяр – сто́ ляр, -ра.
Столярный, столярский – столя́ рний, столя́ рський, -а, -е.
Столярня – столя́ рня, -ні.
Стон – сто́ гін, -гону, зо́ йк, -ку.
Стонать – стогна́ ти, -гну́ , -гнеш.
Стопа – 1) (ноги) ступня́ , -ні́; 2) нога́ , -ги́ ; 3) (след) слід, -ду, тропа́ , -пи́ ; 4) (бумаги) рі́за, -зи;
(в стихах) стопа́ , -пи́ ; 5) (кубок) ке́ліх, -ха.
Стора – што́ ра, -ри.
Сторговаться – сторгува́ тися, -гу́ юся, -гу́ єшся.
Сторицею – у сто раз.
Сторож – сто́ рож, -жа, вартівни́ к, -ка́ ; -жиха – сторожи́ ха, -хи.
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Сторожевой – вартови́ й, сторожеви́ й, -а́ , -е́ .
Сторожить – вартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, сторожи́ ти, -жу́ , -жи́ ш.
Сторожка – варті́вня, -ні, сторо́ жка, -ки.
Сторожкий – сторожки́ й, чутки́ й, -а́ , -е́ .
Сторона – 1) (направл.) сторона́ , -ни́ , бік (бо́ ку); 2) (поверхн. предмета) бік (род. бо́ ку); 3)
(лицевая с. дома) чоло́ , -ла́ ; 4) (лицевая с. ткани) лице́, -ця́ ; 5) (задняя) спід,(р. спо́ ду),
спі́дка, -ки; 6) (солнечная) відсо́ ння, -ння; 7) (родная) рі́дний кра́ й; 8) (чужая) чужина́ , -ни́ ;
9) (правая) правору́ ччя;10) (левая) лівору́ ччя, -ччя; 11) (в процессе) сторона́ , -ни́ . В
стороне – о́ сторонь, з бо́ ку, на о́ дшибі. Быть в стороне от чего – бу́ ти о́ сторонь (від) чого.
В сторону – у бік. Со стороны – з бо́ ку. Со всех сторон – з усі́х бокі́в, усіма́ сторона́ ми. С
обоих сторон – з обох бокі́в, по́ біч. По правую, по левую сторону – право́ руч, ліво́ руч.
Сторониться – 1) оступа́ тися, відступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, схо́ дити, -джу, -диш з доро́ ги;
2) (кого-нибудь) цура́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Сторонка – сторі́нка.
Сторонний – 1) сторо́ нній, -я, -є, чужи́ й, -а́ , -е́ ; 2) (боковой) бокови́ й.
Сторонник – прихи́ льник, -ка, прибі́чник, -ка; -ница – прихи́ льниця, -ці, прибі́чниця, -ці.
Стороною – бо́ ком, бочко́ м.
Стосковаться – зану́ ди́ тися, -джу́ ся, -дишся (за ким).
Сточить, см. Стачивать.
Сточная труба – ри́ нва, -ви.
Стоющий – ва́ ртий, -а, -е.
Стоязычный – стоязи́ чний, -а, -е.
Стояние – стоя́ ння, -ння, сто́ янка, -ки.
Стоянка – пості́й, -то́ ю; посто́ янка, -ки.
́
Стоять, стать – стоя́ ти (стою́, стоїш),
ста́ ти (ста́ ну, ста́ неш); Ст. как столб – стовби́ тися;
стоять на часах – вартува́ ти; стоять на своем – пра́ вити своє́; стоять за кем –
обстава́ ти кого́ .
Стоячий – стоя́ чий, -а, -е.
Стравливать, стравить – 1) (посевы, траву) випаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, ви́ пасти, -су, -сеш; 2)
(крыс, мышей) виво́ дити, -джу, -диш, ви́ вести, -веду, -деш; 3) (натравливать против кого)
цькува́ ти (цькую́, цькує́ш), нацько́ вувати, -вую, -вуєш, нацькува́ ти.
Страда – жнива́ (род. жни́ в).
Страдалец – страда́ льник, -ка, стра́ дник, -ка; -лица – страда́ льниця, -ці, стра́ дниця, -ці.
Страдальческий – стра́ дницький, страда́ льницький, -а, -е.
Страдальчество – страда́ льництво, стра́ дництво, -ва.
Страдание – стражда́ ння, -ння, му́ ка, -ки.
Страдательный – стражда́ льний, -а, -е; -ный залог – переє́мний стан, -ну.
Страдать – 1) стражда́ ти, -да́ ю, -да́ єш; 2) (на что) слабува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Страдный – жни́ вний, -а, -е; страдная пора – жнива́ (род. жнив).
Страж – сто́ рож, -жа, вартови́ й.
Стража – сторо́ жа, -жі, ва́ рта, -ти.
́
Страна – сторона́ , -ни́ , край (род. кра́ ю), країна,
-ни.
Страница – сторі́нка, -ки; -ничный – сторінко́ вий, -а, -е.
Странник – мандрі́вник, -ка; -нница – мандрі́вниця, -ці.
Странничать – 1) (путешествовать) мандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; 2) (странно мыслить)
химерува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Страннический – мандрі́вницький, мандрі́вничий, -а, -е.
Страннолюбивый – гости́ нний.
Странность – чудно́ та, -ти, химе́ ра, -ри, ди́ вність, химе́ рність, -ности.
Странный – чудни́ й, -а́ , -е́ , ди́ вний, химе́ рний, чудерна́ цький, -а, -е; -но – чу́ дно, ди́ вно,
химе́ рно.
Странствие – мандрі́вка, -ки, мандрува́ ння, -ння.
Странствование – ма́ ндри, -рів, мандрува́ ння, подорожува́ ння, -ння.
Странствователь, см. Странник.
Странствовать – мандрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, подорожува́ ти, -жу́ ю, -жу́ єш.
Странствующий – мандрі́вний, -а, -е.
Страстной – страсни́ й, страшни́ й, -а́ , -е́ ; -ная неделя – бі́лий (страсни́ й) ти́ ждень.
Страстность – при́ страсність, -сности, жагу́ чість, -чости.
Страстный – при́ страсний, -а, -е, жагу́ чий; -но – при́ страсно, жагу́ че.
Страсть – 1) (страдание) стражда́ ння, -ння, му́ ка, -ки; 2) (сильное влечение) при́ страсть,
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-сти, жага́ , -ги́ ; 3) (любовная) лю́бощі, -щів; 4) (страх) жах, -ху, ляк, -ку, страх, -ху; 5)
(множество, весьма) ду́ же, страх, страше́ нно, на́ дто, си́ ла; мне страсть как хочется
увидеть её – мені́ ду́ же хо́ четься поба́ чити її.́
Стратег – страте́ г, -га; -гический – стратегі́чний, -а, -е.
Стратегия – страте́ гія, -ії.
Страус – стру́ сь, -ся; -совый – стру́ севий, -а, -е.
Страх – 1) страх, -ху́ , ляк, о́ страх, -ху; 2) (панический) переполо́ х; 3) (весьма) ду́ же,
страше́ нно.
Страхи – страхі́ття, -ття. Взять на свой страх – взя́ ти на свою́ ві́дповіда́ льність.
Страхование – страхува́ ння, -ння.
Страхователь – страхівни́ к, -ка́ ; -ница – страхівни́ ця, -ці.
Страховать, застраховать – страхува́ ти, застрахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш; -ться –
страхува́ тися, застрахува́ тися.
Страховка – страхува́ ння, -ння.
Страховой – страхови́ й, -а́ , -е́ .
Страховщик – страхівни́ к, -ка́ .
Страшилище – страхо́ вище, -ща, страхі́ття, -ття.
Страшить, устрашить – страха́ ти, настраха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ляка́ ти, наляка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш;
-ться – страха́ тися, настраха́ тися, ляка́ тися, наляка́ тися.
Страшливый – полохли́ вий, лякли́ вий, -а, -е; -во – полохли́ во, лякли́ во.
Страшный – страшни́ й, -а́ , -е́ ; (очень) страше́ нний, -а, -е; страшное – страховина́ , -ни́ ,
страхови́ ння, -ння; -но – 1) стра́ шно, ля́ чно, бо́ язко; 2) (очень) стра́ шно, страше́ нно.
Стращать – страха́ ти, ляка́ ти.
Стрекоза – ко́ ник, -ка, ба́ бка, -ки.
Стрекотание – скрекота́ ння, -ння, скре́ кіт, -коту, цокота́ ння, -ння, цокотня́ , -ні́.
Стрекотать – 1) скрекота́ ти, -чу́ , -чеш; 2) (о человеке) цокоті́ти, цокота́ ти, -чу́ , -чиш.
Стрекотунья – скрекоту́ ха, -хи.
Стрела – стріла́ , -ли́ .
Стрелка – 1) (вообще) стрі́лка, -ки, стріла́ , -ли́ ; 2) (жел. дор.) ви́ лка, -ки.
Стрелковый – стріле́ цький.
Стреловидный – стрілува́ тий, стрільча́ стий, -а, -е.
Стрелок – 1) стріле́ ць, -льця́ ; 2) (из лука) лучни́ к, -ка́ .
Стрелочник (железн.) – стрі́лочник, ви́ льник, -ка.
Стрелочный, ж.-д. – ви́ личний.
Стрельба – стріляни́ на, -ни.
Стрельбище – стрі́льбище, -ща.
Стрелянный – 1) (убитый) заби́ тий, -а, -е; 2) (опытный) бува́ лий; 3) (о характере)
ля́ каний, полохли́ вий, -а, -е.
Стрелять – 1) (выстрелить) стріля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, стрі́[е́ ]лити, -лю, -лиш, стре́ льнути, -ну,
-неш; 2) (застрелить) стріля́ ти, застре́ лити.
Стремглав, нар. – стрі́мголов, сторч, сторчака́ .
Стремительность – нава́ льність, -ности, прожо́ г, -гу.
Стремительный – нава́ льний, -а, -е; -но – прожо́ гом, нава́ льно.
Стремиться – 1) порива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, прямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, змага́ тися, -га́ юся,
-га́ єшся (до ко́ го, до чо́ го); 2) (о воде) ри́ нути, ли́ нути, -ну, -неш.
Стремление – по́ тяг, -гу, порива́ ння, -ння.
Стремнина – 1) кру́ ча, -чі, у́ рвище, -ща; 2) (быстрое течение) бистрина́ , -ни́ .
Стремнистый – стрімки́ й, крути́ й, -а́ , -е́ , урви́ стий, -а, -е.
Стремя – стремено́ , -на (множ. стреме́ на, -ме́ н).
Стремянный – стреме́ нни́ й, -а́ , -е́ .
Стренаживать, стреножить – стрино́ жувати, -жую, -жуєш, стрино́ жити, -жу, -жиш.
Стрескать – стрі́скати, -каю, -каєш.
Стреха – стрі́ха.
Стриж, зоол. – щур, -ра́ .
Стрижка – стрижба́ , -би́ , стри́ ження, -ння.
Стрихнин, хим. – стрихні́н, -ну.
Стричь – стри́ гти (стрижу́ , стриже́ ш).
Строгало, см. Рубанок.
Строгальный – гемблюва́ льний.
Строгальщик – гембля́ р, -ра́ , струга́ ч, -ча́ .
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Строгательный – стружни́ й, -а́ , -е́ .
Строгать – струга́ ти, -жу́ , -жеш; (рубанком) гемблюва́ ти, -блю́ю, -лю́єш.
Строгий – суво́ рий, го́ стрий; -го – суво́ ро, го́ стро.
Строгость – суво́ рість, го́ стрість, -рости.
Строевой – 1) (отн. к войску) стройови́ й, шерего́ вий, -а, -е; 2) (годный на постройку)
будіве́ льний, -а, -е.
Строение – 1) (действие) будува́ ння, -ння; 2) (постройка) буді́вля, -лі, будо́ ва, -ви; 3)
(вещества, тела) будо́ ва, -ви, у́ стрій, -рою.
Строитель – будівни́ к, -ка́ .
Строительный – будіве́ льний.
Строительство – будівни́ цтво.
Строить – 1) (в ряды) шикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 2) (в муз.) ладнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 3) (архит.)
будува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 4) (выделывать штуки) виробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться – 1) (в ряды)
шикува́ тися; 2) (о здании) будува́ тися.
Строй – 1) лад, ду́ , у́ стрій, -рою; 2) (военный) шик, -ку; (в шеренгу) ла́ ва, -ви; 3) (муз.) ла́ д,
-ду.
Стройка – будува́ ння, -ння.
Стройность – 1) стру́ нкість, -кости; 2) (в пении, музыке) лад, -ду, гармоні́йність, -ности; З)
(в работе) поря́ док, -дку, лад; 4) (в архитектуре) гормоні́йність.
Стройный – 1) струнки́ й, ставни́ й, -а́ , -е́; 2) (о музыке, пении) гармоні́йний; -но – 1)
стру́ нко; 2) гармоні́йно.
Строка – рядо́ к, -дка́ .
Стропило – кро́ ква, -ви.
Стропильный – крокв’я́ ний, кроків’я́ ний, -а, -е.
Строптивость – опри́ шкуватість, -ости.
Строптивый – опри́ шкуватий.
Строчить – 1) (материю) стебнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (письмо) дря́ пати, -па́ ю, -па́ єш,
писа́ ти (пишу́ , пи́ шеш).
Строчка – 1) (в шитье) стебнува́ ння, -ння, ви́ стіг, -гу; 2) (в письме) рядо́ к, -дка́ .
Строчный – рядкови́ й, -а́ , -е́ ; строчные буквы – малі́ лі́тери (бу́ кви).
Струг – (столяр, инстр.) струг, -га, ге́ мбель, -бля.
Стругать, см. Строгать.
Стружка – 1) (действие) струга́ ння, -ння; 2) (результат) стру́ жка, -ки, остру́ жок, -жка.
Струистый – хвиля́ стий, -а, -е.
Струить – ли́ ти (ллю, ллєш), ціди́ ти, -джу́ , -диш.
Струиться – струмува́ ти, -му́ ю, -му́ єш, точи́ тися, -чу́ ся.
Структура – структу́ ра, -ри, будо́ ва, -ви.
Струна – струна́ , -ни́ ; -нный – стру́ нний, -а, -е.
Струп – струп, -па.
Струпеть – струпі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Струпный – струпо́ вий, -а, -е.
Струсить – зляка́ тися, -ка́ юся.
Стручек – стручо́ к, -чка́ ; -чковатый – стру(ч)кува́ тий, -а, -е.
Стручковый – стручкови́ й, -а́ , -е́ .
Струя – ці́вка, -ки, струмо́ к, -мка́ ; струей – ці́вкою, дзюрко́ м.
Стряпать, состряпать – готува́ ти, зготува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
́
́
Стряпня – 1) готува́ ння, -ння; 2) їство,
-ва, їжа (род. їжі).
Стряпуха – кухова́ рка, -ки.
Стрясать, стрясти – стру́ шувати, -шую, -шуєш, струси́ ти.
Стряхивать, стряхнуть – стру́ шувати, -шую, -шуєш, струси́ ти (струшу́ , стру́ сиш).
Студенеть – 1) драглі́ти, -лі́ю, -лі́єш; 2) см. Холодеть.
Студенистый – драгли́ стий, -а, -е.
Студеный – холо́ дний, -а, -е; -но – хо́ лодно.
Студень – холоде́ ць, -дця́ , драглі́, -лі́в.
Студент – студе́нт, -та; -тка – студе́ нтка, -ки.
Студенческий – студе́ нтський, -а, -е.
Студить, остудить – студи́ ти, -джу́ , -диш, ви́ студити, -джу.
Стужа – хо́ лод, -ду, моро́ з, -зу, холодне́ ча, -чі.
Стук – стук, -ку, гу́ ркіт, -коту, стукоті́ння, -ння.
Стукание – сту́ кання, -ння, стукани́ на, -ни.
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Стукать, стукнуть – сту́ кати, -каю, -єш, сту́ кнути, -ну, -неш.
Стукотня – сту́ княва, стукотне́ ча, гуркотне́ ча, -чі, гуркотня́ ва, -ви.
Стул – стіле́ ць, -льця́ .
Ступа – сту́ па, -пи, сту́ пка, -ки.
Ступать, ступить – ступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, ступи́ ти, -плю́, -пиш.
Ступень, ступенька – 1) (у неподв. лестницы) схі́дець, -дця, сходи́ нка, -ки; 2) (в переносн.
лестнице) щабе́ль, -бля́ .
Ступеньки – схо́ ди, -дів, схі́дці, -ців, при́ ступки, -ків.
Ступеньчатый – схі́дча́ стий, щабли́ стий, -а, -е.
Ступица (в колесе) – ма́ точина, -ни.
Ступка, см. Ступа.
Стучание – сту́ кання, -ння.
Стучать, стукнуть – сту́ кати, -каю, -каєш, сту́ кнути, -ну, -неш; (сильно) грю́кати,
грю́кнути; (ногой) ту́ пати, тупоті́ти, ту́ пнути.
Стушеваться – зні́титися, -чуся, -тишся.
Стыд – со́ ром, -му.
Стыдить, пристыдить – соро́ мити, -млю, -миш, засоро́ мити, -млю, -миш; -ться –
соро́ митися, засоро́ митися.
Стыдливость – соромли́ вість, сором’язли́ вість, -вости.
Стыдливый – соромли́ вий, сором’язли́ вий, -а, -е; -во – соромли́ во, сором’язли́ во.
Стыдно – со́ ромно, со́ ром,
Стыдный – соромі́тний, стидки́ й.
Стылу, нар. – 1) зза́ ду, споти́ лля, ззати́ лля; 2) ззапі́лля.
Стынуть, стыть – холо́ нути, -ну, -неш, застига́ ти, -га́ ю, -гаєш.
Стычка – су́ тичка, спо́ тичка, -ки.
Стяг – стяг, -гу, пра́ пор, -ра.
Стягивать, стянуть – 1) (что чем, что с чего, с кого) стя́ гувати, -гую, -гуєш, стягну́ ти, -ну́ ,
-неш, стяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, стягти́ , -гну́ , -гнеш; 2) (украсть) цу́ пити, поцу́ пити, -плю, -пиш.
Стяжание – набува́ ння, надба́ ння, придба́ ння, -ння.
Стяжатель – дбач, -ча́ , набува́ ч, -ча́ ; -ница – дба́ ха, -хи, набува́ чка, -ки.
Стяжательный – 1) дбайли́ вий; 2) заже́ рливий, -а, -е.
Стяжать, см. Приобретать.
Стяжка – 1) стя́ гіль; 2) (действие) стяга́ ння, -ння.
Стяжной – стяжни́ й.
Стянуть, см. Стягивать.
Суббота – субо́ та, -ти; -тный – субо́ тній, -я, -є.
Субординация – субордина́ ція, -ції, підле́ глість, -лости.
Субсидировать – субсидува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Субсидированный – субсидо́ ваний, -а, -е.
Субсидия – субси́ дія, -дії.
Субстанция – субста́ нція, -ції.
Субстрат – субстра́ т, -ту.
Суб’ект – суб’є́кт, -та.
Суб’ективность – суб’єкти́ вність, -ности.
Суб’ективный – суб’єкти́ вний, -а, -е; -но – суб’єкти́ вно.
Суверенитет – сувереніте́ т, -ту.
Суверенный – сувере́ нний, -а, -е.
Суглинистый – глинкува́ тий.
Суглинок – су́ глинок, -нка.
Сугроб – заме́ т, -ту; (большой) кучугу́ ра, -ри.
Сугубый – подві́йний, особли́ вий; -бо – подві́йно, особли́ во.
Суд – суд, -ду. Верховный суд – ви́ щий суд; гражданский суд – циві́льний суд; третейский
суд – полюбо́ вний суд; военный суд – військо́ вий суд; уголовный суд – ка́ рний суд.
Судак, зоол. – суда́ к, -ка́ .
Сударь, сударыня – 1) (обращ. к хозяину) госпо́ дарю, господи́ не; 2) (обращ. к кажд.
человеку) па́ не, добро́ дію; па́ ні, добро́ дійко.
Судачить – суди́ ти, -джу́ , -диш.
Судебный – судови́ й, -а́ , -е́ .
Судеец – судови́ к, -ка́ .
Судейский – судови́ й, -а́ , -е́ .
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Суденышко – суде́ нце, -нця.
Судилище – су́ дище, -ща.
Судить – 1) (в суде) суди́ ти, -джу́ , -диш; 2) (думать) гада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ду́ мати, -маю,
-маєш, міркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Судиться – суди́ тися, -джу́ ся, -дишся, позива́ тися, -ва́ юся.
Судно – судно́ , -на́ .
Судный – судови́ й, -а́ , -е́ .
Судовладелец, судовщик – судновла́ сник, -ка.
Судок – 1) (столов.) поставе́ ць, -вця́ ; 2) (для ношения обеда) мисочки́ , -чо́ к.
Судомойка – 1) (перемыв. посуду) перемива́ льниця, -ці; (оскорбительно) поми́ йниця, ці; 2)
(тряпка) ми́ йка, -ки.
Судоплавание – плавба́ , -би́ .
Судопроизводство – судівни́ цтво, судова́ спра́ ва, -ви.
Судопромышленность – суднопромисло́ вість, -вости.
Судорога – корч, -чу; судороги – ко́ рчі, -чів; (у скота) перело́ ги.
Судорожный – конвульсі́йний.
Судостроение – корабе́ льне, паропла́ вне будівни́ цтво, суднобудівни́ цтво, -ва.
Судостроитель – суднобудівни́ к, -ка́ , будівни́ к, -ка́ су́ ден, паропла́ вів.
Судостроительный – суднобудіве́ льний, -а, -е.
Судоустройство – судови́ й лад, у́ стрій, -рою.
Судоходный – суднохо́ дний, -а, -е.
Судоходство – суднохо́ дство, -ва.
Судохозяин – судновла́ сник, -ка.
Судьба – до́ ля, -лі, тала́ н, -ну́ .
Судья – суддя́ , -дді́.
Суевер – забобо́ нник, марнові́рник, -ка; -ка – забобо́ нниця, марнові́рниця; -ці.
Суеверие – забобо́ н, -ну, марнові́рство.
Суеверность – забобо́ нність, марнові́рство, -ва.
Суеверный – забобо́ нний, марнові́рний.
Суесловие – марнослі́в’я, -в’я; -вный – марнослі́вний, -а, -е.
Суета – 1) (тщета) марно́ та, -ти, суєта́ , ма́ рність, -ности; 2) (беготня, спех) метушня́ , -ні́.
Суетиться – метуши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся, клопота́ тися, -почу́ ся, -по́ чешся.
Суетливость – метушли́ вість, клопотли́ вість, -вости.
Суетливый – метушли́ вий, клопітли́ вий, -а, -е.
Суетность – ма́ рність, -ности, марно́ та, -ти.
Суетный – ма́ рний, -а, -е.
Суетня – метушня́ , -ні́.
Суждение – 1) (мысль) мірко́ вання, -ння; 2) (психол.) су́ дження, -ння.
Сужденный – су́ джений, -а, -е; суждено – суди́ лося.
Суженый – су́ джений, -ного; -ная – су́ джена, -ної.
Суживание – зву́ жування, -ння.
Суживать, с’узить – зву́ жувати, -жую и звужа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, звузи́ ти, -жу́ , -зи́ ш.
Сук – сук, -ка́ .
Сука – су́ ка, -ки; -кин – су́ чий, -а, -е.
Сукно – сукно́ , -на́ .
Сукновал – валі́й, -ія́ , валю́шник, -ка, шапова́ л, сукнова́ л, -ла.
Сукновальный – валю́шний, сукнова́ льський, -а, -е.
Сукновальня – валю́шня, сукнова́ льня, -ні.
Сукноделие – сукноро́ бство, -ва.
Суковатый – сучкува́ тий, -а, -е.
Суконка – сукни́ на, -ни, сукни́ нка, -ки.
Суконный – сукня́ ний, -а, -е.
Суконщик – сукня́ р, -ра́ .
Сукровица – су́ кровиця, су́ кроватиця, -ці, па́ сока, -ки; -вичный – сукрува́ тий, -а, -е.
Сулема – сулема́ , -ми́ .
Суление – обі́цянка, -ки.
Сулея – сулія́ , -ії.́
Сулить, посулить – обіця́ ти, пообіця́ ти, -ця́ ю, -ця́ єш.
Султан – 1) (турецкий) султа́ н, -на; 2) (в каске) ки́ тиця, -ці.
Сума, сумка – 1) то́ рба, -би, торби́ на, -ни; 2) (патронная) ладівни́ ця, -ці; 3) (переметная)
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сакви́ , -ко́ в.
Сумасброд – варія́ т, шалапу́ т.
Сумасбродничать, сумасбродствовать – навісні́ти, -ні́ю, -ні́єш, шалі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Сумасбродный – навіже́ ний, шале́ний, -а, -е.
Сумасбродство – шале́ нство, навіже́нство, -ва.
Сумасшедший – божеві́льний, збожево́ лілий, -а, -е.
Сумасшествие – божеві́лля, -лля.
Сумасшествовать – божево́ літи, -лію, -лієш.
Суматоха – сум’яття́ , -ття́ , метушня́ , -ні́, гарми́ дер, -ру.
Сумбур – нісені́тниця, дурни́ ця, -ці, безла́ ддя, -ддя, недола́ дність, -ности.
Сумбурный – недола́ дний, безглу́ здий, -а, -е.
Сумеречный – смерко́ вий, -а, -е.
Сумерки – смерк, -ку, смерка́ ння, -ння; (ранние) при́ смерк, -ку; (легкие) су́ тінки, -ків,
при́ мерки. В сумерки – смерко́ м.
Суметь – зумі́ти, -мі́ю, -мі́єш.
Сумка – торби́ нка, -ки.
Сумма – 1) су́ ма, -ми; 2) (итог) пі́дсумок, -ку.
Суммировать, ссуммировать – підсумо́ вувати, -вую, -вуєш, підсумува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Суммовой, суммарный (учёт) – підсумко́ вий (облі́к).
Сумрак – су́ тінок, -нку.
Сумрачность – похму́ р(н)і́сть, хму́ р(н)ість, -р(н)ости.
Сумрачный – похму́ р(н)ий, хму́ рий, -а, -е, хмурни́ й, -а́ , -е́ ; -но – похму́ ро, хму́ ро.
Сумятица, см. Суматоха.
Сундук – скри́ ня, -ні; (ум.) скри́ нька, -ки.
Сундучник – скри́ нник, -ка, скриня́ р, -ра́ .
Сундучный – скриньови́ й.
Суп – ю́шка, -ки.
Суперфосфат – суперфосфа́ т, -ту.
Супесок – су́ пісок, -ску.
Супесчаный – су́ піскуватий, -а, -е.
Супить, насупить – хму́ рити, нахму́ рити, -рю, -риш, насу́ плювати, -люю, -люєш, насу́ пити,
-плю, -пиш; -ться – хму́ ритися, нахму́ ритися, насу́ плюватися, насу́ питися.
Суповой – ю́шечний, -а, -е; с. ложка – ополо́ ник, -ка.
Супонь – супо́ ня, -ні.
Супостат – во́ рог, -га, супроти́ вник, -ка.
Супруг – чолові́к, -ка, дружи́ на, -ви; -га – жі́нка, -ки, дружи́ на.
Супруги – подру́ жжя, -жжя, чолові́к та жі́нка.
Супружеский – подру́ жній, -я, -є.
Супружество – 1) шлюб, -бу. Вступить в супружество – одружи́ тися, побра́ тися; 2)
подру́ жжя, -жжя.
Сургуч – сургу́ ч, -чу́ ; -чный – сургуче́ вий.
Сургучник – сургу́ чник, -ка.
Сурик – су́ рик, -ку, манія́ , -ії, мані́йка, -ки; -ковый – су́ риковий, мані́євий, -а, -е.
Суровость – суво́ рість, -рости, жорсто́ кість, -кости, лю́тість, -тости, похму́ рість, -рости.
Суровый – 1) (небеленый) гру́ бий, сурови́ й, сирови́ й, -а́ , -е́; 2) (угрюмый) похму́ рий,
пону́ рий, -а, -е; 3) (о нраве) суво́ рий, жорсто́ кий, -а, -е; 4) (о климате) суво́ рий, лю́тий,
Сурок, зоол. – баба́ к, -ка́ .
Суррогат – сурога́ т, -ту.
Сурьма, хим. – антимо́ н, -ну.
Сурьмить – чорни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Суслик, зоол. – ховра́ х, -ха́ .
Сустав – суста́ в, -ва, сугло́ б, -ба.
Сутенер – сутене́ р, -ра.
Сутки – доба́ , -би́ .
Сутолока – гарми́ дер, -ру, штовхани́ на, -ни; см. Суматоха.
Суточный – добови́ й.
Сутулиться – го́ рбитися, -блюся, -бишся.
Сутуловатый – зго́ рблений, суту́ лий, -а, -е.
Суть – су́ ть, -ти, су́ тність, -ности.
Сутяга – позива́ йло, -ла, позива́ ка, -ки.
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Сутяжить – позива́ тися, -ва́ юся.
Сутяжничество – по́ зви, -вів.
Суфикс (грам.) – на́ росток, -тка, су́ фікс, -са.
Суфлер – суфле́ р, -ра.
Суффражистка – суфражи́ стка, -ки.
Сухарный – суха́ рний, -а, -е.
Сухарь – суха́ р, -ря́ .
Суходол – суході́л, -до́ лу.
Сухожилие – сухожи́ лок, -лка, суха́ жи́ ла, -ли.
Сухой – сухи́ й, -а́ , -е́ ; -хо – су́ хо.
Сухопарый – сухорля́ вий, -а, -е.
Сухопутный – сухопу́ тний, суході́льний, -а, -е.
Сухопутье – сухопу́ ття, -ття.
Сухорукий – сухору́ кий, -а, -е.
Сухостой – сухолі́с, -лі́су.
Сухость – су́ хість, -хости.
Сухота – 1) (сухость) су́ хість, -хости; 2) (забота) сухо́ та, -ти, сухо́ тонька, -ки.
Сухотка, мед. – сухо́ ти (род. сухо́ т).
Сухощавый – сухорля́ вий, худорля́ вий, -а, -е.
Сухоядение – сухоїжа, -жі.
Сучек – сучо́ к, -чка́ .
Сучение – сука́ ння, -ння.
Сученка – су́ чечка, -ки.
Сучий – су́ чий, -а, -е.
Сучить, ссучить – сука́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, зсука́ ти, -чу́ , -чиш.
Суша – суході́л, -до́ лу.
Суше – сухі́ш(е); становиться суше – сухі́шати, -шаю, -шаєш.
Сушение – суші́ння, -ння.
Сушеный – су́ ше́ ний, -а, -е; с. фрукты – сушня́ , -ні́.
Сушильня – суша́ рня, -ні.
Сушить – суши́ ти, -шу́ , -шиш.
Сушка, см. Сушение.
Сушь, см. Суша; (засуха) – засу́ ха, посу́ ха, -хи.
Существенность – істо́ тність, -ности.
Существенный – істо́ тний, -а, -е; -нно – істо́ тно.
Существительное имя, грам. – іме́нник, -ка.
Существо – 1) істо́ та, -ти; 2) (суть) суть, -ті, су́ тність, -ности. По существу – по су́ ті.
Существование – існува́ ння, -ння.
Существовать – існува́ ти.
Сущий (настоящий) – су́ щий, су́ тий, -а, -е, спра́ вжній, -я, -є.
Сущность – суть, -ти, су́ тність.
Сфальшивить – зфалшува́ ти.
Сфера – 1) (шар) сфе́ ра, -ри; 2) (действия) о́ бсяг, -гу, сфе́ ра; 3) (среда, общество)
ото́ чення, -ння, сфе́ ра.
Сферический – сфери́ чний, -а, -е.
Сфинкс – сфі́нкс, -кса.
Сформирование – зформува́ ння, -ння.
Сформировать – зформува́ ти.
Схватец – гапличо́ к, -чка́ .
Схватка – 1) (воен.) бі́йка, -ки, су́ тичка, -ки; 2) (один на один) герць, -ця; 3) (ссора) сва́ рка,
-ки; 4) (спор) супере́ чка, -ки.
Схватывать, схватить – схо́ плювати, -люю, -люєш, схопи́ ти.
Схватываться, схватиться – 1) (с места) схо́ плюватися, -лююся, -люєшся, схопи́ тися,
-плю́ся, -пишся; 2) (ухватиться) чіпля́ тися, учепи́ тися, -плю́ся, -пишся; 3) (в бою)
зче́ плюватися, зчепи́ тися, стина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, стя́ тися (зітну́ ся, зітне́ шся).
Схема – схе́ ма, -ми.
Схематический – схемати́ чний, -а, -е.
Схитрить – схитрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Сход – 1) (действие и место) схід, -хо́ ду; 2) (сходка) схід, -схо́ ду, ра́ да, -ди.
Сходбище – схо́ дини, -дин.
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Сходить, сойти – 1) схо́ дити, -джу, -диш, зійти́ (зійду́ , зі́йдеш); (с коня и т. п.) зсіда́ ти,
зсі́сти (зся́ ду, зся́ деш); (с ума) божево́ літи, збожево́ літи, -лію, -лієш; 2) (о воде) убува́ ти,
убу́ ти (убу́ ду, убу́ деш); З) (пойти) піти́ (пі́ду, пі́деш; 4) (пройти без дурных последствий)
мина́ ти(ся), -на́ ю(ся), -на́ єш(ся), мину́ ти(ся), -ну́ (ся), не́ ш(ся). [Це йому́ так не мине́ ться].
Сходиться, сойтись – схо́ дитися, -джуся, -дишся, зійти́ ся, -ду́ ся, -дешся; (о мн.)
посхо́ дитися.
Сходка – збі́рка, -ки; (сельская) схід, -хо́ ду, ра́ да, -ди.
Сходни – схі́дці, -ців.
Сходный – 1) (о месте сходки) збі́рний, -а, -е; 2) згі́дний (з чим), поді́бний (до чо́ го),
схо́ жий (на що); 3) (о цене) недороги́ й, поці́нний.
Сходство – схо́ жість, -жости, поді́бність, -ности.
Схожий – поді́бний (до ко́ го) схо́ жий (на ко́ го).
Схоронить – 1) (спрятать) схова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2) (похоронить) похова́ ти.
Сцапать – схопи́ ти, -плю, -пиш, зла́ пати, -паю, -паєш.
Сцарапать, сцарапнуть – здря́ пати, -паю, -паєш, здряпну́ ти.
Сцеживать, сцедить – зці́джувати, -джую, -джуєш, зціди́ ти.
Сцена – 1) (эстрада) кін (род. ко́ ну), сце́ на, -ни; 2) (в пьесе) я́ ва, -ви.
Сценариум – сцена́ рій, -ія.
Сценический – сцені́чний, -а, -е.
Сцепка – зчі́плювання, зче́ плення, -ння.
Сцепление – 1) (действие) зчі́плювання, зче́ плення, -ння; 2) (связь) сполу́ чення, -ння.
Сцеплять, сцепить – 1) зчі́плювати, -люю, -люєш, зчепи́ ти, -плю́, -пиш; 2) (зубы)
зці́плювати, зці́пити, -плю, -пиш.
Сцепной – зче́ плений, -а, -е, зціпни́ й, -а́ , -е́ .
Сцепщик – зчі́плювач, -ча.
Счастливец – щасли́ вець, -вця; -вица – щасли́ виця, -ці.
Счастливиться – щасти́ ти(ся).
Счастливый – щасли́ вий, -а, -е.
Счастье – ща́ стя, -тя, тала́ н, -ну́ .
Счерчивать, счертить – зрисо́ вувати, -вую, -єш, зрисува́ ти.
Счесывать, счесать – зчі́сувати, -сую, -суєш, зчеса́ ти, -шу́ , -еш.
Счет – раху́ нок, -нку.
Счетный – 1) рахунко́ вий; 2) полі́чений, порахо́ ваний; 3) рахівни́ чий, -а, -е. Счетные науки
– рахівни́ чі нау́ ки.
Счетовод, счетоводка – рахівни́ к, -ка́ .
Счетоводный – рахівни́ чий, -а, -е.
Счетоводство – рахівни́ цтво, -ва.
Счетчик – 1) лічи́ льник, облі́чник, 2) (должность) лічбо́ вець.
Счеты – рахівни́ ця, -ці.
Счисление – лічба́ , -би́ , рахува́ ння.
Считать – 1) (цифры, деньги) рахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш, лічи́ ти, -чу́ , -чи́ ш; 2) (в иных случаях)
вважа́ ти (кого́ , за ко́ го, за що); я его считал умным человеком – я вважа́ в його́ за розу́ мну
люди́ ну; -ться – 1) (деньги, цифры) рахува́ тися, лічи́ тися; 2) вважа́ тися (за ко́ го, що).
Счищать, счистить – зчища́ ти, -ща́ ю, зчи́ стити, -щу, -стиш.
Сшибать, сшибить – зва́ лювати, -люю, -люєш, звали́ ти, -лю́, -лиш, збива́ ти, зби́ ти (зіб’ю́).
Сшивать, сшить – зшива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, зши́ ти, -ши́ ю, -ши́ єш.
Сшивка (действие) – зшива́ ння.
Сшивной – зши́ тий, зши́ ваний.
Сшутить – пожартува́ ти, -ту́ ю.
́
С’едать, с’есть – з’їда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, з’їсти
(з’їм, з’їси́ ).
́
́
С’едение. На с’едение – на з’їдень, щоб з’їв (з’їли)
хто.
С’едобный – їстівни́ й, -а́ , -е́ .
С’еживаться, с’ежиться – 1) (о человеке) ско́ рчуватися, -чуюся, -єшся, ско́ рчитися, -чуся,
-чишся; 2) (о листьях) звива́ тися, зви́ ну́ тися, скру́ чуватися, скрути́ тися (скручу́ ся,
скру́ тишся).
С’езд – з’їзд, -ду.
́
́
С’ездить – 1) поїхати,
-їду,
-деш; 2) (ударить) заціди́ ти, -джу́ , -диш, затопи́ ти, -плю́, -пиш.
́
́
́
С’езжать, с’ехать – 1) (вниз) з’їзди́ ти, -жджу́ , -зди́ ш, з’їхати
(з’їду,
з’їдеш);
2) (с квартиры)
перебира́ тися, перебра́ тися, -беру́ ся, -бере́ шся.
С’езжаться, с’ехаться – з’їжджа́ тися, -джа́ юся, -джа́ єшся, з’їзди́ тися (з’їжджу́ ся,
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́
з’їзди́ шся), з’їхатися,
-дуся.
С’ем – найма́ ння, -ння.
С’емка – 1) (плана) здійма́ ння, -ння; 2) (в наём) оре́ нда, -ди, посе́ сія, -сії.
С’емщик – 1) здійма́ ч, -ча́ ; 2) посе́ сор, -ра, найма́ ч, -ча; 3) (в кино) фільма́ р, -ря́ .
́
С’естное – їстівне́ , -но́ го, їжа,
-жі; -ные припасы – харчі́, -і́в.
С’естной, см. С’едобный.
С’экономить – приоща́ дити, -джу, -диш, зеконо́ мити, -млю.
С’якшаться – злига́ тися, -га́ юся.
Сыворотка – сиро́ ватка, -ки.
Сыграть – загра́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, сыграть свадьбу – спра́ вити весі́лля; сыграть шутку –
пошуткува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Сыгрываться, сыграться – зграва́ тися, зігра́ тися.
Сызмала – зма́ лку.
Сызнова – зно́ ву, знов, ізно́ в.
Сыкать, сыкнуть – ци́ тькати, -каю, -каєш, ци́ тькнути, -ну, -неш.
Сын – син, -на.
Сынишка – сино́ чок, -чка.
Сыновний – сині́вський, -а, -е.
Сынок – 1) сино́ к, -нка́ , сина́ ш, -ша́ ; 2) (маменькин) мамі́й, -ія́ , мазу́ н.
Сыпание – си́ пання, -ння.
Сыпать – 1) си́ пати, -плю, -плеш; 2) (деньгами) си́ пати грі́шми, ци́ ндрити, -дрю, -дриш,
три́ нькати, -каю, -каєш (гро́ ші); -ться – си́ патися.
Сыпка – си́ пання, -ння.
Сыпучесть – си́ пкість, -ко́ сти.
Сыпучий – сипки́ й, -а́ , -е́ .
Сыпь, мед. – ви́ сип, -пу, ви́ сипка, -ки.
Сыр – сир, -ру.
Сыреть, отсыреть – мокрі́ти, змокрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Сырец – сировина́ , -ни́ .
Сырник – си́ рник, -ка.
Сырный – си́ рний, -а, -е; -ная неделя – масни́ ця, -ці.
Сыро – во́ гко, мо́ кро, вільго́ тно.
Сыроварня – си́ рниця, -ці.
Сыроватый – 1) (мокроват.) вогкува́ тий; 2) (о хлебе) глевкува́ тий.
́
Сыроежка (гриб) – сироїжка,
-ки.
Сырой – 1) (материал) сирови́ й; 2) (влажный) во́ гкий, -а, -е; 3) (о хлебе) глевки́ й; 4)
(несваренный) сири́ й.
Сыромятный – сирови́ й, -а́ , -е́ ; -мятная кожа – сири́ ця, -ці.
Сырость – во́ гкість, -кости.
Сырье – сировина́ , -ни́ , сире́ ць, -рця́ .
Сырьевой – сирови́ нний, сирцеви́ й, -а́ , -е́ .
Сыск – ро́ зшук, -ку.
Сыскивать, сыскать – розшу́ кувати, -кую, -куєш, розшука́ ти, ви́ шукати, -каю, -каєш.
Сыскной – розшуко́ вий, -а, -е.
Сытенький – сите́ нький, -а, -е.
Сытеть, посытеть – ситі́шати, поситі́шати, -шаю, -шаєш.
Сытить – сити́ ти, -чу́ , -ти́ ш.
Сытность – си́ тність, -ности, три́ вність, -ности.
Сытный (обед) – си́ тни́ й, три́ вни́ й, -а́ , -е́ .
Сытость – си́ тість, -тости.
Сытый – си́ тий, -а, -е.
Сыч, зоол. – сич, -ча́ , пу́ гач, -ча.
Сыщик – шпиг, -га; -щицкий – шпигу́ нський, -а, -е.
Сюда, нар. – сюди́ , сюдо́ ю.
Сюжет – сюже́ т, -ту.
Сюзерен – сюзере́ н, -на.
Сюзеренство – сюзере́ нство, -ва.
Сюрприз – сюрпри́ з, -зу, несподі́ванка, -ки.
Сюртук – сурду́ т, -та; -тучный – сурдуто́ вий, -а, -е.
Сюртучник – сурду́ тник, -ка.
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Сюсюканье – сюсю́кання, -ння.
Сюсюкать – сюсю́кати, -каю.
Сякнуть, изсякнуть – висиха́ ти, -ха́ ю, ви́ схнути, -схну, -неш.
Табак – тютю́н, -ну́ ; (нюхат.) таба́ ка, -ки.
Табакерка – табаке́ рка, табати́ рка, -ки; (из берез. коры) тавли́ нка.
Табакерочный – табаке́ рковий, тавлинко́ вий, -а, -е.
Табаковод – тютю́нник, -ка.
Табаководство – тютю́нництво, -ва.
Табачек – тютюне́ ць, -нцю́.
Табачная (лавка) – тютюно́ ва крамни́ ця; -чный – тютюно́ вий.
Табачник – 1) (продавец табаку) тютю́нник, -ка; 2) (курящий) куре́ ць, -рця́ .
Табашник, см. Табачник.
Табель – та́ бель, -еля; -льный – та́ бельний, -а, -е.
Табельщик – та́ бельник.
Таблица – табли́ ця, -ці; т. умножения – табли́ ця мно́ ження.
Табор – та́ бір, -бору.
Табун – табу́ н, -на́ ; -нный – табуно́ вий, -а, -е.
Табунщик – табу́ нник, -ка.
Табурет – табуре́ т, -та, дзи́ ґлик, -ка.
Тавро, см. Клеймо.
Тавтология – тавтоло́ гія, -ії.
Таган – тага́ н, -на́ ; (ум.) тагано́ к, -нка́ .
Таз – 1) (метал. посуда) ми́ ска, -ки; (медная) мідни́ ця, -ці; 2) (анат.) таз, -за.
Таинственность – тає́мність, таємни́ чість, -чости.
Таинственный – таємни́ чий, тає́мний, -а, -е; -но – таємни́ че.
Таинство – таємни́ ця, -ці; (церков.) та́ їнство, -ва.
́ (таю́, таїш),
́
́
Таить, затаить – таїти
затаїти.
́
́
Таиться (от кого) – таїтися
(таю́ся, таїшся)
(перед ким и від ко́ го).
Тайга – та́ йга, -ги.
Тайком – по́ тай, потає́мне, тайкома́ , ни́ шком.
Тайна – та́ йна, -ни, таїна́ , -ни́ , таємни́ ця, -ці.
Тайник – тайни́ к, -ка́ ; (тайный ход) потайни́ к, -ка́ .
́
́
Тайничать – таїтися
(таю́ся, таїшся).
Тайно – тає́мно, та́ йно, потає́мне.
Тайнобрачный, бот. – безквітко́ вий.
Тайный – тає́мний, -а, -е.
Так – так. И так и сяк – і так, і так, на всі лади́ , вся́ кими способа́ ми. Так или иначе – чи сяк,
чи так. Так как – бо, через те́ , що. Так ли? – чи так? Так куда тебе – так де́ там, так де́ тобі.
Такать, такнуть – та́ кати, -каю, -каєш, та́ кнути, -ну, -неш.
Также – тако́ ж, так са́ мо, теж.
Таковой, таков – таки́ й, -а́ , -е́ .
Таковский – такі́вський, -а, -е.
Такой – таки́ й, -а́ , -е́ .
Такса – та́ кса, -си.
Таксатор – такса́ тор, -ра.
Таксация – такса́ ція, -ції, о́ цінка, -ки; -ционный – таксаці́йний, цінува́ льний, -а, -е.
Таксирование – таксу́ вання, оці́нювання, -ння.
Таксировать – таксува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, оці́нювати, -нюю, -нюєш.
Таксировка – таксува́ ння.
Таксировочный – таксува́ льний.
Таксировщик – такса́ тор, -ра.
Такт – такт, -ту.
Тактика – та́ ктика, -ки.
Тактический – такти́ чний, -а, -е; -но – такти́ чно.
Тактичный – такто́ вний, -а, -е.
Тактный – тактови́ й, -а́ , -е́ .
Таланить, поталаниться – талани́ ти, -ни́ ть, поталани́ ти, -ни́ ть (кому́ ).
Талант – тала́ нт, -ту.
Талантливость – таланови́ тість, -тости.
Талантливый – таланови́ тий, -а, -е.
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Тал, см. Тальник.
Талер – та́ ляр, -ра.
Талисман – талісма́ н, -ну.
Талия – стан, -ну.
Талмуд – талму́ д, -ду; -дный – талму́ довий, -а, -е.
Талмудист – талмуди́ ст, -та.
Талон – тало́ н, -ну.
Талый – та́ лий, розме́ рзлий, -а, -е.
Тальк, минер. – та́ льк, -ку.
Тальник, бот. – ше́ люг, -гу, шелюга́ , -ги́ .
Там – там; где-то там – десь там.
Тамбурин – бу́ бон з бря́ зкальцями.
Таможенник – ми́ тник, -ка.
Таможенный – ми́ тний, -а, -е; -нные пошлины – ми́ то, -та.
Таможня – ми́ тниця, -ці.
Тамошний – тамте́ шній, -а, -е.
Танец – та́ нець, -нцю.
Танк – танк.
Танковий – та́ нковий.
Танцкласс – танцкля́ са, -си.
Танцмейстер – танцма́ йстер, -тра.
Танцовальный – танцюва́ льний.
Танцование – танцюва́ ння, -ння.
Танцовать – танцюва́ ти, -цю́ю.
Танцовщик – танцівни́ к, тане́ чник, -ка; -щица – танцівни́ ця, тане́ чниця, -ці.
Танцор – танцюри́ ст, -та, танцю́ра, -ри; -рка – танцюри́ стка, -ки.
Тапер – тапе́ р, -ра.
Тара – та́ ра, -ри.
Тарабарщина – 1) безглу́ здя, -дя; 2) (о неразб. письме) базграни́ на, -ни.
Тарабары – тереве́ ні, -нів.
Таракан – тарга́ н, тарака́ н, -на; -ний – тарга́ нячий, тарака́ нячий, -а, -е.
Таран – тара́ н, -на́ .
Тарантас – таранта́ с, -са.
Тарань – тара́ ня, -ні.
Таратайка – біда́ , -ди́ .
Таратора – торохті́й, -тія́ .
Тараторить – базі́кати, -каю, -каєш, тереве́ нити, -ню, -ниш.
Таращить, вытаращить – витріща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, ви́ тріщити, -щу, -щиш.
Тарелка – тарі́лка и талі́рка, -ки; (глубокая) полу́ мисок, -ска.
Тарелочка – тарі́лочка, талі́рочка, -ки.
Тарелочник – тарі́льник, талі́рник.
Тарелочный – тарілко́ вий, талірко́ вий, -а, -е.
Тариф – тари́ ф, -фу; -ный – тари́ фний, тарифо́ вий, -а, -е.
Тарификация – тарифіка́ ція.
Тарифовед – тарифозна́ вець, -вця.
Тароватый – ще́ дрий, -а, -е.
Таска – 1) тягани́ на, -ни; 2) см. Драка. Дать таску – прочуха́ на да́ ти.
Таскать – 1) тяга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, таска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш; 2) (красть) тяга́ ти; 3) (платье, обувь
) тяга́ ти, таска́ ти; 4) (за волосы) чу́ бити, -блю, -биш; -ться – волочи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Тасовать (карты) – тасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Тасовка – тасува́ ння, -ння.
Татуировать – татуюва́ ти, -тую́ю.
Татуировка – татуюва́ ння, -ння.
Татуировщик – татуйовни́ к, -ка́ .
Тать – зло́ дій, -дія.
Тачечный – тачкови́ й, -а́ , -е́ .
Тачка (тележка) – та́ чка, -ки.
Тащить, потащить – 1) (нести с усилием) тягти́ , потягти́ , -гну́ , -гнеш; 2) (по земле)
волокти́ , поволокти́ , -чу́ , -чеш; 3) (красть) тягти́ , ви́ тягти, -ну, -неш; -ться – 1) волокти́ ся,
поволокти́ ся, -чу́ ся, -че́ шся; 2) (о человеке) пле́ нтатися, попле́ нтатися, тягти́ ся, потягти́ (ся
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).
Таяние – та́ нення, -ння.
Таять, растаять – та́ нути, -ну, -неш, розта́ нути.
Тварь – твар, -ри, твари́ на, -ни.
Тверденький – тверде́ нький, -а, -е.
Твердеть – тве́ рднути, -ну, -неш, тверді́шатити, -шаю, -шаєш.
Твердить – 1) пра́ вити, -влю, -виш, прова́ дити, -джу, -диш; 2) (напамять) товкти́ (товчу́ ,
товче́ ш) напа́ м’ять (що).
Твердо – 1) тве́ рдо, мі́цно; 2) (непоколебимо) непохи́ тно.
Твердоватость – твердува́ тість, -тости.
Твердоватый – твердува́ тий, по́ твердий, -а, -е.
Твердость – тве́ рдість, -дости.
Твердый – 1) тверди́ й, міцни́ й, -а́ , -е́ ; 2) (непоколебимый) непохи́ тний, -а, -е; 3) (о памяти)
до́ брий. Твердая память – до́ бра па́ м’ять.
Твердыня – тве́ рджа, -жі.
Твой, твоя, твое – твій, твоя́ , твоє́.
Творение – 1) (действие) творі́ння, -ння; 2) (сочиненное) твір, -во́ ру; -3) (все созданное)
створі́ння, творі́ння, -ння.
Творец – творе́ ць, -рця́ .
Творительный падеж – ору́ дний відмі́нок.
Творить – 1) (создавать) твори́ ти, -рю́, -риш; 2) (делать) чини́ ти, -ню́, -ниш; см. Делать;
-ться – 1) твори́ тися; 2) чини́ тися, ді́ятися.
Творог – сир, -ру.
Творожистый – зсі́лий, -а, -е.
Творожиться – зсіда́ тися, -да́ юся, -да́ єшся.
Творожник – си́ рник, -ка.
Творожный – си́ рний, -а, -е.
Творческий – тво́ рчий, -а, -е.
Творчество – тво́ рчість, -чости.
Театр – теа́ тр, -ру; -ральный – театра́ льний, -а, -е.
Театрал – театра́ л, -ла.
Тезис – те́ за, -зи.
Тезка – тезко́ , -ка́ , однойме́ нник, -ка.
́
Теизм – теїзм,
-му.
Текст – те́ кст, -ту.
Текучесть – пли́ нність, -ности.
Текучий – пли́ нний, -а, -е.
Текущий – 1) (год) біжу́ чий; 2) (расход, дело) пото́ чний, -а, -е.
Телега, тележка – віз (род. во́ за), візо́ к, -зка́ , во́ зик, -ка.
Телеграмма – телегра́ ма, -ми.
Телеграф – телегра́ ф, -фу. По телеграфу – телегра́ фом; -ный – телегра́ фний, -а, -е.
Телеграфировать – телеграфува́ ти, -фу́ ю, -фу́ єш.
Телеграфист – телеграфі́ст, -та; -ка – телеграфі́стка, -ки.
Телеграфический – телеграфі́чний, -а, -е.
Тележенка – візо́ к (род. візка́ ).
Тележка, см. Телега.
Тележник – сте́ льмах, -ха.
Тележный – возови́ й, -а́ , -е́ .
Теленок – теля́ , -ля́ ти, теля́ тко, -ка; (годовал.) нази́ мок, -мка.
Телепатия – телепа́ тія, -тії; -тический – телепати́ чний, -а, -е.
Телескоп – телеско́ п, -пу; -пический – телескопі́чний, -а, -е.
Телесный – тіле́ сний, -а, -е.
Телефон – телефо́ н, -ну. По телефону говорить – говори́ ти телефо́ ном; -нный –
телефо́ нний, телефо́ новий, -а, -е,
Телефонирование – телефонува́ ння, -ння.
Телефонировать – телефонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Телефонист – телефоні́стка; -ка – телефоні́стка, -ки.
Телец, астр. – Бик, -ка́ , Теле́ ць, -льця́ .
Телиться – тели́ тися, -лю́ся, -лишся.
Телка – тели́ ця, -ці.
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Тело – ті́ло, -ла.
Телодвижение – ру́ хи ті́ла.
Телосложение – будо́ ва ті́ла, стату́ ра, -ри.
Телохранитель – охоро́ нець, -нця.
Тельная (корова) – ті́льна коро́ ва.
Тельный – тіли́ стий, -а, -е.
Тельце – ті́льце.
Телятина – теля́ тина, -ни.
Телятник – теля́ тник, -ка.
Телячий – теля́ чий, -а, -е.
Тема – те́ ма, -ми.
Тембр (голоса) – тембр, -ру.
Темень – те́ мрява, -ви.
Темляк (около сабли) – ки́ тиця, -ці.
Темнеть – темні́шати, -шаю, -шаєш, темні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Темнехонький – темні́сінький.
Темнить – темни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Темница – в’язни́ ця, темни́ ця, -ці.
Темно – те́ мно, по́ ночі.
Темнобурый – 1) темнобруна́ тний; 2) темнобула́ ний.
Темноватость – темнува́ тість, -тости.
Темноватый – темнува́ тий, по́ темний, -а, -е; -то – темнува́ то, по́ темно.
Темноволосый – темноволо́ сий, -а, е.
Темногнедой – темногніди́ й, -а́ , -е́ .
Темноголубой – темноблаки́ тний.
Темножелтый – темножо́ втий.
Темнозеленый – темнозеле́ ний.
Темнокрасный – темночерво́ ний, бурячко́ вий, -а, -е.
Темнорозовый – темнороже́ вий, -а, -е.
Темнорусый – темноруся́ вий, -а, -е.
Темнорыжий – темноруди́ й, -а, -е.
Темносерый – темносі́рий, -а, -е.
Темносиний – темноси́ ній, -я, -є.
Темность – те́ мність, -ности.
Темнота – темно́ та, -ти, те́ мрява.
Темноцветный – темноба́ рвний.
Темный – те́ мний, -а, -е.
Темп – темп, -пу.
Темперамент – темпера́ мент, -та; -тный – темпера́ ментний, -а, -е.
Температура – температу́ ра, -ри.
Темя – ті́м’я, -м’я.
Темянный – тім’яни́ й, -а́ , -е́ ; темянная кость – тім’яна́ кі́стка.
Тенденция – тенде́ нція, -ії; -нциозный – тенденці́йний.
Тендер – те́ ндер, -ра.
Теневой – тіньови́ й, -а́ , -е́ .
Тенета – тене́ та, -не́ т; -тный – тене́ товий, -а, -е.
Тенетчик – тене́ тник, -ка.
Тенистый – 1) (дерево) тіня́ вий, -а, -е; 2) (место) холодкува́ тий.
Тенить, оттенить – тіни́ ти, відтіни́ ти, -ню́, -ниш.
Тенор – те́ нор, -ра.
Тенорный – теноро́ вий, -а, -е.
Тень – 1) тінь, -ни; 2) (затененное место) холодо́ к, -дку́ , за́ тінок.
Теократ – теокра́ т, -та; -тический – теократи́ чний, -а, -е.
Теократия – теокра́ тія, -ії.
Теолог – (богослов) тео́ лог, -га; -ический – теологі́чний, -а, -е.
Теология – теоло́ гія, -гії.
Теорема, матем. – теоре́ ма, -ми.
Теоретик – теоре́ тик, -ка.
Теоретический – теорети́ чний, -а, -е; -ски – теорети́ чно.
Теория – тео́ рія, -ії.
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Теософ – теосо́ ф, -фа.
Теософический – теософі́чний, -а, -е.
Теософия – теосо́ фія, -ії.
Теперешний – тепе́ рішній, -я, -є.
Теперь – тепе́ р, ни́ ні.
Теплеть – теплі́ти, -лі́ю, -лі́єш, теплі́шати, -шаю, -шаєш.
Теплить – світи́ ти, -чу́ , -тиш.
Теплиться – горі́ти, -рю́, -ри́ ш.
Теплица – тепли́ ця, -ці.
Тепличка – тепли́ чка, -ки.
Тепло – 1) (имя сущ.) тепло́ , -ла́ ; 2) (нареч.) те́ пло.
Тепловатый – по́ теплий, тепле́ нький, -а, -е; -то – по́ тепло, тепле́ нько.
Тепловоз – теплотя́ г, -гу.
Теплоизлучение – теплопромінюва́ ння.
Теплоиспускание – теплоте́ ча, -чі.
Теплокровный – теплокро́ вний.
Тепломер – тепломі́р, -ра, гра́ дусник, -ка; -ный – тепломі́рний.
Теплопроводность – теплопрові́дність, -ности.
Теплопроводный – теплопрові́дний, -а, -е.
Теплород – тепле́ ць, -цю́; -ный – теплеце́ вий, -а, -е.
Теплота – тепло́ , -ла́ , теплота́ , -ти́ .
Теплушка – огрі́ванка, -ки.
Теплый – те́ плий, -а, -е.
Теплынь – теплиня́ , -ні́.
Терапевт – терапе́ вт, -та.
Терапевтика – терапе́ втика, -ки; -тический – терапевти́ чний, -а, -е.
Терапия – тера́ пія, -ії.
Тераса – тера́ са, -си.
Теребить – 1) (тянуть) ша́ рпати, -паю, -паєш; 2) (за волосы) ску́ бти́ , -бу́ , -бе́ ш.
Теребление – шарпани́ на, -ни.
Терем – те́ рем, -му.
Тереть – 1) те́ рти (тру, треш); 2) (об обуви) му́ ляти, -ляю, -ляєш.
Тереться – те́ ртися (тру́ ся, -е́ шся).
Терзание – мордува́ ння, -ння.
Терзать – 1) (раздирать) де́ рти (деру́ , дере́ ш), роздира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, ша́ рпати, -паю,
-паєш; 2) (истязать физически) мордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш; 3) (морально) му́ чити, -чу, -чиш,
гри́ зти, -зу́ , -зе́ ш.
Териториальный – територія́ льний.
Територия – терито́ рія, -ії.
Терка – терту́ шка, -ки.
Термин – те́ рмін, -ну.
Терминологический – термінологі́чний.
Терминология – терміноло́ гія, -ії.
Термодинамика – термодина́ міка, -ки; -мический – термодинамі́чний, -а, -е.
Термометр – термо́ метр, -ра, гра́ дусник, -ка; -рический – термометри́ чний,
градуснико́ вий.
Термоскоп – термоско́ п, -пу.
Термохимия – термохе́ мія, -ії.
Термоэлектрический – термоелектри́ чний, -а, -е.
Терн (дерево и ягоды) – те́ рен, -рну.
Терние – колю́чка, -ки.
Тернистый – терни́ стий, -а, -е.
Терновище – терни́ к, -ка́ .
Терновка – терні́вка, -ки.
Терновик – терни́ к, -ка́ .
Терновый – терно́ вий, -а, -е.
Терпеж – терпе́ ць, -пцю́.
Терпеливость – терпля́ чість, -чости, терп(е)ли́ вість, -вости.
Терпеливый – терплячи́ й, терп(е)ли́ вий, -а, -е.
Терпение – терпі́ння, -ння.
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Терпентин – терпенти́ на, -ни.
Терпеть, стерпеть – терпі́ти, стерпі́ти, -плю́, -пи́ ш.
Терпимость – терпи́ мість, -мости, толера́ нтність, -ности.
Терпкий – терпки́ й, -а́ , -е́ .
Терпкость – те́ рпкість, -кости.
Терпнуть, отерпнуть – те́ рпнути, поте́ рпнути, -пну, -пнеш.
Терпуг – терпу́ г, -га́ , ра́ шпиль, (род. ра́ шпиля).
Террор – теро́ р, -ру.
Терроризирование – тероризува́ ння.
Терроризм – терори́ зм, -му.
Терроризовать – тероризува́ ти.
Террорист – терори́ ст, -та.
Террорстический – терористи́ чний, -а, -е.
Тертый – те́ ртий, -а, -е.
Терция – те́ рція, -ії.
Терять, потерять – 1) губи́ ти, з(а)губи́ ти, -блю́, -биш, тра́ тити, втра́ тити, -чу, -тиш; 2)
(время) га́ яти (га́ ю, га́ їш), зга́ яти (час), витра́ тити.
Теряться, потеряться – 1) (приходить в замешательство) міша́ тися, зміша́ тися, -ша́ юся;
2) (о вещи) губи́ тися, загуби́ тися.
Тес – тес, -су.
Тесак – теса́ к, -ка́ .
Тесание – теса́ ння, -ння.
Тесать – теса́ ти (тешу́ , те́ шеш).
Тесемка – стрі́чка, -ки, поворо́ зка.
Теска – теса́ ння, -ння, тесани́ на.
Теснина – тісни́ на, -ни; (узкий проход) суточки́ , -чо́ к.
Теснить – 1) тісни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 2) (притеснять) утиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, гноби́ ти, -блю́,
-биш, утісня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш; -ться – тісни́ тися.
Тесноватый – по́ тісний, тісне́ нький, тіснува́ тий, -а, -е; -то – по́ тісно, тісне́ нько, тіснува́ то.
Теснота – тісно́ та, -ти.
Тесный – тісни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ті́сно.
Тесовой – тесо́ вий, -а, -е.
Тестев – те́ стів, -ева, -еве.
Тесто – ті́сто, -та.
Тестообразный – тістува́ тий, -а, -е.
Тесть – те́ сть, -тя.
Тесьма, см. Тесемка.
Тетенька – ті́точка, -ки, тіту́ ся, -сі.
Тетерев, зоол. – тетеру́ к, -ка́ , тете́ ря, -рі.
Тетеревиный – тете́ рин, тете́ рячий, -а, -е.
Тетива – теті́вка, -вки.
Тетка – ті́тка, -ки; (жена дяди) дя́ дина, -ни.
Теткин – ті́тчин, -а, -е.
Тетрадь – зши́ ток, -тка.
Техник – те́ хнік, -ка.
Техника – те́ хніка, -ки.
Технический – техні́чний, -а, -е.
Технолог – техно́ лог, -га; -гический – технологі́чний, -а, -е.
Технология – техноло́ гія, -ії.
Теча – те́ ча, -чі.
Течение – 1) (река) течія́ , -ії.́ По -нию – за водо́ ю. Против -ния – про́ ти во́ ди; 2) (времени)
про́ тяг, -гу, про́ довж, -жу; в течении суток – ці́лу до́ бу; в течении своей жизни – усе́ своє́
життя́ , за своє́ життя́ ; с течением времени – з пли́ ном ча́ су́ .
Течка – 1) те́ ча, -чи; 2) (о животних) ті́чка, -ки.
Течь – текти́ (течу́ , тече́ ш), бі́гти (біжу́ , біжи́ ш), (сильно) ри́ нути, -ну, -неш; (тонкой струей
) дзюри́ ти, -рю́, -ри́ ш; 2) (о крови) юши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Тешить, потешить – ті́шити, поті́шити, -шу, -шиш; -ться – ті́шитися, поті́шитися.
Теща – те́ ща, -щі.
Тиара – тія́ ра, -ри.
Тига, межд. – (к гусям) гиля́ .
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Тигель – ти́ гель, -гля; -ный – тигльови́ й, -а́ , -е́ .
Тигр, зоол. – тигр, -ра; -рица – тигри́ ця, -ці.
Тигровый – ти́ гровий, ти́ грів, -рова, -ве.
Тик (мед.) – тик, -ку.
Тиканье – 1) (о часах) цо́ кання, -ння; 2) (о дятле) ту́ кання.
Тикать – 1) (о часах) цо́ кати, -каю, -каєш; 2) (о дятле) ту́ кати, -каю, -каєш.
Тина – тва́ нь, -ні, мул, -лу.
Тиневеть – заму́ люватися.
Тинистый – твани́ стий, -а, -е.
Тинктура – тинкту́ ра, -ри, насто́ йка, -ки.
Тип – ти́ п, -пу.
Типический – типі́чний, -а, -е.
Типограф – друка́ р, -ря́ ; -ский – друка́ рський, -а, -е.
Типография – друка́ рня, -ні.
Типолитография – друколітогра́ фія, -ії.
Типун – пи́ поть, -птя.
Тир – стрільни́ ця, -ці.
Тирада – тира́ да, -ди.
Тираж – тира́ ж, -жу́ .
Тиран – тира́ н, -на; -нка – тира́ нка, -ки.
Тиранить – тира́ нити, -ню, -ниш.
Тирания – тира́ нія, -ії.
Тиранский – тира́ нський, -а, -е.
Тиранство – тира́ нство, -ва.
Тире – ри́ ска, -ки, ри́ сочка, -ки.
Тискание – ти́ скання, -ння.
Тискать – 1) ти́ ска́ ти, -каю, -каєш, ти́ снути, -ну, -неш; 2) (типогр.) -кать, тиснуть –
відбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відби́ ти (відіб’ю́, -б’єш).
Тиски – 1) (прибор) леща́ та (род. леща́ т); 2) (давление) гніт, -ту.
Тиснение (печатание) – друкува́ ння, вида́ ння, ти́ снення, -ння.
Тиснуть, см. Тискать.
Титан – 1) (хим.) тита́ н, -ну; 2) (великан) тита́ н, -на, ве́ летень, -тня; -новый – тита́ новий,
ве́ летнів, -нева, -неве.
Титул – 1) (достоинство) ти́ тул, -лу; 2) (заглавие) заголо́ вок, -вку; -льный – 1) титу́ льний;
2) заголо́ вний, титу́ льний.
Титуловать – титулюва́ ти, -лю́ю.
Тиф – тиф, -фу; брюшной т. – черевни́ й тиф, черевня́ к, -ка́ ; сыпной т. – висипни́ й тиф,
сипня́ к, -ка́ ; -фозный – тифо́ зний, -а, -е.
Тихий – ти́ хий, -а, -е; -хо – ти́ хо; -хонько – тихе́ нько.
Тихнуть, стихнуть – ти́ хнути, -ну, -неш, сти́ хнути, зати́ хнути, -ну, -неш.
Тихомолком – ни́ шком, мо́ вчки.
Тихонравный – тихоми́ рний, лагі́дний.
Тихоня – тишко́ , -ка́ .
Тихость – ти́ хість, -хости.
Тихоходный – тихохі́дний, пові́льний.
Тихохонько – тихі́сінько.
Тишина, тишь – ти́ ша, -ші, тишина́ , -ни́ .
Ткальный – тка́ цький, -а, -е.
Ткани(ь)е – ткання́ , -ння́ .
Тканина, ткань – ткани́ на, -ни, тка́ нка, -ки; (грубая ткань) валовина́ , -ни́ .
Ткать, соткать – тка́ ти (тчу, тчеш), зітка́ ти, -тчу́ , -тче́ ш.
Ткацкая – тка́ льня, -ні.
Ткацкий – тка́ цький, -а, -е.
Ткач – ткач, -ча́ ; -чиха – тка́ ля, -лі.
Ткачев – ткачі́в, -че́ ва, -че́ ве.
Ткачество – тка́ цтво, -ва.
Ткнуться – діткну́ тися.
Тлен – тлінь, -ні; -ный – тлі́нний, -а, -е.
Тление – тлі́ння, -ння; (горение без пламени) же́ вріння, -ння.
Тленность – тлі́нність, -ности.
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Тлетворный – згу́ бний, -а, -е.
Тлеть – 1) тлі́ти (тлі́ю, тлі́єш); 2) (о дровах, углях) тлі́ти, же́ вріти, -рію, -рієш.
Тля – 1) гниття́ , -ття́ ; 2) тля, -лі, трав’яна́ во́ ша.
Тмин, бот. – тмин, -ну; -ный – тми́ новий, -а, -е.
Тмить, затмить – тьми́ ти, (тьмлю, тьмиш), затьми́ ти, тьмари́ ти, затьмари́ ти, -рю.
То – то; то-то же – тож бо; тото и дело – раз-по-раз, раз-у-раз; что-то – щось.
Товар – 1) (вообще) това́ р, -ру, крам, -му; 2) (мануф.) крам, -му; 3) (бакал.) бакалі́я, -лі́ї.
Товарищ – това́ риш, -ша; (собир.) товари́ ство, -ва.
Товарищеский – товари́ ський, -а, -е.
Товарищество – 1) (союз) товари́ ство, -ва; 2) (дружба) товаришува́ ння, -ння.
Товарка – това́ ришка, -ки.
Товарный – 1) (отдел, книга) товаро́ вий, крамови́ й, -а́ , -е́; 2) (поезд) ванта́ жний, товаро́ вий.
Товаровед – товарозна́ вець, -вця.
Товароведение – товарозна́ вство, -ва, крамозна́ вство, -ва.
Товарообмен – товароо́ бмін, -ну.
Товароотправитель – відпра́ вник това́ ру, товаропереси́ лач.
Товаропроходящий – товаропрові́дний.
Тогда – тоді; тогда именно – тоді, тоді саме; тогда-же – тоді́ ж, тоді́ ж таки́ , того са́ ме
часу́ .
Тогдашний – тоді́шній, -я, -є.
То-есть – се́ бто, це́ бто, то́ бто, зна́ чить.
Тождественный – тото́ жний, одна́ ковий, -а, -е; -нно – тото́ жно, одна́ ково.
Тождество, тожество – тото́ жність, тожса́ мість, -мости.
Тоже – теж, тож.
Ток – 1) (гумно) тік (род. то́ ку), гарма́ н, -ну; 2) (воздуха) течія́ , -її; 3) (електр.) струм, то́ к,
-ку.
Токарничать – токарюва́ ти.
Токарный – тока́ рський, -а, -е.
Токарь – то́ кар, -ря.
Толк – 1) товк, -ку, то́ лок, -локу, пуття́ , -ття́ , лад, -ду́ ; без толку – без пуття́ ; сбиться с
толку – зби́ тися з пантели́ ку; 2) (толки) погові́р, -во́ ру; 3) (религиозн.) се́ кта, -ти.
Толк, межд. – штовх! штурх!
Толкать, толкнуть – штовха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, штовхну́ ти.
Толкаться, толкнуться – 1) (друг друга) штовха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, штовхну́ тися, -ну́ ся,
-не́ шся; 2) (в дверь) сту́ катися, -каюся, -каєшся, посту́ катися; 3) (без дела) тиня́ тися,
-ня́ юся, -ня́ єшся.
Толкач – товка́ ч, -ча́ .
Толкование – тлума́ чення, товма́ чення, -ння.
Толкователь – тлума́ ч, товма́ ч, -ча́ ; -ница – тлума́ чка, -ки, -товма́ чка, -ки.
Толковательный – тлума́ чний, -а, -е.
Толковать – 1) (об’яснять) тлума́ чити, -чу, -чиш; 2) (беседовать) розмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
бала́ кати, -каю, -каєш.
Толковитость – тямови́ тість.
Толковитый – тямови́ тий, -а, -е, тямки́ й, -а́ , -е́ .
Толковник, см. Толкователь.
Толковый – 1) (человек) тямки́ й, -а́ , -е́ , тяму́ чий, тяму́ щий; 2) тлума́ чний, -а, -е [Тлума́ чний
словни́ к]; -во – з то́ лком.
Толком – до пуття́ .
Толкотня – штовхани́ на, -ни.
Толкун – товка́ ч, -ча́ .
Толкучка (рынок) – товчо́ к, -чка́ .
Толкушка (пестик) – товка́ чик.
Толмач – 1) (уст. перевод.) товма́ ч, -ча́ , переклада́ ч, -ча; 2) (птица) ча́ йка, -ки.
Толока – 1) толока́ , -ки́ ; 2) (поле) толо́ ка, -ки.
Толочь, истолочь, натолочь – товкти́ , -вчу́ , -вче́ ш, стовкти́ , натовкти́ .
Толочься, натолочься – товкти́ ся, натовкти́ ся, -вчу́ ся, -вче́ шся.
Толпа – на́ товп, -пу, юрба́ , -би́ .
Толпой – на́ товпом, юрбо́ ю.
Толпиться, столпиться – то́ впитися, -плюся, -пишся, сто́ впитися, -плюся, -пишся.
Толстенький – товсте́ нький, -а, -е.
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Толстеть, потолстеть – товсті́шати, -шаю, -шаєш, то́ вщати, -щаю, -щаєш, потовсті́шати,
пото́ вщати.
Толсто – то́ всто.
Толстобрюхий – товстопу́ зий.
Толстоватый – товсте́ нький, -а, -е.
Толстогубый – товстогу́ бий.
Толстозадый – товстоза́ дий, -а, -е.
Толстокожий – товстошкурий, товстошкі́рий.
Толстоногий – товстоно́ гий, -а, -е.
Толстоносый – товстоно́ сий.
Толстопузый, см. Толстобрюхий.
Толстота – товщина́ , -ни́ .
Толстуха, толстушка – товсту́ ля, -лі, товсту́ ха, -хи.
Толстый – 1) товсти́ й, -а́ , -е́ ; (очень) товсте́ нний, товстеле́ зний, -а, -е; 2) (о человеке)
гладки́ й, -а́ , -е́ .
Толстяк – товсту́ н, -на́ .
Толстячок – товстенький, -кого.
Толчек – 1) (удар) штовха́ нина, стуса́ н, -на; 2) (рынок) товчо́ к, -чка́ .
Толчение – товчі́ння, -ння.
Толченный – товче́ ний, -а, -е.
Толчея – 1) сту́ па, -пи; 2) см. Суматоха.
Толща – то́ вща, -щі.
Толще – то́ вще, товсті́(ше); толщиною, в толщину – завто́ вшки, уто́ вшки.
Толщина – товщина́ , -ни́ .
Только – ті́льки; только-бы – аби́ , ті́льки-б; только-что, только-только – допі́ру, оце́ за́ раз.
Том – том, -му.
Томат – тома́ т, -ту.
Томительный – нудни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ну́ дно.
Томить, истомить, утомить – 1) (работой) томи́ ти, затоми́ ти, утоми́ ти, -млю́, -миш,
нуди́ ти, -джу́ , -диш (кого чим); 2) (голодом) мори́ ти, замори́ ти, -рю́, -риш; -ться –
томи́ тися, нуди́ ти(ся), -джу́ (ся), -ди́ ш(ся).
Томление – нуд, -ду, нудо́ та, -ти; т. стали – гартува́ ння, -ння.
Томлянка – кри́ ця, -ці.
Томность – вто́ ма, -ми, мля́ вість, -вости.
Томный – 1) вто́ млений; 2) ні́жний, -а, -е; -но – 1) мля́ во; 2) ні́жно.
Тон – тон, -ну.
Тонехонек – тоні́сінький, -а, -е.
Тонить – тони́ ти, -ню́, -ни́ ш, тонши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Тонический – тоні́чний, -а, -е.
Тонкий – 1) тонки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (вкус) деліка́ тний; 3) (ум) би́ стрий; 4) (политик) прони́ кливий;
(голос) тонки́ й.
Тонко, нар. – 1) то́ нко; 2) (проницательно) прони́ кливо, му́ дро.
Тонковатый – тонкува́ тий.
Тонкокожий – тонкошку́ рий, тонкошкі́рий.
Тонконогий – тонконо́ гий, -а, -е.
Тонкорунный – тонково́ вний.
Тонкость – то́ нкість, -кости; (мн. то́ нкощі, щів).
Тонна – то́ нна, -нни.
Тоннель – туне́ ль.
Тонуть – тону́ ти, -ну́ , -неш; (утопать) топи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Тончать, истончать – то́ ншати, -шаю, -шаєш, пото́ ншати.
Тончить, см. Тонить.
Топ-топ – ту́ п-ту́ п, тупу́ -тупу́ .
Топание – ту́ пання, -ння.
Топать, топнуть – ту́ пати, -паю, -паєш, ту́ пнути, -ну, -неш.
Топильщик (металла) – топи́ льник.
Топить – 1) (плавить) топи́ ти, -плю́, -пиш 2) (потоплять) топи́ ти, -плю́, -пиш; 3) (в печи)
пали́ ти, -лю́, -лиш.
Топка – 1) (действие) па́ лення, -ння; 2) (печь) піч (род. пе́ чи), гру́ ба, -би, гру́ бка, -ки;
(плавка) то́ плення, -ння.
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Топкий – багни́ стий, грузьки́ й, -а́ , -е́; -ко – гру́ зько.
Топкость – багни́ стість, гру́ зькість, -кости.
Топливо – па́ ливо, -ва.
Топограф – топо́ граф, -фа; -фический – топографі́чний, -а, -е.
Тополь – топо́ ля, -лі; (черный) сокори́ на; -левый – тополе́ вий.
Топор, топорик – соки́ ра, -ри, соки́ рка, -ки.
Топорище – топори́ ще, -ща.
Топорный – 1) соки́ рний, -а, -е; 2) (о работе) кострубува́ тий, гру́ бий, -а, -е.
Топорок – соки́ рка, -ки; (хирург.) пуща́ дло, -ла.
Топорщиться – надима́ тися, -ма́ юся, -ма́ єшся, настовбу́ рчуватися, -чуюся, -чуєшся.
Топот – ту́ піт, -поту, тупоті́ння.
Топотня – тупотня́ , -ні́, тупотня́ ва.
Топтание – топта́ ння, -ння.
Топтать – топта́ ти (топчу́ , -чеш); (посевы) толочи́ ти, -чу, -чиш.
Топучий – грузьки́ й, -а́ , -е́ .
Топча – по́ топтом.
Топырить, растопырить – 1) (руки) розставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розста́ вити, -влю́, -виш; 2)
(ноги) розчепі́рювати, -рюю, -рюєш, розчепі́рити, -рю, -риш; 3) (глаза) витріща́ ти, -ща́ ю,
-ща́ єш, ви́ тріщити, -щу, -щиш; -ться – 1) (платье) настовбу́ рчуватися, -чуюся, -чуєшся,
́
́
настовбу́ рчитися, -чуся, -чишся; 2) (волосы) їжитися,
-жуся, -жишся, наїжитися,
-жуся,
-жишся.
Топь – драговина́ , -ни́ , багно́ , -на́ .
Торба (конская) – ша́ нька.
Торг – торг, -гу.
Торги – торги́ , -гі́в; (продажа с молотка) перето́ рг, -гу.
Торгаш – кра́ ма́ р, -ря́ .
Торгашество – крама́ рство, -ва.
Торгование – торгува́ ння, -ння.
Торговать – торгува́ ти, -гу́ ю, -єш.
Торговаться, сторговаться – торгува́ тися, сторгува́ тися.
Торговец – купе́ ць, -пця́ , кра́ ма́ р, -ря́ .
Торговка – крама́ рка, -ки; (живностю) пере́ купка, -ки.
Торговля – торгі́вля, -лі.
Торговопромышленный – торговопромисло́ вий, -а, -е.
Торговопромышленник – торговопромисло́ вець, -вця.
Торговый – торго́ вий, -а, -е; (о договоре) торгове́ льний.
Торжественность – урочи́ стість, -тости.
Торжественный – урочи́ стий, -а, -е; -но – урочи́ сто.
Торжество – 1) (праздник) свя́ то, -та; 2) (победа) перемо́ га, -ги.
Торжествовать – 1) тріюмфува́ ти, -фу́ ю, -фу́ єш; 2) (праздновать) урочи́ сто святкува́ ти,
-ку́ ю.
Торжище – база́ р, -ру, ри́ нок, -нку, торго́ виця, -ці.
Торить, проторить – торува́ ти, уторува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Торможение – гальмува́ ння, -ння.
Тормоз – гальмо́ , -ма́ , га́ льма, -ми; наложить тормоз – загальмува́ ти, -му́ ю, -му́ єш;
отпустить т. – розгальмува́ ти, -му́ ю.
Тормозить, затормозить – гальмува́ ти, загальмува́ ти, -му́ ю.
Тормозный – гальмови́ й, -а́ , -е́ .
Тормошенье – то́ рсання, ша́ рпання, -ння.
Тормошить, затормошить – то́ рсати, зато́ рсати, -саю, -саєш, ша́ рпати, заша́ рпати, -паю.
Торный – би́ тий, уторо́ ваний.
Тороватость – ще́ дрість, -рости, го́ йність, -ности.
Тороватый – ще́ дрий, го́ йний.
Торопеть, оторопеть – сторопі́ти, тетері́ти, стетері́ти, -рі́ю, -рі́єш, ляка́ тися, зляка́ тися.
Торопить, поторопить – ква́ пити, поква́ пити, -плю, -пиш; -ся – ква́ питися, поква́ питися.
Торопливость – (с)квапли́ вість.
Торопливый – 1) (скороспешный) (с)квапли́ вий, -а, -е; 2) (пугливый) лякли́ вий, торопле́ ний.
Торопь – спіх, по́ спіх, -ху; в торопях – спо́ хвату, по́ хапцем.
Торочить, оторочить – облямо́ вувати, -вую, -вуєш, облямува́ ти, -му́ ю, -му́ єш.
Торпеда (мина) – торпе́ да.
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Торпедный – торпе́ дний.
Торс – ту́ луб, -ба.
Торт – торт, -ту.
Торф – торф, -фу.
Торфяной – торфо́ вий, торфяни́ й, -а́ , -е́ .
Торфяник – торфо́ вище, -ща, торфяни́ к, -ка́ .
Торц – торц, -цу; мости́ на, -ни.
Торчание – стовби́ чення, стирча́ ння, -ння.
Торчать – стовби́ чити, -чу, -чиш, стирча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Торчком – сто́ рч, на́ всторч.
Тоска – ту́ га, -ги, нудьга́ , -ги́ , сум, -му.
Тоскливость – то́ скність, -ности, тужли́ вість, -вости.
Тоскливый – то́ скний, сумни́ й, -а́ , -е́ ; -во – то́ скно, ну́ дно, су́ мно, тужли́ во.
Тоскование – нудьгува́ ння, -ння.
Тосковать, затосковать – нудьгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш, занудьгува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш, тужи́ ти,
затужи́ ти, -жу́ , -жиш.
Тост – тост, -ту; предлагать тост – підно́ сити тост(а).
Тот, та, то, мест. – той, та, те.
Тотчас – за́ раз.
Точение – точі́ння, -ння.
Точеный – то́ чений, -а, -е.
Точило – точи́ ло, -ла, гостри́ ло, -ла.
Точильный – точи́ льний, гостри́ льний, -а, -е; т. камень (маленький) – брус, -са, брусо́ к,
-ска́ ; (для косы) манта́ чка, -ки.
Точильня – точи́ льня, -ні, гостри́ льня, -ні.
Точильщик – точи́ льник, -ка.
Точить – 1) (на станке) точи́ ти, -чу́ , -чиш; 2) (острить) точи́ ти, гостри́ ти, -рю́, -риш; -чить
зубы – гостри́ ти зу́ би (на ко́ го); 3) (источать) точи́ ти, -чу́ , -чиш; 4) (о жидкости)
точи́ тися, -чу́ ся, -чишся.
Точка – 1) (точенье) точі́ння, -ння, гострі́ння; 2) (матем.) то́ чка, -ки; 3) (грам.) кра́ пка.
Точка зрения – по́ гляд, -ду.
Точнехонький – точні́сінький, достеменні́сінький, -а, -е.
Точно – 1) (верно) спра́ вді, правди́ во, достеме́ нно; 2) (аккуратно) то́ чно, спра́ вно, рете́ льно.
Точность – 1) то́ чність, досто́ тність, достеме́ нність, -ности; 2) (исправность) то́ чність,
-ности, рете́ льність, -ности.
Точный – 1) то́ чний, достеме́ нний, правди́ вий, -а, -е; 2) (о человеке) спра́ вний, рете́ льний.
Точь в точь – точні́сінько, достеме́ нно, достеменні́сінько.
Тошнить, стошнить – ну́ дити, зану́ дити, -джу, -диш.
Тошно – ну́ дно.
Тошнота – нуд, -ду, нудо́ та, -ти, ну́ да, -ди, мло́ сті, -тів.
Тошнотворный – нудо́ тний, -а, -е.
Тошный – нудни́ й, нудки́ й, -а́ , -е́ .
Тощать, отощать – 1) (ослабевать) охлява́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, охля́ нути, -ну, -неш; 2) (худеть)
ху́ днути, сху́ днути, -ну, -неш.
Тощий – 1) (желудок) поро́ жній, -я, -є; 2) (о лице) худи́ й, сху́ длий, -а, -е; З) (о зерне)
замі́ркуватий, недорі́дний, -а, -е.
Трава – трава́ , -ви́ ; (ум.) трави́ ця, трави́ чка, -ки; (целебн.) зі́лля, -лля; (сорная) бур’я́ н, -ну́ .
Травинка – трави́ на, -ни.
Травистый – трави́ стий, трав’яни́ стий, -а, -е.
Травить – 1) (пашню, луг) спа́ шувати, -шую, спаса́ ти, -са́ ю, спа́ сти -су́ , -се́ ш (па́ шню); 2)
́ (трую́, труїш),
́
́
(ядом) труїти
отруїти;
3) (кого) цькува́ ти (цькую́, цькує́ш), зацькува́ ти (кого́ );
4) (хим.) трави́ ти, -влю́, -виш.
Травка – трави́ ця, -ці.
Травля – 1) (ловля) вло́ ви, -вів; 2) (натравливание) цькува́ ння, -ння.
Травник – 1) (луг) травни́ к, -ка́ ; 2) (гербарий) зільни́ к, -ка́ , герба́ рій, -ія; 3) (настойка)
трав’я́ нка, -ки.
Травной – трав’яни́ й, -а́ , -е́ .
Травоведение – травозна́ вство, -ва.
Травосеяние – травосі́в, -ву, травосі́яння, -ння.
́
́ -да.
Травоядный – травоїдний,
-а, -е; -дное – (сущ.) травоїд,
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Травяной – трав’яни́ й, -а́ , -е́ .
Трагедия – траге́ дія, -ії.
Трагик – тра́ гік, -ка.
Трагикомедия – трагікоме́ дія, -ії.
Трагический – трагі́чний, -а, -е; -ски – трагі́чно.
Традиционный – традиці́йний, -а, -е; -нно – традиці́йно.
Традиция – тради́ ція, -ії.
Тракт – тракт, -ту, би́ тий шлях.
Трактат – тракта́ т, -ту.
Трактир – тракти́ р, -ра.
Трактирный – тракти́ рний, -а, -е.
Трактирщик – тракти́ рник, -ка; -щица – тракти́ рниця, -ці.
Трактовать – трактува́ ти, -ту́ ю.
Трактор – тра́ ктор, -ра; -ный – тра́ кторний, -а, -е.
Тральщик – тра́ лер.
Трамбование – трамбува́ ння, -ння.
Трамбовать, утрамбовывать, утрамбовать – трамбува́ ти, утрамбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Трамбовка – 1) (действие) трамбува́ ння, -нші; 2) (орудие) ба́ ба, -би, до́ вбня, -ні.
Трамвай – трамва́ й, -ва́ ю.
Трамвайный – трамва́ йний, -а, -е.
Транжирить, растранжирить – три́ нькати, розтри́ нькати, -каю, -каєш.
Транзит – транзи́ т, -ту; -тный – транзи́ тний, -а, -е.
Транспарант – транспара́ нт, -ту, ра́ штра, -ри.
Транспорт – тра́ нспорт, -ту; -ный – транспорто́ вий, -а, -е.
Транспортир – транспорти́ р, -ру; -рный – транспорти́ рний, -а, -е.
Транспортирование – танспортува́ ння.
Трансформатор – трансформа́ тор, -ра.
Траншея – окі́п (род. око́ пу), ша́ нець, -нця, транше́ я, -е́ ї; -ный – око́ пний, ша́ нцевий,
транші́йний, -а, -е.
Трап (на суднах) – схі́дці, -ів, трап, -пу.
Трапеза – тра́ пеза, -зи.
Трапезный – трапе́ зний, -а, -е.
Трапезовать – трапезува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Трапеция, геом. – трапе́ ція, -ії.
Трассировать – трасува́ ти, -су́ ю.
Трата – тра́ ти, -ти; (напрасная) марнува́ ння, -ння, марнотра́ тство, -ва.
Тратить (деньги) – витрача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, тра́ тити, -чу, -тиш; (время) марнува́ ти, -ну́ ю.
Траур – жало́ ба, -би, тра́ ур, -ру.
Траурный – жало́ бний, -а, -е.
Трафарет – трафаре́ т, -ту; -тный – трафаре́ тний, -а, -е.
Трафить, потрафить – тра́ пити, потра́ пити, -плю, -пиш.
Трахома – трахо́ ма, -ми.
Треба (церк. слово) – тре́ ба, -би.
Требование – вимо́ га, -ги, вимага́ ння, -ння. По -нию – на вимо́ гу.
Требователь – вимага́ ч, -ча́ ; -ница – вимага́ чка, -ки.
Требовательный – 1) (человек) виба́ гливий, вимогли́ вий, -а, -е; 2) (о ведомости)
платне́ вий, -а, -е; 3) (на припасы) харчови́ й, -а́ , -е́ .
Требовать – 1) (настойчиво просить) вимага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, допевня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся,
доправля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся (чого́ ); 2) (нуждаться) потребува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш; на это
требуется много времени – на це тре́ ба бага́ то ча́ су, це вимага́ є бага́ то ча́ су; 3) (звать)
кли́ кати, -чу, -чеш (кого́ ); его требуют в город – його́ кли́ чуть до мі́ста.
Требовательность – виба́ гливість, -вости.
Требуха – те́ льбухи, -хів.
Тревога – (смятение) триво́ га, -ги, споло́ х, -ху. Бить тревогу – дзвони́ ти на ґва́ лт, на
спо́ лох.
Тревожение – турбува́ ння, непоко́ їння, -ння.
Тревожить, потревожить – триво́ жити, потриво́ жити, -жу, -жиш, турбува́ ти, потурбува́ ти,
-бу́ ю, -бу́ єш.
Тревожный – неспокі́йний, турбо́ тний, -а, -е; -но – неспокі́йно, турбо́ тно.
Треволнение – хвилюва́ ння, -ння, триво́ га, -ги.
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Треглавый – триголо́ вий, -а, -е; (о церкви) триба́ нний, -а, -е.
Трегубый – тригу́ бий, -а, -е.
Трезветь – тверезі́ти, -зі́ю, -зі́єш, тверезі́шати, -шаю, -шаєш.
Трезвон – дзвоні́ння в усі́ дзво́ ни.
Трезвонить – дзвони́ ти, -ню́, -ниш в усі́ дзво́ ни.
Трезвость – твере́ зість, -зости.
Трезвый – твере́ зий, -а, -е; -во – твере́ зо.
Трель – тре́ ля, -лі.
Трение – тертя́ , -тя́ .
Тренироваться, вытренироваться – муштрува́ тися, ви́ муштруватися, -ру́ юся.
Тренировка – муштрува́ ння, -ння.
Тренога – трено́ га, -ги.
Треножить, стреножить – трино́ жити, стрино́ жити, -но́ жу, -но́ жиш.
Треножник – 1) трині́жок, -жка, трині́г, -но́ га; 2) (для котелка) тага́ н, -на́ , тагано́ к, -нка́ ; 3)
(табурет) дзи́ ґлик, -ка.
Трепак – гопа́ к, -ка́ , тропа́ к, -ка́ .
Трепалка – те́ рлиця, -ці.
Трепальщик – тіпа́ льник, -ка; -щица – тіпа́ льниця, -ці.
Трепание – 1) (конопли, льна) тіпа́ ння, -ння; 2) (за волосы) чу́ блення, -ння.
Трепать – 1) (конопли) тіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш; 2) (дергать) ті́пати, -паю, -паєш, ша́ рпати, -паю,
-паєш; 3) (по плечу) плеска́ ти, -щу́ , -щеш.
Трепет – 1) (дрожание) тремті́ння, -ння; 2) (страх) тре́ пет, -ту.
Трепетание – тремті́ння, -ння.
Трепетать – тремті́ти, -чу́ , -ти́ ш.
Трепетный – тремтя́ чий, -а, -е.
Трепка – прочуха́ нка, -ки.
Трепло – бите́ льня, -ні.
Треск – тріск, -ку.
Треска (рыба) – тріска́ , -ки́ .
Трескание – трі́скання, -ння.
Трескаться, истрескаться – трі́скатися, -каюся, -каєшся, розтрі́скатися, ре́ патися,
поре́ патися, -паюся, -паєшся.
Трескотня – тріскотня́ , -ні́.
Трескучий – тріску́ чий, -а, -е.
Треснуться – 1) (лбом) трі́снутися, -нуся, -нешся; 2) (упасть) ге́ пнути, -ну, -неш.
Трест – трест, -ту; -стовский – тре́ сті́вський, -а, -е.
Тресь, межд. – трісь! лусь! хрусь!
Третейский суд – полюбо́ вний суд.
Третий – тре́ тій, -я, -є.
Третировать (кого) – поневіря́ ти (кого́ ), знева́ жливо пово́ дитися (з ким).
Треть – трети́ на, -ни.
Третьегоднишний – позаторі́шній, -я, -є.
Третьего дня – позавчо́ ра.
Треугольник – трику́ тник, -ка; т. прямоугольный – трику́ тник прямоку́ тній; т.
равнобедренный – т. рівнораме́ нний; т. разносторонний – т. різнобі́чний; т.
остроугольный – т. гостроку́ тній; т. тупоугольный – т. тупоку́ тній.
Треугольный – трику́ тній, -я, -є.
Треух – 1) (шляпа) капелю́х, -ха; 2) ля́ пас, -са. [Да́ ти ля́ паса].
Трефи (в картах) – жир, -ру, жири́ , -рі́в, хрести́ , -ті́в; -фовый – жиро́ вий, хрестови́ й, -а́ , -е́ .
Трехверстка – триверсті́вка.
Трехгранный – триграня́ стий, трибі́чний, -а, -е.
Трехдневный – три(трьох)де́ нний, -а, -е.
Трехколесный – три(трьох)колі́сний, -а, -е.
Трехлепестковый – три(ьох)пелюстко́ вий, -а, -е.
Трехлетие – трилі́ття, -ття.
Трехлетний – трилі́тній, -я, -є, три́ річний, -я, -є.
Трехлистный – трили́ стий, -а, -е.
Трехлистовый – триаркуше́ вий.
Трехмачтовый – трищо́ глий.
Трехместный – на три мі́сця.
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Трехмесячный – три(ьох)мі́сячний, -а, -е.
Трехнедельный – три(ьох)тижне́ вий, -а, -е.
Трехпольный – три(ьох)пі́льний.
Трехпудовый – три(ьох)пудо́ вий, -а, -е.
Трехсаженный – три(ьох)сажне́ вий.
Трехсложный – три(ьох)складо́ вий, -а, -е.
Трехстопный – три(ьох)сто́ пний.
Трехсторонний – трибі́чний.
Трехструнный – три(ьох)стру́ нний, -а, -е.
Трехфунтовый – три(ьох)фунто́ вий, -а, -е.
Трехцветный – три(ьох)ко́ лірний.
Трехчлен – тричле́ н, -на.
Трехэтажный – три(ьох)поверхо́ вий, -а, -е, на три пове́ рхи.
Трещание – 1) трі́скіт, лу́ скіт, -коту; 2) (о насеком.) цвірча́ ння, -ння.
Трещать, треснуть – 1) тріща́ ти, -щу́ , -щи́ ш, трі́снути, -ну, -неш; (на части) лу́ скати,
лу́ снути, ре́пати, ре́пнути; 2) (о насекомых) цвірча́ ти, -чу́ , -чи́ ш, цві́ркнути, -ну, -неш; 3) (о
болтливых людях) ляща́ ти, -щу́ , -щи́ ш; 4) (о жирах на огне) шкварча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Трещетка – 1) (орудие) кала́ тало, -ла, клепа́ чка, -ки, тара́ хкалка, -ки; 2) (о человеке)
торохті́й, -ія́ .
Трещина – щі́лина, -ни, розко́ лина, -ни.
Три – три (род. трьох).
Трибуна – трибу́ на, -ни.
Трибунал – трибуна́ л, -лу.
Тригонометрия – тригономе́ трія.
Тридцатый – тридця́ тий, -а, -е.
Тридцатилетие – тридцятилі́ття.
Тридцатилетний – тридцятилі́тній, -я, -є.
Тридцать – три́ дцать, -тьо́ х; (соб.) три́ дцятеро.
Трижды – три́ чі.
Тризна – три́ зна, -ни, обі́д, -ду.
Трико – трико́ рт, -ту; -ковый – трико́ ртовий, -а, -е.
Трикотаж – трикота́ ж, -жу.
Трикратно – три́ чі.
Трилистный – три(ьох)ли́ стий.
Трилогия – трило́ гія, -її.
Тринадцать – трина́ дцять, -тьо́ х; -тый – трина́ дцятий, -а, -е.
Трио – трі́о.
Триппер, мед. – три́ пер, -ру.
Триста – три́ ста.
Триумвират – тріюмвіра́ т, -ту.
Триумф – трію́мф, -фу.
Триумфальный – тріюмфа́ льний.
Трихина, мед. – трихі́на, -ни, волоси́ чка, -ки.
Трогание – 1) чіпа́ ння, займа́ ння, -ння (кого́ ); 2) (с места) руша́ ння, -ння.
Трогательный – звору́ шливий, -а, -е; -но – звору́ шливо.
Трогать, тронуть – 1) звору́ шувати, -шую, -шуєш, зворуши́ ти, -шу́ , -шиш (кого́ чим); 2)
(руками и т. п.) чіпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, зачіпа́ ти, зачепи́ ти, -плю́, -пиш, займа́ ти, зайня́ ти
(займу́ , -меш) (кого́ ); 3) (с места) руша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, ру́ шити, -шу, -шиш, вируша́ ти,
ви́ рушити (куди́ ).
Трое – тро́ є, тройко́ .
Троебрачие – троєже́ нство, -ва.
Троеженец – троєже́ н, -на, троєже́ нець, -нця.
Троезубец – три́ зуб, -бу.
Троекратный – триразо́ вий, -а, -е; -но – три́ чі, триразо́ во.
́
Троение – троїння,
-ння.
Троить – тро́ їти (тро́ ю, тро́ їш); -ся – тро́ їтися.
Тройка – трі́йка, -ки.
Тройни – трійня́ та, -нят, трійня́ , -ні́.
Тройной – потрі́йний, трійча́ стий, -а, -е.
́
Тройственный – потрі́йний, троїстий,
-а, -е.
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Трон – трон, -ну; -нный – троно́ вий, -а, -е.
Тропа, см. Тропинка.
Тропик, геогр. – тро́ пік, -ка, зворо́ тник, -ка; -пический – тропі́чний, зворотнико́ вий, -а, -е.
Тропинка – сте́ жка, -ки, тропа́ .
Тростник, бот. – трость, -ти, очере́ т, -ту; сахарный тр. – цукро́ ва трость.
Тростниковый – тросто́ вий, тростино́ вий, -а, -е; тр. сахар – тросто́ вий цу́ кор.
Тросточка, трость – трости́ нка, -ки.
Трость – трости́ на, -ни.
Тростянка, зоол. – очере́ тянка, -ки.
Тротуар – тротуа́ р, -ру, пішохі́д, -хо́ ду; -ный – тротуа́ рний, пішохі́дний, -а, -е.
Трофей – трофе́ й, -е́ ю.
Трохей – трохе́ й, -е́ ю.
́
Трохеический – трохеїчний,
-а, -е.
Троюродный – у дру́ гих; -ный брат, сестра – брат, сестра́ , у дру́ гих.
Троякий – троя́ кий, -а, -е; -ко – троя́ ко.
Труба – 1) труба́ , -би́ ; (водосточная) ри́ нва, -ви; 2) (дымовая, печная) дима́ р, -ря́ ; 4)
(зрительная) підзо́ рна труба́ , -би́ ; 5) (музыкальн.) су́ рма, -ми.
Трубадур – трубаду́ р, -ра.
Трубач – труба́ ч, сурма́ ч, -ча́ .
Трубить – 1) (в трубу) сурми́ ти, -млю́, -ми́ ш, труби́ ти, -блю́, -биш; 2) (разглашать)
розголо́ шувати, -шую, -шуєш.
Трубка – 1) тру́ бка, -ки, ці́вка, -ки; 2) (курит.) лю́лька, -ки; 3) (колесная) ма́ точина, -ни; 4)
(слуховая) слухова́ тру́ бка.
Трубный – 1) тру́ бний, суре́ мний, -а, -е; 2) димаре́ вий.
Трубокур – люле́ чник, -ка.
Трубообразный – цівкува́ тий, -а, -е.
Трубочист – сажотру́ с, -са, коминя́ р, -ра.
Трубочный – люле́ чний, -а, -е.
Трубчатка (червь) – трубча́ к, -ка́ .
Трубчатый – цівкува́ тий, -а, -е.
Труд – пра́ ця, -ці, труд, -да́ ; с трудом – наси́ лу, ле́ две.
Трудить – 1) (ноги) труди́ ти, -джу́ , -диш; 2) (просьбами к. л.) турбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Трудиться – працюва́ ти, -цю́ю, -цю́єш.
Трудноватый – трудне́ нький, важке́ нький, -а, -е.
Трудность – тру́ дність, -ности.
Трудный – тяжки́ й, важки́ й, -а́ , -е́ ; -но – тя́ жко, ва́ жко.
Трудовое – трудове́ , -во́ го, кривави́ ця, -ці.
Трудовой – трудови́ й, тру́ жений, -а, -е.
Трудолюбивый – працьови́ тий, роботя́ щий, -а, -е.
Трудолюбие – працьови́ тість, -тости.
Трудоспособность – працезда́ тність, -ности.
Трудоспособный – працезда́ тний, -а, -е.
Труженик – працівни́ к, -ка́ , трудівни́ к, -ка́ ; -ница – працівни́ ця, трудівни́ ця, -ці.
Труженический – працівни́ чий, працівни́ цький, -а, -е.
́
Труизм – труїзм,
-му.
Трунить – підсмі́юватися, -мі́ююся, -мі́юєшся (з ко́ го).
Труп – труп, -пу; (животных) па́ дло, -ла.
Трупный – тру́ пний, -а, -е; -ное отделение – трупа́ рня, -ні.
Трупореховатый – трухля́ вий, тру́ хлий, -а, -е.
Трупорешина – трухля́ тина, -ни.
́
Трупоядный – трупоїдний,
-а, -е.
Труппа – тру́ па, -пи.
Трус – боягу́ з, -за, страхополо́ х, -ха; -сиха – боягу́ зка, -ки.
Трусики – штанці́.
Труси́ ть, натрусить, раструсить – труси́ ти, натруси́ ти, розтруси́ ти, -шу́ , -сиш.
́
Тру́ сить, струсить – боя́ тися (бою́ся, боїшся),
зляка́ тися, -ка́ юся, -ка́ єшся.
Трусливость – полохли́ вість, лякли́ вість, -вости.
Трусливый – полохли́ вий, лякли́ вий, -а, -е; -во – полохли́ во.
Трусоватый – полохли́ венький.
Трусость, см. Трусливость.
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Трут – гу́ бка, -ки; (гриб) трутни́ к.
́ -да.
Трутень – 1) (пчела) тру́ тень, -тня; 2) (человек) тру́ тень, -тня, дармоїд,
Трутница – кисе́ т, -та.
Труха – по́ терть, -ти, потеру́ ха, -хи.
Трухлеватый – трухля́ вий, -а, -е.
Трухлость – трухля́ вість, -вости.
Трухлый – тру́ хлий, трухля́ вий.
Трухнуть, иструхнуть – трухля́ віти, струхля́ віти, -вію, -вієш, тру́ хнути, стру́ хнути, -ну,
-неш, порохня́ віти, спорохня́ віти.
Трущоба – 1) (в лесу) гущина́ , -ни́ ; 2) (глушь) за́ куток, -тка, діра́ , -ри́ .
Трущобный – 1) ха́ щовий; 2) (уединенный) відлю́дний.
Трынь-трава – нікче́ мниця, -ці; ему всё трынь-трава – він ні на що не вважа́ є, йому́ все
дарма́ , ба́ йду́ же́ .
Трюм – трюм, -му, спід, -по́ ду.
Трюмо – трюмо́ , -ма́ .
Тряпичник – ганчі́рник, -ка.
Тряпичный – ганчірко́ вий, -а, -е.
Тряпка – 1) ганчі́рка, -ки; 2) (для мытья) ми́ йка, -ки.
Тряпье – ганчі́р’я, -р’я, лахмі́ття, -ття.
Трясение – трусі́ння, -ння.
Трясина – драговина́ , -ни́ , трясовина́ , -ни́ .
Трясинный – драгови́ нний, трясови́ нний, -а, -е.
Тряска – трясі́ння, трусі́ння, -ння.
Тряский – труськи́ й, -а́ , -е́ ; -ско – тру́ сько.
Трясогузка, зоол. – тряси́ хвістка, -ки, верти́ хвістка, -ки.
Трясти, тряхнуть – труси́ ти, -шу́ , -сиш, струсну́ ти, -ну́ , -е́ ш.
Трястись – труси́ тися, -шу́ ся, -сишся.
Трясучка – (лихорадка) тря́ сця, -ті, лихома́ нка, -ки.
Туалет – туале́ т, -ту; -тный – туале́ товий, -а, -е.
Туберкулез – туберкульо́ за, -зи; -зный – туберкульо́ зний, -а, -е.
Туго – 1) (упруго) ту́ го, цу́ пко; 2) (плотно) ті́сно; 3) (трудно) суту́ жно, скру́ тно.
Туговатый – 1) тугува́ тий; 2) тіснува́ тий; 3) суту́ жнуватий, скрутнува́ тий, -а, -е; -ват на ухо
– недочува́ є; -то – 1) тугува́ то; 2) тіснува́ то; 3) скрутнува́ то.
Тугой – 1) туги́ й, -а́ , -е́; 2) (крепкий) цупки́ й, -а́ , -е́ .
Тугоплавкий – тугото́ пний, тяжкото́ пний, -а, -е.
Туда, нар. – туди́ .
Туже – тугі́ш(е); делаться туже – тугі́шати, -шаю, -шаєш; (густеть) тужа́ віти, -вію, -вієш.
Тужурка – тужу́ рка, -ки.
Туз (в картах) – 1) туз, -за; 2) (вельможа) туз, -за, ду́ ка, -ки. Дать туза – тумака́ (стусана́ )
да́ ти.
Туземец – тубі́лець, -льця; -мка – тубі́лка, -ки.
Туземный – тубі́льний, -а, -е.
Туловище – ту́ луб, -ба; (ум.) тулубе́ ць, -бця́ .
Туловищный – ту́ лубовий, -а, -е.
Тулуп – кожу́ х, -ха; (короткий) кожуша́ нка, -ки.
Тулупный – кожухо́ вий, -а, -е.
Тумак – стуса́ н, -на́ , штурха́ н, штовха́ н, -на́ .
Туман – тума́ н, -ну; (с дождем) мря́ ка, -ки.
Туманить, затуманить – затума́ нювати, -нюю, -нюєш, затума́ нити, -ню, -ниш.
Туманность – тума́ нність, -ности.
Туманный – тума́ нний, -а, -е.
Тумба – 1) (подставка) підста́ вка, -ки; 2) (столбик) сто́ впчик.
Тундра – ту́ ндра, -ри; -ровый – ту́ ндровий, -а, -е.
́ -да; -дный – дармоїдний,
́
́
Тунеядец – дармоїд,
дармоїжний,
-а, -е.
́
Тунеядство – дармоїдство, -ва.
Тупак (нож) – тупа́ к, -ка́ .
Тупеть – тупі́шати, -шаю, -шаєш, тупі́ти, -пі́ю, -пі́єш.
Тупик – 1) (тупой нож или топор) тупа́ к, -ка́ ; 2) (глухой заулок) сліпи́ й заву́ лок, за́ зубень,
-бня; 3) (безвыходное положение) безпора́ дність.
Тупить, иступить, затупить – тупи́ ти, затупи́ ти, -плю́, -пиш.
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Тупица – 1) тупа́ к, -ка́ , тупи́ ця, -ці; 2) (о человеке) тупа́ к, -ка́ , безтя́ мний, -ного.
Туповатый – тупе́нький, тупува́ тий, -а, -е; -то – тупе́нько, тупува́ то.
Тупоголовый – тупоголо́ вий, безтя́ мний, -а, -е.
Тупой – тупи́ й, -а́ , -е́ .
Тупоконечный – тупокінча́ стий.
Туполистий – туполи́ стий, -а, -е.
Тупость – ту́ пість, -пости.
Тупоугольный – тупоку́ тній.
Тупоумие – туподу́ мство, -ва; -мный – туподу́ мний, -а, -е.
Тур, зоол. – тур, -ра; (самка) тури́ ця, -ці.
Турист – тури́ ст, -та,
Турнир – турні́р, -ру.
Турусы – нісені́тниця, -ці, баляндра́ си, -сів.
Тускловатый – тьмяне́нький, -а, -е.
Тусклость – тьмя́ ність, -ности.
Тусклый – тьмя́ ний, -а, -е.
Тускнуть, потускнуть, тускнеть – ме́ рхнути, -ну, -неш, поме́ рхнути, -ну, -неш, темні́ти,
потемні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Тут, нар. – тут.
Тутовое дерево, бот. – шовко́ виця, -ці.
Тутовый – шовко́ вичний, -а, -е.
Туфель (множ. ч. туфли) – ка́ пець, -пця (множ. ч. ка́ пці), ви́ ступець, -пця (множ. ч.
ви́ ступці), панто́ фель, -фля (мн. ч. панто́ флі); -льный – панто́ фельний, -а, -е.
Тухлость – ту́ хлість, -лости.
Тухлый – ту́ хлий, при́ тхлий, -а, -е.
Тухнуть – 1) (гаснуть) га́ снути, -ну, -неш, згаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш; 2) (вонять) дхну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш.
Туча – хма́ ра, -ри; (грозовая) ту́ ча, -чі; -чевой – хмарови́ й, -а́ , -е́ .
Тучнеть – гла́ дшати, -шаю, -шаєш.
Тучнить, утучнить – угно́ ювати, -но́ юю, -но́ юєш, угно́ їти.
Тучность – 1) (жирность) гла́ дкість, -кости, си́ тість, опа́ систість, -тости; 2) (удобренность)
угно́ єність, -ности.
Тучный – 1) (жирный) гладки́ й, си́ тий, опа́ систий, -а, -е; 2) (удобренный) угно́ єний, -а, -е.
Туша – 1) (свиная) ту́ ша, -ші; 2) (толстяк) ту́ ша, -ші, товсту́ н, -на́ .
Тушевальный – тушува́ льний.
Тушевать – тушува́ ти, -шу́ ю.
Тушевка – тушува́ ння, -ння.
Тушевый – ту́ шовий, -а, -е.
Тушение (лампы) – гасі́ння, -ння.
Тушить, потушить – гаси́ ти, -шу́ , -сиш, погаси́ ти, загаси́ ти, -шу́ , -сиш.
Тушь – туш, -ші.
Тщание – стара́ ння, -ння.
Тщательность – стара́ нність, -ности, пи́ льність, -ности.
Тщательный – стара́ нний, пи́ льни́ й; -но – стара́ нно, пи́ льно.
Тщедушие, тщедушность – недолу́ гість, -гости, недолу́ жність, -ности, не́ міч, -мочі.
Тщедушный – недолу́ гий, недолу́ жний, -а, -е.
Тщеславие, -вность – го́ нор, -ру, гонори́ стість, -стости.
Тщеславиться – гонорува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Тщеславный – гонори́ стий, гоно́ рний, -а, -е.
Тщета – марно́ та, -ти.
Тщетность – ма́ рність, -ности.
Тщетный – ма́ рний, даре́ мний.
Ты, мест. – ти (род. п. тебе́ , дат. п. тобі́).
Тык, межд. – тик, тиць.
Тыкание – ти́ кання, -ння.
Тыкать – 1) ти́ кати, -каю, -каєш, стромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; 2) (колоть) штри́ кати, -каю,
-каєш; 3) (говорить ты) ти́ кати.
Тыква – гарбу́ з, -за́ , каба́ к, -ка́ .
Тыквенник – гарбузо́ ва ка́ ша.
Тыквенный – гарбузо́ вий, -а, -е.
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Тыл – 1) тил, -лу, зад, -ду; с тылу – сти́ лу, зза́ ду; 2) (воен.) запі́лля; -льный – 1) ти́ льний, -а,
-е, за́ дній, -я, -є; 2) запі́льний.
Тын – тин, -ну, частокі́л, -ко́ лу.
Тысяча – ти́ сяча, -чі.
Тысячелетие – тисячолі́ття, -ття.
Тысячелетний – тисячолі́тній, -я, -є.
Тысячелистник, бот. – дереві́й, -і́ю, крива́ вник, -ка.
Тысяченог, зоол. – стоно́ га, -ги.
Тысячный – ти́ сячний, -а, -е.
Тычина – тичи́ на, -ни, ти́ чка, -ки.
Тычинка – 1) ти́ чка, -ки; 2) (бот.) пиля́ к, -ка́ .
Тьма – 1) (отсутствие света) тьма́ , -ми́ , те́ мрява, -ви; 2) (много) тьма́ , тьма́ -тму́ ща, си́ ла,
си́ ла-силе́ нна.
Тюк – 1) (кипа) па́ ка, -ки; 2) (стукание) тук, -ку, цок, -ку, цюк, -ку.
Тюкать, тюкнуть – 1) (топором) цю́кати, -каю, -каєш, цю́кнути, -ну, -неш; 2) (лбом)
цо́ кати, -каю, -каєш, цо́ кнути, -ну, -неш.
Тюлевый – тю́льовий, -а, -е.
Тюлень, зоол. – 1) тюле́ нь, -ня; 2) (человек) вайло́ , -ла́ , незгра́ ба, -би; -невый – тюле́ невий,
-а, -е.
Тюль (тканина) – тюль, -лю.
Тюльпан, бот. – тюльпа́ н, -на.
Тюльпанный – тюльпа́ новий.
Тюрбан – тюрба́ н, -ну, заві́й, -во́ ю.
Тюремник – в’я́ зень, -зня.
Тюремный – в’язни́ чий, тюре́ мний, -а, -е.
Тюрьма – в’язни́ ця, -ці́, тюрма́ , -ми́ .
Тюфяк – 1) матра́ с, -су; (набитый сеном) сінни́ к, -ка́ ; 2) (человек) тюхті́й, -ія́ .
Тявканье – дзя́ вкання, -ння.
Тявкать, тявкнуть – дзя́ вкати, -каю, -каєш, дзя́ вкнути, -ну, -еш.
Тяга – 1) тя́ га, -ги; 2) (о птицах) літ (род. льо́ ту).
Тягание – тягани́ на, -ни.
Тягаться (по судах) – тяга́ тися, -га́ юся, позива́ тися, -ва́ юся.
Тягостный – 1) (о работе) тяжки́ й, важки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о времени) суту́ жний, -а́ , -е́; -но – 1)
тя́ жко; 2) суту́ жно.
Тягость – тягота́ , -ти́ , тяга́ р, -ра́ .
Тяготение – тяжі́ння, -ння.
Тяготеть – тяжі́ти, -жі́ю, -жі́єш.
Тяготить, отяготить – обтяжа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, обтя́ жувати, -жую, -жуєш, обтя́ жити, -жу,
-жиш; -ся – тяжи́ тися, -жу́ ся.
Тягучесть – тягу́ чість, -чости.
Тягучий – 1) тягу́ чий, -а, -е; 2) (о звуках) протя́ жний, -а, -е.
Тяжба – по́ зов, -зву.
Тяжебник – позива́ льник, позо́ вник, -ка; -ница – позива́ льниця, позо́ вниця, -ці.
Тяжебный – позо́ вний, -а, -е.
Тяжелее – тя́ жче, ва́ жче.
Тяжелеть – тя́ жчати, -чаю, -чаєш, ва́ жчати, -чаю, -чаєш.
Тяжеловатый – тяжке́ нький, важке́ нький, -а, -е; -вато – тяжке́ нько, важке́ нько.
Тяжеловесный – важки́ й, важе́ нний, -а, -е; (о людях) важкоті́лий.
Тяжелый – 1) тяжки́ й, важки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о речи) туги́ й, -а́ , -е́ ; 3) (об обстоятельствах)
суту́ жний, скрутни́ й.
Тяжесть – вага́ , -ги́ , тяга́ р, -ра́ ; с тяжестью – з ваго́ ю.
Тяжкий – тяжки́ й, важки́ й, -а́ , -е́ .
Тяжущийся – 1) що позива́ ється; 2) (сущ.) позива́ ч, -ча́ .
Тянуть – тягти́ , -гну́ , -гнеш.
Тянуться – тягти́ ся, -ну́ ся, -шся.
Тянушки – тягу́ чки, -чок.
Тяпание – 1) (топором) цю́кання; 2) (кража) цу́ плення.
Тяпать, тяпнуть – 1) (топором) цю́кати, -каю, -каєш, цю́кнути, -ну, -неш; 2) (красть)
цу́ пити, -плю, -пиш, поцу́ пити.
Тяпка – сіка́ ч, -ча́ .
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Тятинька – тату́ сь, -ся, тату́ ньо, -ня.
Тятя – та́ то, -та; (умен.) та́ тко, -ка.
У, пред. – 1) (у кого) у, в. У меня, у тебя – в ме́ не, в те́ бе; 2) (где) ко́ ло, біля́ . У двора – біля́
дво́ ру, ко́ ло дво́ ру.
Убавка, убавление – уба́ влення, зме́ншення, -ння.
Убавлять, убавить – відбавля́ ти, -ля́ ю, відба́ вити, -влю, -виш, зме́ ншувати, -шую, -шуєш,
зме́нши́ ти, -шу́ , -ши́ ш; убавить спеси – пиху́ зби́ ти; -ться – відбавля́ тися, відба́ витися,
зменша́ тися, зменши́ тися. Вода убавляется – вода́ убува́ є, спада́ є.
Убаюкивание – заколи́ сування, уколи́ сування, -ння.
Убаюкивать, убаюкать – заколи́ сувати, -сую, -суєш, заколиса́ ти, -шу́ , -шеш, уколи́ сувати,
уколиса́ ти.
Убегание – утіка́ ння, -ння.
Убегать, убежать – тіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, утіка́ ти, утекти́ (утечу́ , утече́ ш); (о мног.)
повтіка́ ти.
Убедительность – до́ відність, перекона́ льність, -ности.
Убедительный – довідни́ й, -а́ ; -е́ , переко́ нуючий, -а, -е; -но – до́ відно, переко́ нуюче.
Убеждать, убедить – переко́ нувати, -ную, -нуєш, перекона́ ти, -на́ ю, -на́ єш, дово́ дити, -джу,
-диш, довести́ , -веду́ , -веде́ ш (кому́ що); (уговаривать) умовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умо́ вити,
-влю, -виш.
Убеждаться, убедиться – переко́ нуватися, -нуюся, -нуєшся, перекона́ тися, -на́ юся,
-на́ єшся, упевня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, упе́ внитися, -нюся, -нишся.
Убеждение – перекона́ ння, -ння; (приобретенное путем опыта) пересві́дчення, -ння;
(уговаривание) умовля́ ння, -ння.
Убежденность – переко́ наність.
Убежденный – переко́ наний, -а, -е.
Убежище – пристано́ вище, -ща, приту́ лок, -лку.
Убеливать, убелять, убелить – убіля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, убіли́ ти, -білю́, -бі́лиш.
Уберегать, уберечь – уберіга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, уберегти́ , -жу́ , -же́ ш, устеріга́ ти, устерегти́ ,
пильнува́ ти, припильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; -ся – устеріга́ тися, устерегти́ ся, -жу́ ся.
Убивалка – до́ вбня, -ні, ба́ ба, -би.
Убивание (лишение жизни) – убива́ ння, забива́ ння, -ння.
Убивать, убить – 1) (лишать жизни) убива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, уби́ ти (уб’ю́, уб’є́ш), забива́ ти,
заби́ ти; 2) (уравнивать, делать гладким: дорогу) уторо́ вувати, -вую, -вуєш, уторува́ ти,
-ру́ ю.
Убийственный – убі́йчий, -а, -е.
Убийство – уби́ вство, душогу́ бство, -ва.
Убийца – вби́ вця, -ці, душогу́ б, -ба, убі́йник, -ка.
Убирать, убрать – 1) (прибирать) прибира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, прибра́ ти, -беру́ , -бере́ ш; 2)
(наряжать) убира́ ти, убра́ ти, чепури́ ти, причепури́ ти, -рю́, -ри́ ш; (цветами) квітча́ ти,
уквітча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; 3) (прочь) забира́ ти, забра́ ти; 4) (хлеб) збира́ ти, зібра́ ти; -ться – 1)
(наряжаться) убира́ тися, убра́ тися, чепури́ тися, причепури́ тися; 2), (прочь) забира́ тися,
-ра́ юся, -ра́ єшся, забра́ тися, -беру́ ся, -бере́ шся.
Убитый – 1) вби́ тий, заби́ тий; 2) (о дороге) уторо́ ваний.
Ублажать, ублажить – 1) (улещивать) уле́ щувати, -щую, -щуєш, улести́ ти, -лещу́ , -лести́ ш,
ублажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, ублажи́ ти, -жу́ , -жи́ ш; 2) (умовлять) блага́ ти, ублага́ ти, -га́ ю,
-га́ єш.
Ублюдок – по́ круч, -чи (ж. р.).
Убогий – убо́ гий, злиде́нний, бі́дний, -а, -е.
Убожество – убо́ гість, -гости, убо́ зтво, -ва.
Убоина – убо́ їна, -ни.
Убой – зарі́з, -зу, убі́й, -бо́ ю, забива́ ння, -ння.
Убойный – убі́йний, -а, -е.
Убор – убра́ ння, -ння, убі́р (род. убо́ ру).
Убористый – (печать) сти́ слий, дрібни́ й, -а́ , -е́ ; -сто – дрі́бно.
Убористость – сти́ слість, -лости.
Уборка – 1) прибира́ ння, убира́ ння, -ння; 2) (собирание) збира́ ння, -ння; 3) см. Убор; 4)
(сена) по́ рання.
Уборная – убира́ льня, -ні; (клозет) відхі́дник, -ка, відхо́ док, -дку.
Уборщик – попря́ тник, прибира́ льник, -ка; -щица – попря́ тниця, прибира́ льниця, -ці.
́
Убояться – побоя́ тися, -бою́ся, -боїшся.
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Убранство – убі́р (род. убо́ ру), оздо́ ба, -би, прикра́ са, -си.
Убывать, убыть – убува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, убу́ ти (убу́ ду, убу́ деш), зме́ ншуватися, -шуюся,
зменши́ тися, -шу́ ся, -ши́ шся.
Убылой – убутни́ й, -а́ , -е́ .
Убыль – убу́ ток, -тку, зме́ ншення, -ння.
Убыток – утра́ та, -ти, зби́ ток, -тку.
Убыточность – утра́ тність, -ости.
Убыточный – утра́ тний, -а, -е; -но – утра́ тно, накла́ дно.
Уважаемый – пова́ жа́ ний, пова́ жний, шано́ вний, -а, -е.
Уважать, уважить – 1) (почитать) поважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, шанува́ ти, вшанува́ ти, -ну́ ю,
-ну́ єш; 2) (обращать внимание) зважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, зва́ жити, -жу, -жиш (на ко́ го, на що
).
Уважение – поважа́ ння, шанува́ ння, -ння, пова́ га, -ги, ша́ на, -ни, шано́ ба, -би.
Уважительность – ува́ жливість, -вости.
Уважительный – ва́ ртий ува́ ги, уважли́ вий, -а, -е.
Увал – ви́ бій, -бою.
Увалень – незгра́ ба, -би, вахла́ к, -ка́ , доро́ бало, -ла, вахла́ й, -ая́ , тюхті́й, -ія́ .
Увалистый – вибо́ їстий, ямкува́ тий, -а, -е.
Уварка – ува́ рювання, ува́ рення, -ння.
Уведение – відво́ дження, відве́ дення, -ння.
Уведомление – повідо́ млення, -ння.
Уведомлять, уведомить – повідомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, повідо́ мити, -млю, -миш.
Увезение – ви́ везення, відве́ зення, -ння, ви́ віз, -возу.
Увековеченье – увікові́чення, уві́чнення, -ння.
Увековечивать, увековечить – увікові́чувати, -чую, -чуєш, увікові́чити, -чу, -чиш,
увічни́ ти, -ню́, -ниш, увікопо́ мнювати, увікопо́ мнити, -ню, -ниш.
Увеличение – збі́льшення, побі́льшення, -ння.
Увеличивание – збі́льшування, побі́льшування, -ння.
Увеличивать, увеличить – збі́льшувати, -шую, -шуєш, збі́льши́ ти, -шу́ , -шиш,
побі́льшувати, побі́льши́ ти; -ться – збі́льшуватися, збі́льши́ тися, побі́льшуватися,
побі́льши́ тися.
Увеличительный – збі́льшувальний, -а, -е.
Увенчание – увінча́ ння, -ння.
Увенчанный – уві́нчаний, -а, -е.
Уверение – упе́ внення, запе́ внення, -ння.
Уверенность – упе́ вненість, -ности.
Уверенный – упе́ внений, -а, -е.
Уверительный – запевня́ льний, -а, -е, довідни́ й, -а́ , -е́ .
Увертка – 1) (проворство) ви́ вертка, -ки, ви́ верт, -ту, ви́ крут, -ту, викрута́ с, -су; 2)
(увертывание) обгорта́ ння, загорта́ ння, -ння.
Увертливый – вивертки́ й, -а́ , -е́ .
Увертывать, увертеть, увернуть – обгорта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, обгорну́ ти, -ну́ , -неш,
загорта́ ти, загорну́ ти.
Увертываться, увернуться – викру́ чуватися, -чуюся, -чуєшся, ви́ крутитися, -чуся,
-тишся; ухиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, ухили́ тися, -лю́ся, -лишся.
Уверять, уверить – запевня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, запе́ внити, -ню, -ниш, впевня́ ти, впе́ внити.
Увеселение – 1) (действие) звесе́ лювання, -ння; 2) (удовольствие) розва́ га, -ги, заба́ ва,
-ви.
Увеселительный – заба́ вний, -а, -е, звесельни́ й, -а́ , -е́ .
Увеселять, увеселить – звеселя́ ти, -ля́ ю, звесели́ ти, -лю́.
Увесистый – важки́ й, замашни́ й.
Увечить, изувечить – калі́чити, скалі́чити, -чу, -чиш.
Увечный – калі́ка, -ки, покалі́чений, -а, -е.
Увечье – калі́цтво, -ва.
Увещание – умовля́ ння, умо́ влення.
Увещатель – умовля́ ч, -ча́ ; -ница – умовля́ чка, -ки.
Увещательный – напу́ тливий, -а, -е.
Увещевать – умовля́ ти, -ля́ ю.
Увиваться – (около кого) крути́ тися, -чу́ ся, -тишся; (за кем) упада́ ти, -да́ ю, -да́ єш (коло ко́ го
).
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Увидать, увидеть – поба́ чити.
Увиливать, увильнуть – ухиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, ухили́ тися, -лю́ся, -лишся; (от
роботы) уника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, уни́ кнути, -ну, -неш (чого́ ).
Увлажнять, увлажнить – воло́ жити, -жу, -жиш, зволо́ жувати, -жую, -жуєш, зволо́ жити,
-жу, -жиш, відволо́ жувати, відволо́ жити.
Увлекательный – захватни́ й, -а́ , -е́ , чарівли́ вий, -а, -е; -но – захо́ плююче, чарівли́ во.
Увлекать, увлечь – захо́ плювати, -плюю, -плюєш, захопи́ ти, -плю́, -пиш; -ться – (чем)
захо́ плюватися, захопи́ тися (чим)
Увлечение – захо́ плення, -ння, за́ хват, -ту, за́ па́ л, -лу. Работать с увлечением –
працюва́ ти з за́ па́ лом.
Уводить, увесть – 1) відво́ дити, -джу, -диш, відвести́ , -веду́ , -веде́ ш; 2) (украсть) займа́ ти,
-ма́ ю, -ма́ єш, зайня́ ти (займу́ , займе́ ш).
Увоз, см. Увезение.
Увозить, увесть – відво́ зити, -во́ жу, -во́ зиш, відвезти́ , -зу́ , -зе́ ш, заво́ зити, завезти́ .
Уволакивать, уволочь – волокти́ , поволокти́ , -лочу́ , -ло́ чеш, тягти́ , потягти́ , -гну́ , -гнеш
Уволенный – зві́льнений, -а, -е.
Уволить, см. Увольнять.
Увольнение – зві́льнення, -ння.
Увольнительный – (об отставке) відставни́ й, -а́ , -е́ . (о свидетельстве, отпуске)
відпускни́ й.
Увольнять, увольнить – звільня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, звільни́ ти, -ню́, -ниш.
Уворовать – укра́ сти (укра́ ду, укра́ деш).
Уврачевать – ви́ лікувати, -кую, -куєш.
Увы – гай-гай, овва́ , та ба. Увы мне – ой ли́ шенько!
Увядание – в’я́ нення, -ння.
Увядать, увянуть – в’я́ нути, зів’я́ нути, ну, -неш; (только о человеке) марні́ти, змарні́ти,
помарні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Увядший – зів’я́ лий, -а, -е, (только о человеке) змарні́лий, помарні́лий, -а, -е.
Увязать, увязнуть – угруза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, угру́ з(ну)ти, -ну.
Увязка – ув’я́ зування, ув’яза́ ння, -ння.
Увязчивый – приче́ пливий, -а, -е.
Увязывание – ув’я́ зування, шнурува́ ння, -ння.
Увязывать, увязать – ув’я́ зувати, -зую, -зуєш, ув’яза́ ти (ув’яжу́ , ув’я́ жеш), шнурува́ ти,
ушнурува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; -ться – чіпля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, причепи́ тися, -плю́ся,
-пишся.
Увялить – прив’яли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Увялый – зів’я́ лий, -а, -е.
Угад – уга́ д, -ду, наугад – навмання́ .
Угадчивый – уга́ дливий, -а, -е.
Угадчик – уга́ дник, -ка; -чица – уга́ дниця, -ці.
Угадывать, угадать – уга́ дувати, -дую, -дуєш, угада́ ти, -да́ ю.
Угар – чад, -ду.
Уга[о]рать, угореть – ча́ діти, уча́ діти, -дію, -дієш.
Угарить, наугарить – чади́ ти, нача́ ди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Угарный – чадни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ча́ дно.
Угасание – угаса́ ння, згаса́ ння.
Угасать, угаснуть – 1) га́ снути, -ну, -неш, погаса́ ти, -са́ ю, -са́ єш, пога́ снути, -ну, -неш,
згаса́ ти, зга́ снути; 2) см. Чахнуть.
Угасший – зга́ слий, пога́ слий, -а, -е.
Угашать, угасить – гаси́ ти, погаси́ ти, згаси́ ти, -гашу́ , -га́ сиш.
Углеводород, хим. – вуглево́ день, -дня.
Углекислота, хим. – вуглекислота́ , -ти́ .
Углекислый – вуглеки́ слий, -а, -е.
Углепод’емник – вуглетя́ жник, -ка.
Углепромышленник – вуглепромисло́ вець, -вця.
Углепромышленность – вуглепромисло́ вість, -вости.
Углерод, хим. – вугле́ ць, -вцю́; -ный – вуглеце́ вий, -а, -е.
Угловатый – 1) (в)угла́ стий, ріжка́ тий, -а, -е; 2) (о человеке) незгра́ бний, -а, -е.
Угловой (во внутр. угле) – ку́ тній, -я, -є, кутови́ й; (в наружном угле) нарі́жний, рогови́ й, -а́ ,
-е́ .
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Угломер – кутомі́р, -ра.
Угломерный – кутомі́рний.
Углубитель – погли́ бник, загли́ бник, -ка.
Углубление – 1) (действие) погли́ блювання, погли́ блення, загли́ блювання, загли́ блення,
-ння; 2) (впадина) улого́ вина, загли́ бина, -ни.
Углубленный – підгли́ блений, угли́ блений.
Углублять, углубить – 1) погли́ блювати, -люю, -люєш, поглиби́ ти, -блю́, -биш,
загли́ блювати, заглиби́ ти; -ться – (в землю) загли́ блюватися, заглиби́ тися (в що); 2)
вко́ пуватися, -пуюся, -пуєшся, вкопа́ тися, -па́ юся.
Углядеть (за кем) – достерегти́ , -режу́ , -же́ ш (кого́ ).
Угнездиться – угнізди́ тися, -жджу́ ся, -зди́ шся.
Угнетатель – гноби́ тель, -ля; -льница – гноби́ телька, -ки.
Угнетать, угнесть – пригні́чувати, -чую, -чуєш, пригніти́ ти, -чу, -ти́ ш, гноби́ ти,
пригно́ блювати, -блюю, -блюєш, пригноби́ ти, -блю́, -би́ ш.
Угнетение – у́ тиск, -ку, пригні́чення, пригно́ блення, -ння.
Угнетенность – пригно́ бленість, пригні́ченість, -ности.
Угнетенный – пригно́ блений, пригні́чений, -а, -е.
Уговаривание – умовля́ ння, -ння.
Уговаривать, уговорить – умовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умо́ вити, -влю, -виш; -ться –
умовля́ тися, умо́ витися.
Уговор – 1) (соглашение) умо́ ва, -ви, уго́ да, -ди; 2) (уговаривание) умовля́ ння, -ння.
Уговорный – умо́ влений, -а, -е.
Угода – дого́ да, -ди (кому́ ).
Угодить – 1) см. Угождать; 2) (попасть) потра́ пити, -плю, -пиш, улу́ чити, -чу, -чиш.
Угодливость – догі́дливість, -вости.
Угодливый – догі́дливий, -а, -е; -во – догі́дливо.
Угодничать – догоджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш (кому́ ).
Угодно – уго́ дно; сколько угодно – скі́льки завго́ дно, досхочу́ ; как вам будет угодно – во́ ля
ва́ ша, як собі́ хо́ чете; что вам угодно – чого́ вам тре́ ба, чого́ ви бажа́ єте.
Угодный – уго́ дний, вгі́дний.
Угодье – вгі́ддя, -ддя; полевые угодья – лани́ , -ні́в; лесные угодья – ліси́ , -сі́в.
Угождать, угодить – догоджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, догоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш (кому́ ).
Угождение – дого́ джування, дого́ дження, -ння, дого́ да, -ди.
Угол – (внутренний) кут, -та́ , куто́ к, -тка́ ; (наружный) ріг (род. ро́ гу); красный угол –
по́ куття.
Уголек – ву́ глик, -ка, (один) вугли́ на, -ни; (раскаленный) жари́ на.
Уголовный – ка́ рний, криміна́ льний, -а, -е.
Уголовщина – криміна́ л, -лу.
Уголок – куто́ чок, -чка; (глушь) за́ куток, -тку.
Уголь, уголье – ву́ гіль, -гля; древесный уг. – дерев’я́ не ву́ гілля; каменный уг. – кам’яни́ й
ву́ гіль.
Угольник, геом. – коси́ нець, -нця.
Угольный – (угловой внутри) кутови́ й, -а́ , -е́ ; (снаружи) рогови́ й; (краеугольный)
нарі́жний, -а, -е.
Угольный – вугляни́ й, -а́ , -е́ .
Угольня – вугля́ рня, -ні.
Угольщик – вугля́ р, -ра́ ; -щица – вугля́ рка, -ки.
Угомон – уга́ в, -ву, впин, -ну.
Угомонять, угомонить – угамо́ вувати, -вую, -вуєш, угамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш; -ться –
угамо́ вуватися, угамува́ тися.
Угон, угонка – 1) виганя́ ння, -ння; 2) (увод) займа́ ння, З) (настигание) наздоганя́ ння.
Угонять, угнать – 1) виганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, виго́ нити, -ню, -ниш; 2) (уводить) займа́ ти,
-ма́ ю, -ма́ єш, зайня́ ти, -му́ , -ме́ ш.
Угоняться, угнаться – уганя́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, угна́ тися (ужену́ ся, ужене́ шся) (за ким
), наздоганя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, наздогна́ ти, -дожену́ , -дожене́ ш (кого́ ).
Угораздить – спону́ кати, -каю, -каєш, нада́ ти, -дам, -даси́ .
Угораздиться – умудрува́ тися, -ру́ юся, -ру́ єшся, умудри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся, добра́ ти, -беру́ ,
-ре́ ш спо́ собу.
Угорать, угореть – 1) (от чада) ча́ діти, уча́ діти, -дію, -дієш; (о мног.) поча́ діти; 2)
(удавляться) угоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, угорі́ти, -рю́, -ри́ ш.
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Угорелый – уча́ ділий, -а, -е. Бегает как угорелый – бі́гає як ошпа́ рений.
Угорь – (рыба) ву́ гор, -гра, (на лице) при́ щик, -ка, вуго́ р, -гра́ .
Угощатель – частува́ льник, -ка; -ница – частува́ льниця, -ці.
Угощать, угостить – частува́ ти, почастува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Угощение – частува́ ння, -ння.
Угреватый – вугрува́ тий, прищува́ тий, -а, -е.
Угревать, угреть – угріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, угрі́ти, -рі́ю, -рі́єш, нагріва́ ти, нагрі́ти.
Угрожать – загро́ жувати, погро́ жувати, -жую, -жуєш.
Угрожающий – загро́ зливий, -а, -е.
Угроза – загро́ за, погро́ за, -зи.
Угрозливый. угрозный – погро́ зливий, -а, -е.
Угрызать, угрызть – 1) (зубами) угриза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, угри́ зти, -зу́ , -зе́ ш, укуси́ ти, -шу,
-сиш; 2) (о совести) му́ чити, -чу, -чиш, турбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Угрызение – 1) уку́ с, -су; 2) (совести) стру́ ха, -хи, гризо́ та.
Угрюметь – хму́ ритися, -рюся.
Угрюмоватый – похму́ ристий, пону́ ристий, -а, -е.
Угрюмость – похму́ рість, пону́ рість, -рости.
Угрюмый – похму́ рий, пону́ рий, -а, -е; -мо – похму́ ро, пону́ ро.
Уда – ву́ дка, -ки.
Удабривание – угно́ ювання, гно́ їння, -ння.
Удабривать, удобрить – угно́ ювати, -но́ юю, угно́ їти, -но́ ю, -єш.
Удав, зоол. – уда́ в, -ва, по́ лоз, -за.
Удава, удавка – петля́ , -лі́.
Удаваться, удаться – 1) удава́ тися, -даю́ся, -дає́шся, уда́ тися, -да́ мся, -даси́ ся, щасти́ ти,
пощасти́ ти, -стю́, -сти́ ш; 2) (походить) удава́ тися, уда́ тися (в ко́ го).
Удавленник – ві́шальник, -ка; -нница – ві́шальниця, -ці.
Удавливать, удавить – души́ ти, задуши́ ти, -шу́ , -шиш (кого́ ).
Удаление – віддаля́ ння, відда́ лення, -ння; (зубов) вирива́ ння, -ння; (от должности)
усува́ ння, усу́ нення, -ння.
Удалец – молоде́ ць, -дця́ , зух, -ха.
Удалой – смі́лий, відва́ жний, -а, -е, голі́нний. На удалую – на ща́ стя, навмання́ , нао́ сліп.
Удаль – відва́ га, -ги.
Удалять, удалить – 1) віддаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, віддали́ ти, -лю́, -лиш; 2) (зуб) вирива́ ти, -ва́ ю,
-ва́ єш, ви́ рвати, -рву, -рвеш; З) (от должности) усува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш усу́ нути, -ну, -неш;
-ться – 1) віддаля́ тися, віддали́ тися, відхо́ дити, -джу, -диш, відійти́ , -дійду́ , -ді́йдеш; 2)
(сторониться) ухиля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, ухили́ тися, -лю́ся, -лишся, цура́ тися,
відцура́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся (кого́ , чого́ , від ко́ го, від чо́ го).
Удар – уда́ р, -ру; (тумак) стуса́ н, -на́ ; (по лицу) лящ, -ща́ , ля́ пас, -са.
Ударение – (в слове) на́ голос, -су, (в разговоре) при́ тиск, -ку.
Ударить, см. Ударять.
Ударник – уда́ рник, -ка.
Ударный – уда́ рний, -а, -е.
Ударять, ударить – би́ ти (б’ю, б’єш), уда́ рити, -рю, -риш; -ться – 1) би́ тися, вда́ ритися,
заби́ тися; 2) вдава́ тися, вда́ тися (до ко́ го з чим).
Удача – уда́ ча, -чі, ща́ стя, -тя, тала́ н, -ну́ .
Удачливый – щасли́ вий, -а, -е.
Удачный – уда́ лий, уда́ тний, -а, -е; -чно – уда́ ло, уда́ тно.
Удваивать, удвоить – подво́ ювати, -во́ юю, -во́ юєш, подво́ їти, -во́ ю, -во́ їш; -ться –
подво́ юватися, подво́ їтися.
Удвоение – подво́ єння, -ння.
Удел – до́ ля, -лі.
Удельный (вес) – пито́ ма вага́ .
Уделять, уделить – уділя́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, уділи́ ти, -лю́, -лиш.
Удерж, удержка – упи́ н, -ну, спин, -ну, стрим, -му.
Удержание – уде́ ржання, уде́ ржування, -ння; (денег) виверта́ ння, -ння.
Удерживать, удержать – 1) (кого, что) заде́ ржувати, -жую, -жуєш, заде́ ржати, -жу, -жиш,
затри́ мувати, -мую, -муєш, затри́ мати, -маю, -маєш; 2) (порывы, страсть) зде́ ржувати,
зде́ ржати, стри́ мувати, стри́ ма́ ти; 3) (кровь) затамо́ вувати, -вую, -вуєш, затамува́ ти, -му́ ю,
-му́ єш; -ться – 1) заде́ ржуватися, заде́ ржатися, затри́ муватися, затрима́ тися; 2)
зде́ ржуватися, зде́ ржатися, стри́ муватися, стри́ ма́ тися.
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Удесятерять, удесятерить – подесятиря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, подесятери́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Удешевление – здеше́ влення.
Удешевлять, удешевить – здеше́ влювати, -влюю, -влюєш, здешеви́ ти, -влю́, -ви́ ш,
зме́ншувати, зме́ ншити ці́ну; -ться – деше́ вшати, здеше́ вшати
Удивительный – ди́ вний, -а, -е, чудни́ й, -а́ , -е́ ; -но – ди́ вно, чу́ дно, ди́ вна річ.
Удивление – дивува́ ння, здивува́ ння, -ння, по́ див, -ву. На удивление – на ди́ во, на про́ чуд.
Удивленный – здиво́ ваний, -а, -е.
Удивлять, удивить – дивува́ ти, здивува́ ти, -ву́ ю, -ву́ єш; -ться – дивува́ тися, здивува́ тися.
Удилище – ву́ длище, -ща.
Удило – вуди́ ло, -ла.
Удильщик – вудка́ р, -ря́ ; -щица – вудка́ рка, -ки.
Удирать, удрать – тіка́ ти, утіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, утекти́ , -чу́ , -че́ ш. Удрать штуку –
ви́ кинути шту́ ку.
Удить – ву́ дити, -джу, -диш.
Удка – ву́ дка, -ки.
Удлинение – подо́ вження, -ння.
Удлинять, удлинить – подо́ вжувати, -жую, -жуєш, подо́ вжити, -жу, -жиш, здо́ вжувати,
здо́ вжити; -ться – до́ вшати, подо́ вшати, -шаю, -шаєш.
Удобный – зру́ чни́ й, -а́ , -е́ ; -но – зру́ чно.
Удобоваримый – варки́ й, травни́ й, -а́ , -е́ .
Удобоисполнимый – легки́ й, неважки́ й, -а́ , -е́ (до викона́ ння).
Удобоносимый – похватни́ й.
Удобоподвижной – движки́ й.
Удобопонятный – зрозумі́лий, -а, -е; -но – зрозумі́ло.
Удобопроходимый – прохідни́ й, легкопрохі́дни́ й, -а́ , -е́ .
Удобосгораемость – па́ лкість, скоропа́ лкість, -кости.
Удобрение – (действие) угно́ єння, -ння; (продукт) гній (род. гно́ ю).
Удобрительный – гнійни́ й, -а́ , -е́ .
Удобрять, см. Удабривать.
Удобство – 1) виго́ да, -ди; 2) зру́ чність, -ности.
Удовлетворение – задово́ лення, вдово́ лення, -ння.
Удовлетворенный – задово́ лений, вдово́ лений, -а, -е.
Удовлетворительный – задові́льний, -а, -е; -но – задові́льно.
Удовлетворять, удовлетворить – задовольня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, задовольни́ ти, -ню́, -ни́ ш,
удовольня́ ти; удовольни́ ти; -ться – задовольня́ тися, задовольни́ тися, удовольня́ тися,
удовольни́ тися.
Удовольствие – вті́ха, -хи, приє́мність, -ности.
Удовольствоваться – удовольня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, удовольни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся,
задовольня́ тися, задовольни́ тися.
Удод, зоол. – о́ дуд, -да.
Удой – уді́й, -до́ ю.
Удостоверение – 1) (действие) посві́дчування, посві́дчення, -ння; 2) (документ) по́ свідка,
-ки, свідо́ цтво, -ва.
Удостоверитель – посві́дник, -ка; -ница – посві́дниця, -ці.
Удостоверять, удостоверить – посві́дчувати, -чую, -чуєш, посві́дчити, -чу, -чиш.
Удостоверяться, удостовериться – упевня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, упе́ внятися, -нюся,
-нишся.
Удостоивать, удостоить – шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, ушанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Удостоиться – заслуго́ вувати, -вую, -вуєш, заслужи́ ти, -жу́ , -жиш (на що).
Удружить – прислужи́ тися, -жу́ ся, -жишся, догоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш; (переносно) вжу́ чити.
Удручать, удручить – пригні́чувати, -чую, -чуєш, пригніти́ ти, -чу́ , -тиш.
Удрученность – пригні́ченість, -ности.
Удрученный – пригні́чений, -а, -е; (печалью, горем) зажу́ рений, засму́ чений, -а, -е.
Удушать, удушить – заду́ шувати, -шую, -шуєш, души́ ти, -шу́ , -шиш, задуши́ ти.
Удушение – заду́ шення, -ння.
Удушливый – заду́ шливий, -а, -е; -во – заду́ шливо.
Удушье – заду́ ха, я́ духа, -хи, за́ дих, -ху.
Уединение – самота́ , -ти́ .
Уединенный – само́ тній, -я, -є; (только о человеке) відлю́дний, -а, -е; -но – само́ тно; (о
челов.) відлю́дно.
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Уединять, уединить – відокре́ млювати, -люю, -люєш, відокре́ мити, -млю, -миш; -ться –
відокре́ млюватися, відокре́ митися, жи́ ти в самоті́, відлю́дно.
Уезд – пові́т, -ту; -ный – повіто́ вий, -а, -е.
́
́
́
Уезжать, уехать – від’їзди́ ти, -жджу́ , -зди́ ш, від’їхати,
-їду,
-їдеш,
ви́ їхати, -їду, -їдеш (о
мног.) повід’їзди́ ти, повиїзди́ ти.
Уезживать, уездить – (дорогу) уторо́ вувати, -вую, -вуєш, уторува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш; (лошадь)
́
́
заїжджувати,
-жджую, -жджуєш, заїздити,
-жджу, -здиш.
Уемистый – містки́ й, -а́ , -е́ .
Уж, зоол. – вуж, -жа́ .
Ужаление – ужа́ лення, -ння.
Ужаленный – ужа́ лений, -а, -е.
Ужалить – ужа́ ли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Ужаривать, ужарить – упіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, упекти́ , -чу́ , -че́ ш; -ться – упіка́ тися,
упекти́ ся.
Ужас – жах, -ху; ужас как больно – страх як бо́ ляче.
Ужасать, ужаснуть – жаха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ужахну́ ти, -ну́ , -не́ ш, страха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш;
-ться – жаха́ тися, вжахну́ тися.
Ужасающий – жахли́ вий, -а, -е.
Ужасный – жахли́ вий, страше́нний, -а, -е; -но – 1) (страшно) страх, стра́ шно; 2) (очень)
ду́ же, на́ дто, страх, страше́ нно.
Уже – ву́ жче.
Уже – вже́ , уже́; ужели – чи вже, невже́ , хіба́ .
Ужевый – вуже́ вий, -а, -е.
Ужение – вуді́ння, -ння.
Уживаться, ужиться – ужива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, ужи́ тися, -ву́ ся, -ве́ шся.
Уживчивость – ла́ гідність, -ности.
Уживчивый – ла́ гідний, -а, -е.
Ужимка (мн. ужимки) – кривля́ ння, -ння.
Ужин – вече́ ря, -рі.
Ужинать, поужинать – вече́ ряти, повече́ ряти, -ряю, -ряєш.
Узаконение – 1) (действие) узако́ нення, -ння; 2) зако́ н, -ну́ , пра́ во, -ва.
Узаконенный – узако́ нений, -а, -е.
Узаконять, узаконить – узаконя́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, узако́ нити.
Узда – узда́ , вузда́ , -ди́ , узде́ чка, вузде́ чка, -ки.
Узел – 1) (веревки) у́ зол, ву́ зол, -зла; 2) (вещей) клу́ нок, -нка; (морская мера) (в)у́ зол, -зла́ ;
(анатом.) ву́ злик, -ка; -ок – 1) ву́ злик, -ка; 2) клу́ ночок, -чка.
Узенький – вузе́нький.
Узехонький – вузі́сінький, -а, -е.
Узить, с’узить – зву́ жувати, -жую, -єш, зву́ зи́ ти, -жу́ , -зи́ ш.
Узкий – вузьки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – ву́ зько.
Узковатый – тро́ хи вузьки́ й, завузьки́ й, -а́ , -е́ .
Узкоколейный – вузькоколі́йний, -а, -е.
Узколистый – вузьколи́ стий, -а, -е.
Узколобый – вузьколо́ бий, -а, -е.
Узкомыслие – вузькоду́ мство, -ва.
Узкость – ву́ зкість, -кости, вузина́ , -ни́ .
Узловатый – вузлува́ тий, -а, -е; (о челов.) незгра́ бний, -а, -е.
Узловой – вузлови́ й, -а́ , -е́ .
Узнавать, узнать – 1) (по приметам) пізнава́ ти, -наю́, -нає́ш, пізна́ ти, -на́ ю, -на́ єш; 2)
(получать сведения) дізнава́ тися, дізна́ тися, дові́дуватися, -дуюся, -дуєшся, дові́датися.
Узник – в’я́ зень, -зня,
Узор – мере́ жка, -жки.
Узорный – мере́ жаний, -а, -е.
Узорчатый – мере́ жчатий, -а, -е; (в цветах) квітча́ стий; (в пятнах) цятко́ ваний, -а, -е.
Узурпатор – узурпа́ тор, -ра.
Узурпация – узурпа́ ція, -ції.
Уйма – ду́ же бага́ то, прі́рва, -ви.
Указ – ука́ з, -зу.
Указание – вказі́вка, -ки.
Указанный – вка́ заний, пока́ заний.
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Указатель – пока́ жчик, -ка.
Указательный (палец) – вказни́ й, -а́ , -е́ .
Указка – ука́ зка, -ки.
Указчик – ука́ зник, -ка; -чица – ука́ зниця, -ці.
Указывание – ука́ зування, -ння.
Указывать, указать – 1) (показывать) пока́ зувати, -зую, -зуєш, показа́ ти, -жу́ , -жеш; 2)
(повелевать указом) нака́ зувати, наказа́ ти.
Укалывание – уко́ лювання.
Укалывать, уколоть – уко́ лювати, -люю, уколо́ ти, -лю́, -леш.
Укатаный – нако́ чений, уко́ чений.
Укатка – нако́ чування, вко́ чування.
Укатывание – нако́ чування, уко́ чуваня.
Укатывать, укатать (дорогу) – нако́ чувати, -чую, -чуєш, накоти́ ти, -чу́ , -тиш, уторо́ вувати,
-вую, -вуєш, уторува́ ти, -ру́ ю.
Укатывать, укатить – 1) відко́ чувати, -чую, -чуєш, відкоти́ ти, -кочу́ , -ко́ тиш; 2) (уехать)
́
́
́
від’їхати,
-їду,
-їдеш.
Укачивать, укачать – заколи́ сувати, -сую, -суєш, заколиса́ ти, -шу́ , -шеш, заколиха́ ти.
Укашивать, укосить – уко́ шувати, -шую, -шуєш, укоси́ ти (укошу́ , уко́ сиш).
Укипать, укипеть – укипа́ ти, -па́ ю, укипі́ти, -плю́, -пи́ ш.
Укладка – уклада́ ння, -ння.
Укладчик – укла́ дач, -ча, уклада́ льник, -ка; -чица – укла́ дачка, -ки, уклада́ льниця, -ці.
Укладывание – уклада́ ння, -ння.
Укладывать, у класть, уложить – 1) уклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, укла́ сти, -ладу́ , -ладе́ ш; 2)
(умещать) вмо́ щувати, -щую, -щуєш, вмости́ ти, -щу́ , -стиш.
Уклон – 1) (покатость) схил, -лу, похи́ л, -лу́ ; 2) (в действиях) у́ хил, -лу.
Уклонение – у́ хил, -лу, ухиля́ ння, ухи́ лення, -ння.
Уклончивость – ухи́ льність, -ности.
Уклончивый – ухи́ льний, уни́ кливий, -а, -е.
Уклонять, уклонить – ухиля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ухили́ ти, -лю́, -лиш; -ся – ухиля́ тися,
ухили́ тися, уника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, уни́ кнути, -ну, -неш (чого́ ).
Уключины (в лодке) – кочети́ .
Укокошить – уколо́ шкати, -каю, -каєш.
Укол – уко́ л, -лу.
Уколачивать, уколотить – вбива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, вби́ ти (вб’ю, вб’єш); (о мног.) повбива́ ти.
Уколоть, см. Укалывать.
Укомплектовывать, укомплектовать – комплектува́ ти, укомплектува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш,
попо́ внювати, поповня́ ти, попо́ внити.
Укор, укора – докі́р, -ко́ ру, дога́ на, -ни.
Укорачивать, укоротить – вкоро́ чувати, -чую, -чуєш, вкороти́ ти, -чу́ , -тиш.
Укоренение – укорені́ння, -ння.
Укоренять, укоренить – укореня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, укорени́ ти, -ню́, -ни́ ш; -ться –
укореня́ тися, укорени́ тися.
Укоризненный – докі́рливий, -а, -е; -нно – докі́рливо.
Укоритель – докі́рник, -ка; -ница – докі́рниця, -ці.
Укорять, укорить – докоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, докори́ ти, -рю́, -ри́ ш (кому́ за що).
Укос – укі́с (род. уко́ су).
Украдкой – крадькома́ , по́ тай.
Украинизировать – українізува́ ти.
Украсть – укра́ сти, -ра́ ду, -ра́ деш.
Украшать, украсить – прикраша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, прикра́ си́ ти, -шу́ , -си́ ш, оздо́ блювати,
-люю, -люєш, оздо́ бити, -блю, -биш; (цветами) квітча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш; (узорами) мере́ жити,
помере́ жити.
Украшение – 1) (действие) оздо́ блювання, -ння; (цветами) квітча́ ння; (узорами)
мере́ ження, -ння; 2) (наряд) прикра́ са, -си, оздо́ ба, -би.
Украшенный – прикра́ шений, оздо́ блений, -а, -е; (цветами) укві́тчаний; (узорами)
мере́ жаний, -а, -е.
Укрепа – скрі́па, -пи.
Укрепительный – підсильни́ й.
Укреплепие – 1) (действие) змі́цнювання, змі́цнення, підси́ лювання, підси́ лення, -ння; 2)
(крепость) форте́ ця, -ці.
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Укреплять, укрепить – 1) (крепость) змі́цнювати, -шою, -нюєш, зміцни́ ти, -ню́, -ни́ ш,
підси́ лювати, -люю, -люєш, підси́ лити, -лю, -лиш.
Укромный – зати́ шни́ й, захисни́ й, -а́ , -е́ ; -ный уголок – за́ тишок, -шку; -но – за́ ти́ шно.
Укроп, бот. – кріп (род. кро́ пу), укрі́п, -ро́ пу.
Укротитель – прибо́ ркувач, -ча, усмири́ тель, -ля; -ница – прибо́ ркувачка, усмири́ телька.
Укрощать, укротить – прибо́ ркувати, -кую, -куєш, прибо́ ркати, -каю, -каєш, усмиря́ ти,
-ря́ ю, усмири́ ти, -рю́, -ри́ ш.
Укрощение – прибо́ ркування, прибо́ ркання, -ння.
Укрощенный – прибо́ рканий, -а, -е.
Укрывание – перехо́ вування, -ння (кого́ ).
Укрыватель – перехо́ вувач, -ча; -ница – перехо́ вувачка, -ки.
Укрывательство – перехо́ вування, -ння, перехо́ в, -ву.
Укрывать, укрыть – 1) (покрывать) вкрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, вкри́ ти, -ри́ ю, -ри́ єш; 2)
(прятать) перехо́ вувати, -вую, -вуєш, перехова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; -ться – 1) вкрива́ тися,
вкри́ тися; 2) перехо́ вуватися, перехова́ тися.
Уксус – о́ цет (род. о́ цту).
Уксусный – оцето́ вий, -а, -е.
Укупоривать, укупорить – 1) (бутылкой, бочку) затика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, заткну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш; (пробку) закорко́ вувати, -вую, -вуєш, закоркува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 2) (вещи) пакува́ ти,
запакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Укупорка – 1) затика́ ння, коркува́ ння, -ння; 2) (вещей) пакува́ ння, -ння.
Укупорщик – паківни́ к, -ка́ , пакува́ льник, -ка; -щица – паківни́ ця, пакува́ льниця, -ці.
Укус, укушение – уку́ с, -су.
Укусывать, укусить – куса́ ти, -са́ ю, укуси́ ти, -кушу́ , -ку́ сиш.
Укусывать, укутать – уку́ тувати, -тую, -туєш, уку́ тати, -таю, -таєш.
Улавливать, уловить – лови́ ти, влови́ ти, -влю́, -виш, пійма́ ти.
Улажение – ула́ годжування, ула́ годження, -ння.
Улаживание – ула́ годжування, -ння.
Улаживать, уладить – ла́ годити, ула́ годити, -джу, -диш, ладна́ ти, уладна́ ти, -на́ ю, -на́ єш.
Уламывать, уломать, ломить – 1) (отломать) відла́ мувати, -мую, -муєш, відлама́ ти,
-ма́ ю, -ма́ єш, відло́ млювати, -млюю, відломи́ ти, вломи́ ти, -млю́, -миш; 2) (уговорить)
умовля́ ти, -ля́ ю, умо́ вити, -влю, -виш.
Улегаться, улечься – 1) (спать) уклада́ тися, -да́ юся, -да́ єшся, укла́ стися, -ду́ ся, -де́ шся; 2)
(умещаться) уміща́ тися, -ща́ юся, -ща́ єшся, умісти́ тися, (уміщу́ ся, умі́стишся); 3) (о ветре,
буре) ущуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, ущу́ хнути, -ну, -неш.
Улей – ву́ лик, -ка.
Улейный – ву́ лико́ вий, -а, -е.
Улепетывать, улепетнуть – тіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, втекти́ (втечу́ , втече́ ш); п’я́ тами кива́ ти,
п’я́ тами накива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Улеплять, улепить – облі́плювати, -люю, -люєш, обліпи́ ти, -плю́, -пиш.
Улет – відліта́ ння, -ння, ві́дліт, -льоту.
Улетать, улететь – відліта́ ти, -та́ ю, -та́ єш, відлеті́ти, полеті́ти, -чу́ , -ти́ ш.
Улетучиваться, улетучиться – виві́трюватися, -рююся, -рюєшся, ви́ вітритися, -рюся,
-ришся.
Улизывать, улизнуть, см. Улепетывать.
Улика – до́ каз, ви́ каз, -зу.
Улитка, зоол. – слима́ к, -ка́ .
Улиткообразный – слимакува́ тий, -а, -е.
Улица – ву́ лиця, -ці.
Уличать, уличить – вика́ зувати, -зую, -зуєш, ви́ казати, -кажу, -жеш, виявля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
ви́ явити, -влю, -виш.
Уличитель – вика́ зувач, -ча, вия́ вник, -ка; -ница – вика́ зувачка, -ки, вия́ вниця, -ці.
Уличительный – виявни́ й, виказни́ й.
Уличный – ву́ личний, -а, -е.
Улов – уло́ в, -ву.
Уловка – 1) (ухватка в деле) зру́ чність, спри́ тність, -ности; 2) (увертка) викрут, -ту, ви́ верт,
-ту, викрута́ с, -са.
Уложение – 1) (укладывание) уклада́ ння, упако́ вування, умо́ щування, -ння; 2) (собрание
законов) уло́ ження, -ння.
Уложить, см. Укладывать.
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Улучшать, улучшить – полі́пшувати, -шую, -шуєш, полі́пшити, -шу, -шиш; -ться –
кра́ щати, покра́ щати, -щаю, -щаєш, лі́пшати, полі́пшати, -шаю, -шаєш.
Улучшение – полі́пшування, полі́пшення, -ння.
Улыбаться, улыбнуться – усміха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, усміхну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Улыбка – у́ сміх, -ху, усмі́шка, -ки.
Ультиматум – ультима́ тум, -му.
Ультрафиолетовый – ультрафіоле́ товий, -а, -е.
Ум – ро́ зум, -му. Лишиться ума – ро́ зуму ріши́ тися, з ро́ зуму спа́ сти. С ума сойти –
збожево́ літи, -лію, -лієш. Не в своем уме – не сповна́ ро́ зуму. Не идет с ума – з ду́ мки не
вихо́ дить (не спада́ є). У него не то на уме – не те в ньо́ го на ду́ мці. Что на ум взбрело –
що в го́ лову влі́зло (впа́ ло).
Умаивать, умаять – вто́ мтювати, -люю, -люєш, втоми́ ти, -млю́, -миш; -ться –
вто́ млюватися, втоми́ тися.
Умаление – 1) (доходов) зме́ншення, -ння; 2) (достоинства) прини́ ження, -ння.
Умаливать, умолить – блага́ ти, ублага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, моли́ ти, умоли́ ти, -лю́, -лиш (кого́ ).
Умалительный – зме́ ншливий, -а, -е.
Умалишенный – божеві́льний, -а, -е.
Умалчивание – замо́ вчування, -ння.
Умалчивать, умолчать – замо́ вчувати, -чую, -чуєш, замо́ вчати, -чу, -чиш, не каза́ ти, не
сказа́ ти, -кажу́ , -жеш.
Умалывать, умолоть – уме́ лювати, -люю, -люєш, умоло́ ти, -мелю́, -ме́леш.
Умалять, умалить – 1) умаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, ума́ ли́ ти, змали́ ти, помали́ ти, -лю́, -ли́ ш,
зме́ншувати, -шую, -шуєш, зменши́ ти, -шу́ , -ши́ ш; (в достоинстве) прини́ жувати, -жую,
-жуєш, прини́ зити, -жу, -зиш; -ться – умаля́ тися, ума́ ли́ тися, зме́ншуватися, зменши́ тися,
малі́ти, змалі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Умасливать, умаслить – 1) (мазать маслом) масти́ ти, умасти́ ти, -мащу́ , -сти́ ш ма́ слом
(кого́ ); 2) (уговаривать ласковыми словами) улеща́ ти, -ща́ ю, уле́ стити, -уле́ щу, -ле́ стиш.
Уматывать, умотать – умо́ тувати, -тую, умота́ ти, -та́ ю.
Умащивать, умостить – вимо́ щувати, -щую, -шуєш, ви́ мостити, -мощу, -стиш; -ться –
умо́ щуватися, умости́ тися.
Умедливать, умедлить – (скорость) зме́ ншувати, -тую, -шуєш, зменши́ ти, -шу́ , -ши́ ш.
Умелый – умі́лий, -а, -е; -ло – умі́ло.
Уменье – умі́ння, умі́лість, -ости.
Уменьшать, уменьшить – зме́ншувати, -шую, -шуєш, зменши́ ти, -шу́ , -ши́ ш; -ться – 1)
зме́ншуватися, зменши́ тися, поме́ ншати, -шаю, -таєш; 2) убува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, убу́ ти
(убу́ ду, убу́ деш), спада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, спа́ сти (спаду́ , спаде́ ш).
Уменьшение – зме́ншування, зме́ншення, -ння.
Уменьшительный – зме́ ншувальний, -а, -е; имя уменьшительное (в грам.) – здрібні́ле
ім’я́ , зме́ ншене ім’я́ .
Умеренность – помі́рність, помірко́ ваність, -ности.
Умеренный – помі́рний, помірко́ ваний, -а, -е; -но – помі́рно, помірко́ вано.
Умертвитель – уме́ ртвлювач, -ча.
Умерший – уме́ рлий, поме́ рлий.
Умерщвление – умертві́ння, -ння.
Умерщвлять, умертвить – 1) (лишать жизни) умертвля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умертви́ ти, -влю́,
-ви́ ш; 2) (страсти) угамо́ вувати, -вую, угамува́ ти, -му́ ю.
Умерять, умерить – 1) зде́ ржувати, -жую, -жуєш, зде́ ржати, -жу, -жиш, стри́ мувати,
стри́ мати, гамува́ ти, угамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш; 2) (уменьшать) зме́ ншувати, зменши́ ти.
Уместность – доре́ чність, дола́ дність, -ности.
Уместный – доре́ чний, дола́ дний, -а, -е; -но – доре́ чно, дола́ дно.
Уметь, суметь – умі́ти (умі́ю, умі́єш), зумі́ти.
Умешивать, умесить – вимі́шувати, -шую, -шуєш, ви́ місити, -шу, -сиш, умі́шувати, умі́си́ ти.
Умещать, уместить – уміща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, умісти́ ти, -щу́ , -стиш; -ться – уміща́ тися,
умісти́ тися.
Умеющий – знаю́щий, тяму́ щий.
Умиление – розчу́ лення, звору́ шення.
Умилительный – звору́ шливий, -а, -е; -но – звору́ шливо.
Умилосердить – уласка́ вити, -влю, -виш, умилосе́ рди́ ти, -джу, -диш (кого́ ); -ться –
зласка́ витися, змилосе́ рди́ тися, -джуся, -дишся (над ким).
Умилостивлять, умилостивить – уласка́ влювати, -люю, -люєш, уласка́ вити, -влю, -виш,
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умилости́ вити, -влю, -виш.
Умильность – соло́ дкість, -кости, ласка́ вість, -вости.
Умильный – звору́ шливий, -а, -е; -но – звору́ шливо, соло́ дко, ласка́ во.
Умилять, умилить – розчу́ лювати, -люю, -люєш, розчу́ лити, -лю, -лиш, звору́ шувати, -шую,
зворуши́ ти, -шу (кого́ ); -ться – розчу́ люватися, розчу́ литися
Уминать, умять – умина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, ум’я́ ти, -мну́ , -мне́ ш.
Умирание – вмира́ ння, -ння.
Умирать, умереть – 1) вмира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, вме́ рти (умру́ , умре́ ш); (пренебрежительно)
ду́ ба да́ ти.
Умиротворение – утихоми́ рення, -ння.
Умиротворять, умиротворить – утихоми́ рювати, -рюю, -рюєш, утихоми́ рити, -рю, -риш.
Умненький – розумне́ нький.
Умнеть, поумнеть – розумні́шати, порозумні́шати, -шаю.
Умник – розу́ мник, -ка; -ница – розу́ мниця, -ці.
Умничанье – мудрува́ ння, -ння.
Умничать – мудрува́ ти, -ру́ ю.
Умножать, умножить – 1) побі́льшувати, -шую, -шуєш, побі́льшити, -шу, -щиш; 2) (в
арифметике) мно́ жити, -жу, -жиш, помно́ жити, -жу, -жиш; -ться – 1) побі́льшуватися,
побі́льшитися, примно́ житися; 2) мно́ житися, помно́ житися.
Умножение – мно́ ження, помно́ ження, -ння.
Умножитель – помно́ жник, -ка, мно́ житель, -ля; -ница – помно́ жниця, -ці, мно́ жителька,
-ки.
Умножительный – мно́ жний, помно́ жний, -а, -е.
Умный – розу́ мний, -а, -е; (понимаюший) тяму́ щий, -а, -е; -но – розу́ мно, з ро́ зумом.
Умозаключение – умови́ від, -воду, ви́ сновок, -вку.
Умозрение – умо́ гляд, -ду, тео́ рія, -рії.
Умозрительный – умогля́ дний, теорети́ чний, -а, -е; -но – умогля́ дно, теорети́ чно.
Умоизступление – несамови́ тість, -тости, шале́нство, -ва.
Умокать, умокнуть – намока́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, намо́ кнути, -ну, -неш, вмока́ ти, вмо́ кнути.
Умол – поме́ л, -лу, мли́ во, -ва.
Умолачивать, умолотить – умоло́ чувати, -чую, -чуєш, умолоти́ ти, -чу́ , -тиш.
Умолить, см. Умаливать.
Умолк – уга́ в, -ву. Без умолку – без уга́ ву.
Умолкать, умолкнуть – замовка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, замо́ вкнути, -ну, -неш, ни́ шкнути,
зани́ шкнути, -ну, -неш; (о буре, ветре) ущуха́ ти, ущу́ хнути.
Умолклый – замо́ вклий; зати́ хлий, -а, -е.
Умолот – на́ молот, умоло́ т, -ту, вида́ ток, -тку; -ный – намоло́ тний, умоло́ тний, -а, -е.
Умолять, умолить – блага́ ти, ублага́ ти, -га́ ю, -га́ єш, умоли́ ти, -лю́, -лиш (кого́ ).
Умопомешательство – божеві́лля, -лля.
Умопомрачение – па́ морока, -ки.
Умопомрачительный – па́ морочний, -а, -е.
Умор – умо́ ра, -ри, смерть, -ти.
Умора – сміхо́ вище, -ща, сміх, -ху, куме́ дія, -ії.
Уморительный – смішни́ й, -а́ , -е́ , куме́ дний, -а, -е.
Уморить – замори́ ти, умори́ ти, -рю́, -риш; -ться – замори́ тися.
Умственный – розумо́ вий, -а, -е; -нно – розумо́ во.
Умствование – мудрува́ ння, розумува́ ння.
Умудряться, умудриться – примудро́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, примудри́ тися,
умудри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Умчать – помча́ ти, -чу́ , -чи́ ш; -ться – помча́ тися, -чу́ ся, -чи́ шся, погна́ ти, -жену́ , -не́ ш.
Умывальник – умива́ льник, -ка, умива́ льниця, -ці.
Умывальный – умива́ льний, -а, -е.
Умывание – умива́ ння, -ння.
Умывать, умыть – умива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, уми́ ти (уми́ ю, уми́ єш); -ться – умива́ тися,
уми́ тися.
Умысел – на́ мір, -ру, за́ мір, -ру, у́ мисел, -слу.
Умытый – уми́ ваний, уми́ тий.
Умышленно – навми́ сне, уми́ сне.
Умышленный – уми́ сний, навми́ сний, -а, -е.
Умышлять, умыслить – нава́ жуватися, -жуюся, -жуєшся, нава́ житися, -жуся, -жишся,
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умишля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, уми́ слити, -лю, -лиш.
Умягчение – зм’я́ кшування, зм’я́ кшення, -ння.
Унавоживание – угно́ ювання, -ння.
Унавоженный – угно́ єний.
Унавоживать, унавозить – угно́ ювати, -но́ юю, -но́ юєш, угно́ їти, -но́ ю, -но́ їш.
Унаследование – діста́ ння в спа́ дщину.
Унаследовать – діста́ ти в спа́ дщину, одібра́ ти (одберу́ , -ре́ ш) в спа́ док.
Унесение – зане́ сення, відне́ сення, -ння.
Униат – унія́ т, уни́ т, -та; -ка – унія́ тка, уни́ тка, -ки.
Униатский – унія́ тський, уни́ тський, -а, -е.
Универсальность – універса́ льність, -ности.
Университет – університе́ т, -ту; -тский – університе́ тський.
Унижать, унизить (человека) – прини́ жувати, -жую, -жуєш, прини́ зити, -жу, -зиш,
зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш; -ться – прини́ жуватися, прини́ зитися.
Унижение – прини́ жування, прини́ ження, -ння, знева́ га, -ги.
Униженный – знева́ жений, -а, -е; -нно – знева́ жено.
Унизительность – знева́ жливість, -вости.
Унизительный – знева́ жливий, -а, -е; -но – знева́ жливо.
Унимание – 1) угамо́ вування, -ння; 2) (крови) тамува́ ння, затамо́ вування, -ння.
Унимать, унять – 1) угамо́ вувати, -вую, -вуєш, угамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш (кого́ ); 2) (кровь)
тамува́ ти, затамо́ вувати, -вую, -вуєш, затамува́ ти, -му́ ю.
Уничижать, уничижить – зневажа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, знева́ жити, -жу, -жиш.
Уничижение – знева́ га, -ги.
Уничиженный – знева́ жений, -а, -е.
Уничтожать, уничтожить – 1) (разрушать) зни́ щувати, -щую, -щуєш, ни́ щити, зни́ щити,
-щу, -щиш, руйнува́ ти, зруйнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (отменять) касува́ ти, скасува́ ти, -су́ ю,
-су́ єш.
Уничтожение – 1) ни́ щення, зни́ щування, зни́ щення; 2) касува́ ння, скасува́ ння, -ння.
Уния – у́ нія, -ії.
Уносить, унесть – зано́ сити, -но́ шу, -но́ сиш, занести́ , -су́ , -се́ ш, відно́ сити, віднести́ .
Унция – у́ нція, -ії.
Унывать, уныть – жури́ тися, зажури́ тися, -рю́ся, -ришся, сумува́ ти, засумува́ ти, -му́ ю.
Унывный – жалібни́ й, -а́ , -е́ , жа́ лісний, -а, -е.
Унылость – сумови́ тість, сму́ тність, -ности.
Унылый – сумови́ тий, смутни́ й, сумни́ й, -а́ , -е́ ; -но – сумови́ то, су́ мно.
Уныние – сум, -му, сумува́ ння, -ння.
Унятие (крови) – затамува́ ння.
Упад – упа́ д, -ду.
Упадать, упасть – 1) (сверху вниз) па́ дати, -даю, -даєш, упа́ сти, -ду́ , -де́ ш; 2) (о воде)
спада́ ти, спа́ сти; 3) (приходить в упадок) підупада́ ти, підупа́ сти, занепада́ ти, занепа́ сти.
Упадок – зане́пад, -ду.
Упадочник – занепа́ довець, -вця.
́ (упою́, упо́ їш).
Упаивать, упоить (кого) – упо́ ювати (упо́ юю, -юєш), упоїти
Упаковка – пакува́ ння, упако́ вування, спакува́ ння, -ння.
Упаковывать, упаковать – упако́ вувати, -вую, -вуєш, упакува́ ти, спакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Упалзывать, уползти – плазува́ ти, поплазува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Упаривать, упарить – 1) (капусту, репу) па́ рити, спа́ рити, -рю, -риш; 2) (лошадь) угріва́ ти,
-ва́ ю, -ва́ єш, угрі́ти, -рі́ю; -ться – угріва́ тися, угрі́тися.
Упахивать, упахать (вспахать) – ора́ ти, зора́ ти, уора́ ти, -рю́.
Упекать, упечь – 1) (хлеб) випіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пекти, -печу, -печеш, упіка́ ти, упекти́ ;
2) (в острог) запрото́ рювати, -рюю, -рюєш, запрото́ рити, -рю, -риш; -ться – упіка́ тися,
упекти́ ся.
Упеленывать, упеленать – сповива́ ти, -ва́ ю, спови́ ти, -в’ю, -в’є́ш.
Упереживать, упередить – 1) см. Предупреждать; 2) (раньше других приехать)
випереджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ви́ передити, -джу, -диш (кого́ ).
Упиваться, упиться – упива́ тися, -ва́ юся, -ва́ єшся, упи́ тися (уп’ю́ся, уп’є́шся), напива́ тися,
напи́ тися; (о мног.) повпива́ тися, понапива́ тися.
Упирать, упереть – упира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, упе́ рти (упру́ , упре́ ш) обпира́ ти, обпе́ рти,
(обі́пру, обі́преш); -ться – 1) упира́ тися, упе́ ртися, обпира́ тися, обпе́ ртися; 2)
(сопротивляться) опина́ тися, -на́ юся, -на́ єшся, упира́ тися, упе́ ртися, о́ пір ста́ вити,
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поста́ вити.
Уписывать, уписать – 1) впи́ сувати, -сую, -суєш, вписа́ ти, -шу́ , -шеш; 2) (жадно есть)
умина́ ти, ум’я́ ти, трощи́ ти, строщи́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Упитанный – годо́ ваний, вгодо́ ваний, -а, -е.
Упитывать, упитать – вгодо́ вувати, -вую, -вуєш, вгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Упихивать, упихать, упихнуть – впиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, впихну́ ти, -ну́ , -неш; (о мног.)
повпиха́ ти.
Упичкать – обгодува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Уплата – ви́ плат, -ту, ви́ плата.
Уплаченный – спла́ чений, ви́ плачений, -а, -е.
Уплачивать, уплатить – випла́ чувати, -чую, -чуєш, ви́ платити, -чу, -тиш, спла́ чувати,
сплати́ ти (сплачу́ , спла́ тиш).
Уплетать, уплесть, см. Уписывать 2).
Уплотнение – ущі́льнення, згу́ щення, -ння.
Уплотнять, уплотнить – ущільня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ущільни́ ти, -ню́, -ни́ ш, згуща́ ти, -ща́ ю,
-ща́ єш, згусти́ ти (згущу́ , згусти́ ш); -ться – ущільня́ тися, ущільни́ тися, згу́ щуватися,
згусти́ тися.
Уплывать, уплыть – відплива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відпливти́ , попливти́ , -ву́ , -ве́ ш; (миновать)
уплива́ ти, упливти́ .
Упование – наді́я, -і́ї.
Уповать – наді́ятися, -ді́юся, -ді́єшся, упова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Уподобление – уподі́бнення, -ння; -нный – уподі́бнений, -а, -е.
Упоение – 1) (действие) упо́ ювання, -ння; 2) (восторг) за́ хват, -ту, підне́ сення, -ння.
Упоенный – упо́ єний, захо́ плений, -а, -е.
Упоительный – чарівни́ й, -а́ , -е́ .
Упокоевать, упокоить – упоко́ ювати, -ко́ юю, -ко́ юєш, упоко́ їти.
Упокоение – 1) (отдых) по́ кі́й, -ко́ ю, спо́ кі́й, -ко́ ю; 2) (души) упокі́й, -ко́ ю.
Уполномоченный – уповнова́ жений, -ого.
Уполномочивать, уполномочить – уповнова́ жувати, -жую, -жуєш, уповнова́ жити.
Уполномочие – уповнова́ ження, -ння.
Упоминание – спо́ мин, -ну, зга́ дка, -ки.
Упоминать, упомянуть – зга́ дувати, -дую, -дуєш, згада́ ти, -да́ ю, -да́ єш; -ться –
зга́ дуватися.
Упомнить – запам’ята́ ти, -та́ ю.
Упомянутый – зга́ даний, -а, -е.
Упор, упорка (подпорка) – підпо́ ра, -ри.
Упорный – упе́ ртий, завзя́ тий, запе́ клий, -а, -е; -но – упе́ рто, завзя́ то.
Упорство – упе́ ртість, завзя́ тість, -тости, запе́клість, -лости.
Упорствовать – стоя́ ти на сво́ му.
Упорхнуть – спурхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Упорядочение – упорядко́ вування, упорядкува́ ння, -ння.
Упорядочивать, упорядочить – упорядко́ вувати, -вую, -вуєш, упорядкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш,
улашто́ вувати, -вую, -вуєш, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Употеть – спітні́ти, -ні́ю, -ні́єш, упрі́ти, -рі́ю, -рі́єш.
Употребительность – ужи́ ваність, -ности.
Употребительный – ужи́ ваний, -а, -е.
Употребление – ужи́ ток, -тку, ужива́ ння, -ння; бывший в употреблении – ужи́ ваний, -а, -е.
Употреблять, употребить – 1) (средства) ужива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, ужи́ ти, -ву́ , -ве́ ш; 2) (в
пищу) спожива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, спожи́ ти, -живу́ , -живе́ ш; -ться – ужива́ тися.
Управа – упра́ ва, -ви.
Управитель – управи́ тель, -ля, керівни́ к, -ка́ ; -ница – управи́ телька, -ки, керівни́ ця.
Управительский – керівни́ цький, -а, -е.
Управление – 1) керува́ ння, -ння; 2) (учреждение) управлі́ння, -ння, упра́ ва, -ви.
Управлять – керува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Управляться, управиться – 1) керува́ тися, -ру́ юся, -ру́ єшся; 2) справля́ тися, -ля́ юся,
-ля́ єшся, спра́ витися, -влюся, -вишся; (з ким, з чим), по́ ратися, -раюся, -раєшся, упо́ ратися
(з ким, з чим, біля ко́ го, біля чо́ го).
Управляющий – керівни́ к, -ка́ (чого́ ), керівни́ чий (чого́ ).
Упражнение – впра́ ва, -ви.
Упражнять – вправля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться – вправля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся;
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(тренироваться) муштрува́ тися, -ру́ юся.
Упразднение – скасо́ вування, скасува́ ння, зне́ сення, -ння.
Упразднять, упразднить – касува́ ти, скасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш, зно́ сити (зно́ шу, зно́ сиш),
знести́ , -су́ , -се́ ш.
Упрашивание (к столу) – припро́ шування, -ння.
Упрашивать, упросить – 1) (к столу) припро́ шувати, -шую, -шуєш, припроси́ ти, -шу́ , -сиш;
2) (просить за к.-л.) упро́ шувати, упроси́ ти.
Упревать, упреть – упріва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, упрі́ти, -рі́ю, -рі́єш; (о мног.) повпріва́ ти.
Упрек – докі́р, -ко́ ру, дога́ на, -ни, за́ кид, -ду.
Упрекать, упрекнуть – докоря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш, докори́ ти, -рю́, -ри́ ш (кому́ ).
Упречный – докі́рливий, -а, -е.
Упрочение – змі́цнювання, змі́цнення, -ння.
Упрочивать, упрочить – зміцня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, змі́цнювати, -нюю, зміцни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Упрощать, упростить – спро́ щувати, -щую, -щуєш, спро́ стити (спро́ щу, спро́ стиш).
Упрощение – спро́ щування, спро́ щення, -ння.
Упругий – пружни́ й, туги́ й, -а́ , -е́ , пружи́ стий, пружи́ нистий, напру́ гий, -а, -е; -го – пру́ жно,
ту́ го, пружи́ сто, напру́ го.
Упругость – пружи́ стість, -тости, пру́ жність, ту́ гість, -ости.
Упрыгнуть – устрибну́ ти, -ну́ .
Упрягать, упрячь – запряга́ ти, -га́ ю, -га́ єш, запрягти́ , -ряжу́ , -ряже́ ш, впряга́ ти, впрягти́ ;
-ться – запряга́ тися, запрягти́ ся.
Упряжка, см. Упряжь.
Упряжной – упряжни́ й, -а́ , -е́ .
Упряжь – за́ пряг, -гу, у́ пряж, -жі.
Упрямец – упе́ ртий, -того.
Упрямиться – упира́ тися, опира́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, упе́ ртися (упру́ ся, упре́ шся).
Упрямство – упе́ ртість, -тости.
Упрямый – упе́ ртий, завзя́ тий.
Упрятывать, упрятать – захо́ вувати, -вую, -вуєш, хова́ ти, схова́ ти, захова́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Упускать, упустить – 1) випуска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ви́ пустити, -пущу, -пустиш; 2)
(пропустить) пропуска́ ти, пропусти́ ти; см. Пропускать, Прозевать; -кать, -тить из
виду – спуска́ ти, спусти́ ти з ува́ ги, з оче́ й (що), забува́ тися, забу́ тися.
Упутывать, упутать – заплу́ тувати, -тую, -туєш, заплу́ тати.
Упущение – 1) про́ пуск, -ку; 2) (нерадение) занедба́ ння, -ння; упущение по службе –
службо́ ва прови́ на.
Упырь – упи́ р, -ря́ .
Ура, межд. – сла́ ва.
Уравнение – рівня́ ння, зрівня́ ння, -ння.
Уравнивать, уровнять, уровнять – рівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, вирі́внювати, -нюю, -нюєш,
ви́ рівняти, зрівня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш.
Уравнительный – (по)рівня́ льний, зрівня́ льний, -а, -е.
Уравновешенность – урівнова́ женість, -ности.
Уравновешенный – урівнова́ жений, рівнова́ гий, -а, -е.
Уравновешивать, уравновесить – урівнова́ жувати, -жую, -жуєш, урівнова́ жити, -жу,
-жиш.
Ураган – хуртови́ на, -ни, ураґа́ н, -ну; -нный – хуртови́ нний, ураґа́ нний, -а, -е.
Уразумевать, уразуметь – розумі́ти, зрозумі́ти, -мі́ю, -мі́єш, збагну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Урегулирование – уреґулюва́ ння, -ння.
Урегулировать – уреґулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Урезка – 1) урі́зування; 2) (платы) зме́ншення.
Урезонивание – умовля́ ння, урезо́ нювання, -ння.
Урезонивать, урезонить – умовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умо́ вити, -влю, -виш, урезо́ нювати,
-нюю.
Урезывать, урезать – 1) відрі́зувати, -зую, -зуєш, відрі́зати, -рі́жу, -рі́жеш; 2) см.
Уменьшать.
Урна – у́ рна, -ни.
Уровень – рі́вень, -вня. В уровень, на уровне – врі́вень, на одні́й мі́рі.
Урод, уродина – ви́ родок, -дка, потво́ ра, -ри.
Уродливость – потво́ рність, -ности.
Уродливый – потво́ рний, -а, -е; -но – потво́ рно.
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Уродовать, изуродовать – калі́чити, скалі́чити, -чу, -чиш, спотво́ рювати, -рюю, -рюєш,
спотво́ рити, -рю, -риш.
Уродство, см. Уродливость.
Урожай – врожа́ й, -аю́.
Урожайность – урожа́ йність.
Урожайный – урожа́ йний, дорі́дний, дорі́дливий, -а, -е; -но – урожа́ йно, дорі́дно.
Урожать, уродить – 1) (о людях) роди́ ти, породи́ ти, -джу́ , -диш; 2) (о поле) роди́ ти,
уроди́ ти, зароди́ ти; -ться – роди́ тися, уроди́ тися. Уродиться в кого – вда́ тися в ко́ го.
Урожденный – уро́ джений, -а, -е, ро́ дом (хто).
Уроженец – урожде́ нець, -нця, ро́ дом з…; -нка – урожде́ нка.
Урок – 1) (задание) завда́ ння, -ння; 2) (школьный у.) ле́кція, -ії; 3) (назидание) нау́ ка, -ки.
Урон – втра́ та, -ти, шко́ да.
Уронить – впусти́ ти (впущу́ , впу́ стиш).
Урочище – уро́ чище, -ща.
Урочливый – навро́ чливий, -а, -е.
Урочный – призна́ чений, ви́ значений, -а, -е.
Урчание – бурча́ ння, -ння.
Урчать – бурча́ ти, -чу́ , -чи́ ш.
Урывать, урвать – відрива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, відірва́ ти, -ву́ , -ве́ ш, вирива́ ти, ви́ рвати.
Урывками – при́ хапцем, при́ падом.
Урывок – ури́ вок, -вку; -вочный – ури́ вковий, -а, -е.
Ус – 1) вус, -са (мн. ву́ са); 2) (у раст., насекомых) ву́ сик, -ка.
Усадебный – сади́ бний, -а, -е.
Усадка – саджа́ ння, -ння.
Усадьба – сади́ ба, -би.
Усаживать, усадить – 1) (гостей) садови́ ти, посадови́ ти, -влю́, -виш; 2) (деревьями)
заса́ джувати, -джую, -джуєш, засади́ ти, -джу́ , -диш, виса́ джувати, ви́ садити.
Усаживаться, усесться – садови́ тися, -влю́ся, -ви́ шся, сіда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, сі́сти (ся́ ду,
ся́ деш), посіда́ ти, вмо́ щуватися, -щуюся, -щуєшся, умости́ тися, -щу́ ся, -стишся.
Усатый – вуса́ тий, -а, -е.
Усваивать, усвоить – засво́ ювати, -во́ юю, -во́ юєш, засво́ їти.
Усвоение – засво́ ювання, засво́ єння, -ння.
Усев – засі́в, -ву.
Усевать, усеять – засіва́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, засі́яти, -сі́ю, -сі́єш, висіва́ ти, ви́ сіяти.
Усекать, усечь – утина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, утя́ ти (утну́ , утне́ ш), відтина́ ти, відтя́ ти.
Усердие – щи́ рість, -рости, пи́ льність, запопа́ дність, -ности.
Усердный – щи́ рий, пи́ льний, запопа́ дливий, -а, -е; -но – щи́ ро, пи́ льно, запопа́ дливо.
Усердствовать, поусердствовать – стара́ тися, постара́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся, пильнува́ ти,
припильнува́ ти, -ну́ ю.
Усечение – утина́ ння, стина́ ння, -ння.
Усеченный – утя́ тий, стя́ тий, -а, -е.
Усидеть – уси́ діти, -джу, -диш.
Усидчивость – посидю́чість.
Усидчивый – посидю́чий, -а, -е; -во – терпля́ че.
Усик (у раст.) – ву́ сик, -ка.
Усиление – змі́цнювання, змі́цнення, -ння.
Усиленный – 1) змі́цнений, -а, -е; 2) збі́льшений; 3) (о работе) напру́ жений, нату́ жний; 4)
(о просьбе) ре́ вний, -а, -е.
Усиливать, усилить – 1) зміцня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, змі́цнювати, -нюю, -нюєш, зміцни́ ти, -ню́,
-ни́ ш, підси́ лювати, -люю, -люєш, підси́ лити, -лю, -лиш; 2) збі́льшувати, -шую, -шуєш,
збі́льши́ ти, -шу, -шиш.
Усиливаться, усилиться – 1) зміцня́ тися, -ня́ юся, -ня́ єшся, зміцни́ тися, -ню́ся, -ни́ шся,
зміцні́ти, -ні́ю, -ні́єш; 2) (делать усилия) силкува́ тися, -ку́ юся.
Усилие – зуси́ лля, -лля, силкува́ ння, -ння.
Усилитель – підси́ лювач, -ча.
Усильно, нар. – притьмо́ м, уси́ льно.
Ускакать – поскака́ ти, -скачу́ , -ска́ чеш.
Ускальзывать, ускользнуть – вислиза́ ти, -за́ ю, -за́ єш, ви́ слизнути, -ну, -неш.
Ускорение – приско́ рювання, приско́ рення, -ння.
Ускоренный – приско́ рений, -а, -е.
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Ускорять, ускорить – приско́ ря́ ти, -ря́ ю, -ря́ єш и приско́ рювати, -рюю, -рюєш, приско́ рити,
-рю, -риш.
Усладительный – соло́ дкий, -а, -е; -но – со́ лодко.
Услаждать, усладить – осоло́ джувати, -джую, -джуєш, осолоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Услаждение – осоло́ да, насоло́ да, -ди, вті́ха, -хи.
Услащать, усластить – підсоло́ джувати, -джую, -джуєш, підсолоди́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Уследить – допильнува́ ти, -ну́ ю.
Условие – умо́ ва, -ви.
Условленный – умо́ влений, -а, -е.
Условливаться, условиться – умовля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, умо́ витися, -влюся, -вишся.
Условность – умо́ вність, -ности.
Условный – умо́ вний, -а, -е; -но – умо́ вно.
Усложнение – ускла́ днення, -ння.
Усложнять, усложнить – ускладня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ускладни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Услуга – по́ слуга, -ги, услу́ га, -ги.
Услужение – слу́ жба, -би, на́ йми, -мів; поступить в услужение – в на́ йми піти́ .
Услуживать, услужить – услуго́ вувати, прислуго́ вувати, -вую, -вуєш, услужи́ ти, -жу́ , -жиш.
Услужливость – послу́ жливість, -вости.
Услужливый – послу́ жливий, -а, -е; -во – послу́ жливо.
Услужник – послу́ жник, прислу́ жник, -ка; -ница – послу́ жниця, -ці.
Услыхать, услышать – почу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш.
Усматривание – вбача́ ння, -ння.
Усматривать, усмотреть – 1) ба́ чити, -чу, -чиш, вбача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, поба́ чити, -чу, -чиш;
2) (стеречь) догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш, догля́ нути, -ну, -неш.
Усмехаться, усмехнуться – усміха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся. усміхну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Усмешка – усмі́шка, -ки, по́ смішка, -ки.
Усмирение – утихоми́ рювання, утихоми́ рення, прибо́ ркування, прибо́ ркання, -ння.
Усмиритель – усмири́ тель, -ля; -ница – усмири́ телька, -ки; см. Укротитель.
Усмирять, усмирить – втихоми́ рювати, -рюю, -рюєш, втихоми́ рити, -рю, -риш; (восстание)
прибо́ ркувати, -кую, -куєш, прибо́ ркати, -каю, -каєш.
Усмотрение – ро́ згляд, -ду, ро́ зсуд, -ду. На ваше -ние – на ва́ шу ду́ мку, на ваш ро́ зсуд.
Делайте по вашему -нию – робі́ть, як сами́ зна́ єте.
Уснащать (речь) – оздо́ блювати, -люю, -люєш (мо́ ву).
Уснувший – засну́ лий, посну́ лий.
Уснуть – засну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (о мн.) позасина́ ти.
Усобица – усо́ биця, -ці, чва́ ра, -ри.
Усовершенствование – удоскона́ лювання, удоскона́ лення, -ння; -нный – удоскона́ лений.
Усовершенствовать – удоскона́ лювати, -люю, -люєш, удоскона́ лити, -лю, -лиш; -ться –
удоскона́ литися, -люся, -лишся.
Усовещание – умовля́ ння, -ння.
Усовещать, усовещевать, усовестить – умовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, умо́ вити, -влю, -виш,
усовіща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, усовісти́ ти, -віщу́ , -сти́ ш.
Усолелый – всо́ лений, просолі́лий, -а, -е.
Усолеть – просолі́ти, -лі́ю, -лі́єш.
Усолить – у(в)соли́ ти, -лю́, -лиш; -ться – всоли́ тися.
Усо[у]мниться (в ком, в чем) – завага́ тися (в ко́ му, в чо́ му, щодо ко́ го, щодо чо́ го), су́ мнів
(зневі́ра) взяв (взяла́ ) кого́ щодо ко́ го, щодо чо́ го).
Усопший – покі́йник, -ка, небі́жчик, -ка.
Усохший – усо́ хлий, -а, -е.
Успевать, успеть – 1) устига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, усти́ гнути, -ну, -неш; 2) (в чем) поступа́ ти,
-па́ ю, -па́ єш, поступи́ ти, -плю́, -пиш (у чо́ му).
Успех – у́ спіх, -ху.
Успешность – успі́шність, -ности.
Успешный – успі́шний, -а, -е; -но – успі́шно.
Успокаивать, успокоить – заспоко́ ювати, -ко́ юю, -ко́ юєш, заспоко́ їти, -ко́ ю, -ко́ їш; -ться –
заспоко́ юватися, заспоко́ їтися.
Успокоение – заспоко́ єння, -ння.
Успокоительный – заспокі́йливий, -а, -е; -но – заспокі́йливо.
Уста – уста́ (род. уст).
Устав – стату́ т, -ту, уста́ в, -ву.
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Уставать, устать – змо́ рюватися, -рююся, -рюєшся, змори́ тися, -рю́ся, -ришся,
вто́ млюватися, -млююся, -люєшся, втоми́ тися, -млю́ся, -мишся.
Уставлять, уставить – 1) розставля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, розста́ вити, -влю, -виш,
розташо́ вувати, розташува́ ти (що); 2) (глаза) влі́плювати, -люю, -люєш, вліпи́ ти, -плю́, -пиш
(о́ чі); (грубо) витріща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, ви́ тріщити, -щу, -щиш (о́ чі).
Уставный – стату́ тний.
Устаивать, устоять – всто́ ювати, -то́ юю, -то́ юєш, всто́ яти, -то́ ю, -то́ їш; -ться – всто́ юватися,
всто́ ятися.
Усталость – вто́ ма, -ми.
Усталый – вто́ млений, сто́ млений, змо́ рений, -а, -е; -ло – вто́ млено, змо́ рено.
Устанавливать, установлять, установить – 1) встановля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш и
встано́ влювати, -люю, -люєш, встанови́ ти, -влю́, -виш; 2) (связь) налаго́ джувати,
нала́ годити; 3) (цены) визнача́ ти, ви́ значити; 4) (доказывать) дово́ дити, дове́ сти́ ; 5)
(порядок) запрова́ джувати, запрова́ дити, заво́ дити, завести́ .
Устанавливаться, установиться – 1) (о погоде) става́ ти (стає́), ста́ ти (ста́ не); 2) (в ряды)
ушико́ вуватися, -вуюся, -вуєшся, ушикува́ тися, -ку́ юся, -ку́ єшся.
Установка – устано́ влення, -лення, уста́ влення; (неок.) устано́ влювання, -ння.
Установление – устано́ влення, -ння.
Установленный – устано́ влений.
Устарелость – переста́ рілість, -лости, заста́ реність, -ности.
Устарелый, устаревший – заста́ рений, заста́ рілий, зада́ внений, -а, -е.
Устареть – заста́ ріти, -рію, -рієш.
Устерегать, устеречь – стерегти́ , устерегти́ , пристерегти́ , -режу́ , -реже́ ш, пильнува́ ти,
допильнува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Устилать, устлать – усте́ лювати, -люю, -люєш, устеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, устели́ ти, -стелю́,
-сте́ лиш.
Устилка – устеля́ ння, -ння.
Устный – у́ сний, -а, -е; -но – у́ сно, на слова́ х.
Устой, тех. – стоя́ н, -на́ ; (перен.) підпо́ ра, -ри, підва́ лина, -ни.
Устойчивость – ста́ лість, -лости, сті́йкість, -кости. Устойчивое равновесие – стійка́
рівнова́ га.
Устойчивый – ста́ лий, -а, -е, стійки́ й, -а́ , -е́ , трива́ лий, -а, -е.
Устраивать, устроить – 1) улашто́ вувати, -вую, -вуєш, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш,
упорядко́ вувати, -вую, -вуєш, упорядкува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш; 2) (вечер, обед, гулянье)
уряджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, уряди́ ти, -джу́ , -диш, справля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, спра́ вити, -влю,
-виш; 3) (на службу) улашто́ вувати, -вую, -вуєш, улаштува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Устранение – усува́ ння, усу́ нення, -ння.
Устранять, устранить – усува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, усу́ нути, -ну, -неш; -ться – усува́ тися,
усу́ нутися.
Устрашать, устрашить – страха́ ти, настраха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш.
Устрашающий – страшки́ й, -а́ , -е́ .
Устрашение – страха́ ння, -ння
Устрашительный – страшки́ й.
Устремление – зве́ рнення, напра́ влення, змага́ ння, -ння.
Устремлять, устремить – направля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, напра́ вити, -влю, -виш; (взор)
вту́ плювати, -люю, -люєш, вту́ пити, -плю, -пиш; -ться – направля́ тися, напра́ витися.
Устрица, зоол. – у́ стриця, -ці.
Устричный – у́ стричний, -а, -е.
Устроение – 1) (к.-л.) улашто́ вування, улаштува́ ння, -ння; 2) (дел) улаштува́ ння,
упорядкува́ ння, -ння.
Устройство – 1) (государств.) лад, -ду, у́ стрій, -рою; 2) влаштува́ ння; 3) (вещества) будо́ ва,
-ви; 4) (оборудование) устаткува́ ння, -ння; 5) (упорядження) упорядкува́ ння.
Устроитель – упоря́ дник, -ка, спору́ дник, -ка; -льница – упоря́ дниця, спору́ дниця, -ці.
Уступ – при́ ступок, -пку; (в скале) при́ скалок, -лку.
Уступать, уступить – 1) поступа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся, поступи́ тися, -плю́ся, -пишся (чим),
відступа́ ти, відступи́ ти (що); 2) (в цене) збавля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зба́ вити, -влю, -виш.
Уступка – по́ ступка; (в цене) зни́ жка, -ки.
Уступчивый – посту́ пливий, згі́дливий, -а, -е.
Уступчивость – посту́ пливість, згі́дливість, -вости.
Устье – 1) (реки) ги́ рло, -ла, у́ стя, -тя; 2) (печи) че́ люсти, -тів.
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Усугубление – подво́ єння, побі́льшення, -ння.
Усугублять, усугубить – подво́ ювати, -во́ юю, -во́ юєш, подво́ їти, -во́ ю, -во́ їш, побі́льшувати,
-шую, -шуєш, побі́льшити, -шу.
Усушка – ви́ сушка, -ки.
Усылать, услать – посила́ ти, -ла́ ю, -ла́ єш, посла́ ти (пошлю́, пошле́ ш).
Усыновитель – усинови́ тель, -ля; -ница – усинови́ телька, -ки.
Усыновление – усино́ влювання, усино́ влення, -ння.
Усыновленный – усино́ влений, взя́ тий за си́ на.
Усыновлять, усыновить – бра́ ти, взя́ ти за си́ на (кого́ ), усиновля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
усинови́ ти, -влю́, -виш.
Усыпальница – усипа́ льня, -ні.
Усыпать, усыпать – посипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, поси́ пати, -плю, -плеш, висипа́ ти, ви́ сипати.
Усыпать, уснуть – засина́ ти, -на́ ю, -на́ єш, засну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Усыпление – усипля́ ння, присипля́ ння, -ння.
Усыплять, усыпить – усипля́ ти, присипля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, приспа́ ти, -плю́, -пи́ ш.
Усыхать, усохнуть – всиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, всо́ хнути, -ну, -неш; (о мног.) повсиха́ ти.
Уськать, науськать – цькува́ ти, нацькува́ ти, -кую́, -куєш.
Утайка – ута́ ювання, -ння.
Утайкой, нар. – тайко́ м.
Утайщик – ута́ йник, -ка; -ница – ута́ йниця, -ці.
Утаиванье – ута́ ювання, зата́ ювання, -ння.
́
́ зата́ ювати, затаїти.
́
Утаивать, утаить – ута́ ювати, -та́ юю, -та́ юєш, утаїти,
-таю́, -таїш,
Утаптывать, утоптать – уто́ птувати, -тую, -туєш, утопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Утаскивать, утащить – цу́ пити, поцу́ пити, -плю, -ниш.
Утварь (домашняя) – збі́жжя, -жжя, начи́ ння, -ння.
Утвердительный – стве́ рдний, згі́дний, згі́дливий, -а, -е; -но – стве́ рдно, згі́дно, згі́дливо.
Утверждать, утвердить – 1) затве́ рджувати, -джую, -джуєш, затве́ рдити, -джу, -диш,
стве́ рджувати, стве́ рди́ ти; 2) (настаивать на чем) потве́ рджувати, потверди́ ти (що).
Утверждение – затве́ рджування, затве́ рдження, стве́ рдження, -ння; (логическое)
тве́ рдження.
Утек – уте́ ча, -чі; на утек – навтіка́ ча, навте́ ки.
Утекать, утечь – втіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, втекти́ , -чу́ , -че́ ш.
Утенок – каченя́ , -ня́ ти, кача́ , -ча́ ти.
Утерпеть – вте́ рпіти́ , -плю, -пиш.
Утерять – загуби́ ти, згуби́ ти, -блю́, -биш.
Утес – кру́ ча, -чі, ске́ля, -лі, стрімча́ к, -ка́ , у́ рвище, -ща.
Утесистый – крути́ й, -а́ , -е́ , урви́ стий, шпиля́ стий, -а, -е.
Утеснение – у́ тиск, -ку.
Утеснитель – ути́ скувач, -ча; -ница – ути́ скувачка, -ки.
Утеснять, утеснить – ути́ скувати, -кую, -куєш, утиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, ути́ снути, -ну, -неш,
пригно́ блювати, -блюю, -блюєш, гноби́ ти, пригноби́ ти, -блю́, -би́ ш.
Утеха – уті́ха, -хи, розва́ га, -ги, розра́ да, -ди.
Утечка – ви́ тік, -ку, витіка́ ння, -ння.
Утешать, утешить – потіша́ ти, -ша́ ю, -ша́ єш, поті́шити, -шу, -шиш, втіша́ ти, вті́шити,
розважа́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, розва́ жити, -жу, -жиш.
Утешение – вті́ха, поті́ха, -хи.
Утешитель – уті́шник, -ка; -ница – уті́шниця, -ці.
Утешительность – вті́шність, -ности.
Утешительный – вті́шний, -а, -е; -но – вті́шно.
Утилизация – утиліза́ ція, -ії.
Утилизировать – утилізува́ ти, зутилізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш; -рованный – зутилізо́ ваний.
Утилитаризм – утилітари́ зм, -му.
Утилитарный – утиліта́ рний.
Утиный – качи́ ний, кача́ чий.
Утирание – втира́ ння, -ння.
Утиральник – рушни́ к, -ка́ .
Утирать, утереть – втира́ ти, -ра́ ю, -ра́ єш, вте́ рти (утру́ , утре́ ш); -ться – втира́ тися,
вте́ ртися.
Утискивать, утискать, утиснуть – впиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, впхну́ ти, -ну, -неш; -ться –
впиха́ тися, впхну́ тися.
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Утихать – стиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, сти́ хнути, -ну, -неш; (о ветре) ущуха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш,
ущу́ хнути, -ну, -неш.
Утихший – ути́ хлий; ущу́ хлий.
Утишать, утишить – втихоми́ рювати, -рюю, -рюєш, втихоми́ рити, -рю, -риш.
Утишение – утихоми́ рювання, утихоми́ рення, -ння.
Утка – 1) ка́ чка, -ки; (самец) ка́ чур, -ра; 2) (перенос.) ви́ гадка, -ки.
Уткин – ка́ ччин, -а, -е.
Уткнуть, -ся, см. Утыкать, уткнуть, -ся.
Утконос, зоол. – дзюба́ к, -ка́ .
Утлый – ву́ тлий, -а, -е.
Утоление – заспоко́ єння, -ння.
Утолочь – утовкти́ , -вчу́ , -вче́ ш.
Утолщать, утолстить – роби́ ти, -блю́, -биш, зроби́ ти то́ вщим, потовщи́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Утолщаться, утолститься – то́ вщати, пото́ вщати, -щаю.
Утолять, утолить – заспоко́ ювати, -ко́ юю, -ко́ юєш, заспоко́ їти, -ко́ ю, -ко́ їш, вгамо́ вувати,
-вую, -вуєш, вгамува́ ти, -му́ ю, -му́ єш (го́ лод, жагу́ ).
Утомительность – вто́ мність, -ности.
Утомительный – вто́ мний, -а, -е; -льно – вто́ мно.
Утомление – вто́ ма, -ми.
Утомленный – вто́ млений, сто́ млений, -а, -е.
Утомлять, утомить – втомля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, вто́ млювати, -млюю, -млюєш, втоми́ ти, -млю́,
-миш, сто́ млювати, стоми́ ти, -млю́, -миш; -ться – вто́ млюватися, втоми́ тися.
Утонувший – потону́ лий, -а, -е.
Утончать, утончить – тончи́ ти, -чу́ , -чи́ ш, вито́ нчувати, -чую, -чуєш, ви́ тончити; -ся –
то́ ншати, пото́ ншати, -шаю, -шаєш.
Утончение – вито́ нчування, ви́ тончення, -ння.
Утонченность – ви́ тонченість, -ности.
Утонченный – ви́ тончений, -а, -е.
Утопать, утонуть – потопа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, потону́ ти, -ну́ , -неш, топи́ тися, втопи́ тися.
Утопист – утопі́ст, -ста.
Утопический – утопі́чний.
Утопленник – вто́ плений, -ного, вто́ пленик, -ка; -ница – вто́ плена, -ної, вто́ плениця, -ці.
Утоплять, утопить – топи́ ти, утопи́ ти, -плю́, -пиш; -ться – топи́ тися, втопи́ тися.
Уторговывать, уторговать – виторго́ вувати, -вую, -вуєш, ви́ торгувати, -гую, -гуєш.
Уторенный – уторо́ ваний, уто́ птаний, -а, -е.
Уторить – уторува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, утопта́ ти, -пчу́ , -пчеш.
Уточнять, уточнить – виточня́ ти, -ня́ ю, ви́ точнити, -ню, -ниш.
Утраивать, утроить – потро́ ювати, -ро́ юю, -ро́ юєш, потро́ їти, -ро́ ю, -ро́ їш.
Утрамбовка – утрамбува́ ння, -ння.
Утрамбовывать, утрамбовать – утрамбо́ вувати, -вую, -вуєш, утрамбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш.
Утрата – втра́ та, -ти.
Утрачивать, утратить – утрача́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, утра́ тити, -чу, -тиш, губи́ ти, згуби́ ти, -блю́,
-биш; у. доверие к кому – зневіря́ тися, -ря́ юся, -ря́ єшся, зневі́ритися, -рюся, -ришся (в ко́ му
).
Утренний – (в)ра́ нішній, ра́ нній, -я, -є, ранко́ вий, -а, -е.
Утренник – при́ морозок, -зку.
Утрировать – переборща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш, переборщи́ ти, -щу́ , -щи́ ш.
Утрировка – утриро́ вка, -ки, перебо́ рщування, -ння.
Утро – ра́ нок, -нку; с утра – зра́ ння, зра́ нку; с раннего утра – спозара́ нку.
Утроба – утро́ ба, -би, че́ рево, -ва.
Утробистый – черева́ тий, пуза́ тий, -а, -е.
Утробный – черевни́ й, -а́ , -е́ .
Утроение – потро́ ювання, потро́ єння, -ння.
Утроивать, см. Утраивать.
Утром, нар. – вра́ нці, ра́ нком.
Утруждать, утрудить – утрудня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, утрудни́ ти, -ню́, -ни́ ш.
Утучнелый – опа́ систий, -а, -е, гладки́ й, -а́ , -е́ .
Утучнение (земли) – угно́ ювання, угно́ єння, -ння.
Утыкать, утыкать – обтика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, обти́ кати, -каю, -каєш, витика́ ти, ви́ тикати (що
чим).
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Утыкать, уткнуть – втика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, уткну́ ти, -ну́ , -не́ ш, устромля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
устроми́ ти, -млю́, -миш. Уткнуться чем во что – устроми́ ти що у що.
Утюг – прас, -са, пра́ ска, -ки.
Утюжение – прасува́ ння, -ння.
Утюжить, выутюжить – прасува́ ти, попрасува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Утягивать, утянуть (красть) – цу́ пити, поцу́ пити, -плю, -пиш, потягти́ , -гну́ , -гнеш.
Утятник – кача́ тник, качни́ к, -ка́ .
Утячий – кача́ чий, качи́ ний, -а, -е.
Уф, ух, межд. – ух! ох!
Уха – ю́шка, -ки.
Ухаб – вибо́ їна, -ни, ви́ бій, -бою.
Ухабистый – вибо́ їстий, -а, -е.
Ухаживание – 1) (за больным) догляда́ ння, -ння (кого́ ); 2) (за девицами) залиця́ ння, -ння
(до ко́ го).
Ухаживатель, ухажор – залиця́ льник, -ка.
Ухаживать – 1) (за больным) ходи́ ти, -джу́ , -диш (коло́ ко́ го, за ким), догляда́ ти, -да́ ю, -да́ єш
(кого́ ); 2) (за девицами) залиця́ тися, -ця́ юся, -ця́ єшся (до ко́ го).
Ухарский – хва́ цький, -а, -е; -ски – хва́ цько.
Ухарь – хват, -та.
Ухват – рога́ ч, -ча́ .
Ухватка – мані́ра, -ри.
Ухватывать, ухватить – хапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, вхопи́ ти, -плю, -пиш; -ться – хапа́ тися,
вхопи́ тися.
Ухитряться, ухитриться – ухитрува́ тися, -ру́ юся, -ру́ єшся, ухитри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Ухищрение – хи́ трощі, -щів, хи́ трість, рости.
Ухищренный – хи́ трий, -а, -е.
Ухлопать – 1) (человека) уколо́ шкати, -каю, -каєш; 2) (деньги) угати́ ти, -чу́ , -тиш.
Ухмыляться, ухмыльнуться – о(у)сміха́ тися, -ха́ юся, -ха́ єшся, о(у)сміхну́ тися, -ну́ ся,
-не́ шся.
Ухо – ву́ хо, -ха.
Уход – 1) (выход) відхі́д, -хо́ ду; (откуда) ви́ хід, -ходу; 2) (за больным) до́ гляд, -ду.
Уходить, уйти – 1) іти́ (іду́ , іде́ ш), піти́ (піду́ , пі́деш); 2) (убегать) утіка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш,
утекти́ , -чу́ , -че́ ш; 3) (опережать) випере́ джувати, -джую, -джуєш, ви́ передити, -джу, -диш;
4) (о времени) уплива́ ти; (уплива́ є), упливти́ (упливе́ ).
Уходить – 1) (промотать) розтри́ нькати, -каю, -каєш; 2) (убить, извести) докона́ ти, -на́ ю,
-на́ єш, замордува́ ти, -ду́ ю, -ду́ єш.
Уходиться (успокоиться) – вгамува́ тися, -му́ юся, -му́ єшся, втихоми́ ритися, -рюся, -ришся.
Уходкой, нар. – уте́ком, крадькома́ .
Ухудшать, ухудшить – погі́ршувати, -шую, -шуєш, погі́ршити, -шу, -шиш.
Ухудшение – погі́ршення, -ння.
Уцелеть – зацілі́ти, -лі́ю, -лі́єш, зберегти́ ся.
Уцеливать, уцелить – вці́лювати, -люю, -люєш, вці́лити, -лю, -лиш, попада́ ти, -да́ ю, -да́ єш,
попа́ сти, -паду́ , -паде́ ш.
Уцепиться – вчепи́ тися, -плю́ся, -пишся.
Участвование – уча́ сництво, -ва.
Участвовать – бра́ ти (беру́ , бере́ ш) у́ часть (в чому́ ).
Участие – у́ часть, -ти, уча́ сництво, -ва.
Участковый – участко́ вий, -а, -е.
Участник – уча́ сник, -ка; -ница – уча́ сниця, -ці.
Участок – 1) (админ.) уча́ сток, -тку; 2) (лесной) діля́ нка, -ки; 3) (трамв. уч.) дільни́ ця, -ці.
Участь – до́ ля, -лі, тала́ н, -ну́ .
Учащать, участить – 1) роби́ ти, зроби́ ти часті́шим, густі́шим, тісні́шим; 2) (часто
посещать) вчаща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш (до ко́ го); -ся – става́ ти, ста́ ти часті́шим.
Учащийся – у́ чень, -чна.
Учебник – підру́ чник, -ка.
Учебный – 1) шкільни́ й, -а́ , -е́; 2) (о команде) муштрови́ й, -а́ , -е́ ; 3) (план, предмет,
материал) навча́ льний.
Учение – навча́ ння, -ння, нау́ ка, -ки; (военное) му́ штра, -ри.
Ученик – у́ чень, -чня, школя́ р, -ра́ ; -ница – учени́ ця, -ці, школя́ рка.
Ученический – школя́ рський.
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Ученость – уче́ ність, -ности.
Ученый – уче́ ний, -а, -е. Ученое общество – науко́ ве товари́ ство. Ученое сочинение,
исследование – науко́ ва ро́ звідка.
Учесть, см. Учитывать.
Учет – 1) (товаров, безработных) о́ блік, -ку; 2) (векселя) диско́ нто.
Учетный – дисконто́ вий, -а, -е.
Училище – шко́ ла, -ли.
Училищный – шкільни́ й, -а́ , -е́ .
Учинять, учинить – вчиня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, вчини́ ти, -ню́, -ниш.
Учитель – учи́ тель, навчи́ тель, -ля; -ница – учи́ телька, навчи́ телька, -ки.
Учительство – учи́ тельство, -ва.
Учительствовать – учителюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Учитывать, учесть – обрахо́ вувати, -вую, -вуєш, обрахува́ ти, бра́ ти, взя́ ти на о́ блік (кого́ ,
що); (вексель) дисконтува́ ти, здисконтува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Учить, научить – (кого чему, что) вчи́ ти, навчи́ ти, -чу́ , -чи́ ш (кого́ , чого́ що); (воен.)
́
муштрува́ ти, ви́ муштрувати. Учить украинскому языку – учи́ ти (кого́ ) української
мо́ ви.
́
́
Учить украинский язык – учи́ ти українську
мо́ ву (учи́ тися української
мо́ ви).
Учиться, научиться (чему) – учи́ тися, навчи́ тися (чого́ ).
Учредитель – фунда́ тор, -ра, засно́ вник, -ка; -ница – фунда́ торка, -ки, засно́ вниця, -ці.
Учредительный – устано́ вчий, -а, -е.
Учреждать, учредить (школу, общество) – заклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, закла́ сти, -ду́ , -де́ ш,
заво́ дити, -джу, -диш, завести́ , -веду́ , -де́ ш.
Учреждение – устано́ ва, -ви, за́ клад, -ду.
Учтивец – че́ мний, -ного, че́ мник, -ка; -вица – че́ мна, -ної, че́ мниця, -ці.
Учтивость – че́ мність, -ности, вві́чливість, -вости.
Ушастый – вуха́ тий, -а, -е.
Ушат – цебе́ р, -бра́ .
Ушатный – цебро́ вий, -а, -е.
Ушиб – уда́ р, -ру; (ушибленное место) заби́ те мі́сце.
Ушибать, ушибить – забива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, заби́ ти, -б’ю́, -б’є́ш; (напр., го́ лову, па́ льця);
-ться – забива́ тися, заби́ тися.
Ушивальник – ушива́ льник.
Ушивочный – ушива́ льний.
Ушица – ю́шка, ю́шечка, -ки.
Ушко – ву́ шко, -ка.
Ушной – вушни́ й, -а́ , -е́ .
Ущелочить (белье) – взоли́ ти, -лю́, -ли́ ш.
Ущелье – міжгі́р’я, межигі́р’я, верте́ па.
Ущемление – при́ тиск, -ску.
Ущемлять, ущемить – защика́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, защикну́ ти, ущикну́ ти, прищикну́ ти, -ну́ ,
-не́ ш.
Ущерб (убыток) – шко́ да, -ди, втра́ та; в ущерб – на шко́ ду.
Ущерблять, ущербить – визу́ блювати, -блюю, -блюєш, ви́ зубити, -блю, -биш.
Ущип – ущи́ п, -пу.
Ущипывать, ущипнуть – щипа́ ти, па́ ю, -па́ єш, ущипну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Уют – за́ тишок, -шку.
Уютность – зати́ шність, -ности.
Уютный – зати́ шни́ й, -а́ , -е́; -но – за́ тишно.
Уязвимость – уразли́ вість, -вости.
Уязвимый – уразли́ вий, -а, -е.
Уязвление – ура́ зка, -ки, ура́ за.
Уязвленный – ура́ жений, -а, -е.
Уязвлять, уязвить – уража́ ти, -жа́ ю, урази́ ти, -жу́ , -зи́ ш.
Уяснение – ви́ яснення, -ння.
Уясненный – ви́ яснений, -а, -е.
Уяснять, уяснить – виясня́ ти, -ня́ ю, -ня́ єш, ви́ яснити, -ню, -ниш, з’ясо́ вувати, -вую, -вуєш,
з’ясува́ ти, -су́ ю, -су́ єш.
Фабрика – фабрика, -ки; ф. писчебумажная – папірня, -ні; ф. конфетная – цукерня, -ні.
Фабрикант – фабрикант, -та
Фабрикат – фабрикат, -ту, ви́ ріб, -робу
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Фабрикация – фабрикування, -ння.
Фабричник – фабри́ чник, -ка.
Фабричный – фабри́ чний, -а, -е; -ные изделия – фабричні вироби, -бів.
Фабула – фабула, -ли
Фаворит – фаворит, -та, коханець, -вод; -тка – фаворитка, -ки, коханка, -ки.
Фаза (луны) – фаза, -зи, кватира, -ри, відміна, -ни.
Фазан, зоол. – фазан, -на; -ний – фаза́ новий, -а, -е.
Фазис – фа́ за, -зи.
Факел – смолоски́ п, -па; -льный – смолоскиповий, -а, -е.
Факельщик – смолоскипник, -ка.
Факир – факір, -ра.
Факсимиле – факсиміле.
Факт – факт, -ту.
Фактический – факти́ чний, -а, -е; -ски – фактично.
Фактор – фактор, -ра, чинник, -ка.
Факторство – факторство, -на, факторування,
Факторствовать – факторувати, -рую, -руєш.
Фактура – фактура, -ри.
Факультет – факультет, -ту. відділ, -лу.
Фаланга – фаланґа, -ґи, лава, -ви.
Фалда – (во фраке) пола, -ли; (в платье) збори, рів.
Фальсификатор – фальсифікатор, -ра, фальшівник, -ка.
Фальсификация – фальсифікація, -ії.
Фальсифицировать – фальсифікувати, -кую, -куєш; -рованный – фальсифікований, -а, -е.
Фальцевать, сфальцевать – фальцювати, -цюю, -цюєш, зфальцювати.
Фальшивить – фальшувати, -шую, -туєш.
Фальшивомонетчик – фальшивомоне́ тник, -ка.
Фальшивость – фальшивість, -вости.
Фальшивый – фальшивий, підроблений, -а, -е; -во – фальши́ во
Фальш – фальш, -ши (ж. р.) и -шу (м. р.) хи́ ба, -би.
Фамилия – 1) прізвище, -ща, фамілія, -ії; 2) (род) рід (род. роду), покоління, -ння; 3) (семья)
родина, -ни.
Фамильярничать – панібрататися, -таюся, -таешся.
Фамильярность – фамільярність, -ности, панібратство, -ва.
Фамильярный – фамільярний, панібратський, -а, -е; -рно – запанібрата, фамільярно.
Фанатизм – фанатизм, -му.
Фанатик – фаватик, -ка; -тический – фанати́ чний, -а, -е.
Фанатичность – фанатичність, -ности.
Фанера, фанерка – фанера, -ри, форні́р, -ру; -рный – фанеровий, -а, -е.
Фанерщик – фанерник, форнірник, -ка.
Фант (в игре) – фант, -та.
Фантазер – фантазер, -ра.
Фантазировать – фантазувати, химерити, -рю, -риш.
Фантазия – 1) (способность) фантазія, -ії; 2) (мечта) мрія, -ії, химера, -ри; 3) (в музыке)
імпровізація, -ії.
Фантасмагория – фантасмагорія, -ії; -рический – фантасмагори́ чний, -а, -е.
Фантастический – фантасти́ чний, -а, -е; -ски – фантастично.
Фараон – фараон, -на.
Фарватер – фарватер, -тру; (в реке) стри́ жень, -жня.
Фарисействовать – фарисеїти, -сею, -сеїш; см. Лицемерить.
Фармакология – фармакологія, -ії.
Фармакопея – фармакопея, -еї.
Фармацевт – фармацевт, -та; -ический – фармацевтичний.
Фармацевтика, фармация – фармаце́ втика, -ки.
Фарс – фарс, -су, жа́ рт, -гу.
Фартух – фартух, -ха; -учный – фартуховий, -а, -е.
Фарфор – порцеляна, -ни; -овый – порцеляновий, -а, -е.
Фарш – фарш, -шу, начинка, -ки.
Фаршировать – начиняти, -няю, -няєш; -ванный – начинений
Фасад – чоло, -ла; -ный – чільний
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Фасоль – квасоля, -лі.
Фасон – фасо́ н, -ну, крій (род. крою), стрій, -рою; -истый – фасонистий, -а, -е.
Фат – ферт, -та.
Фата – фата, -ти́ , намітка вінчальна.
Фатализм – фаталізм, -му.
Фаталист – фаталіст, -та; -ический – фаталістичний, -а, -е.
Фатальный – фатальний, -а, -е; -льно – фатально.
Фатум – фатум, -му
Фауна – фавна, -ни.
Фашизм – фашизм, -му; -шист – фашист, -та; -шистка – фашистка, -ки; -стский –
фашистський, -а, -е.
Фашина, фашинник – тарас, -су, (ущеплять фашинами) тарасувати, -сую, -суєш; -нный –
тарасовий, -а, -е.
Фаэтон – фаетон, -ну.
Фаянс – фаянс, -су; -совый – фаянсовий
Февраль – лютий, -того; -ский – лютневий, -а, -е.
Федералист – федераліст, -та.
Федерация – федерація, -ії.
Федеративный – федеративний
Феерия – феєрія, -ії.
Фейерверк – фе́ йверк, -ка, фейверок, -рка.
Фельдфебель – фельдфебель, -ля, бунчужний, -ого; -ский – фельдфебельський, -а, -е.
Фельдшер – фе́ льдшер, -ра; -ица – фе́ льдшерка, -ки.
Фельдшерский – фельдшерський, -а, -е.
Фельетон – фейлетон, -ну.
Фельетонист – фейлетоніст, -та.
Феномен – фено́ мен, -ва; -нальный – феноменальний, -а, -е
Феодализм – феодалізм, -му.
Феодальный – феодальний, -а, -е́ .
Ферма – фе́ рма, -ми.
Ферментация – ферментація, -ії, шумування, -ння.
Фермер – фермер, -ра.
Феска – феска, -ки.
Фетиш – фетиш, -шу, божок, -жка.
Фетишизм – фетишизм, -му.
Фетр – фетр, -ру, повсть, -ти; -овый – фетровий, повстяний.
Фехтовальный – фехтувальний.
Фехтовальщик – фехтувальник, -ка, фехтар, -ря
Фехтование – фехтування, -ння.
Фея – фея, -еї.
Фи! – фе! хве!
Фиалка, бот. – фіялка, -ки; -ковый – фія́ лковий, -а, -е.
Фиаско – фіаско, -ка, невдача, -чі. Потерпеть -ско – зазнати фія́ ска (невдачі).
Фибра, анат. – волоконце, -ця, жилка, -ки, фібра, -ри.
Фиброзный – волокнуватий, фіброзний, -а, -е.
Фига – 1) дуля, -лі; 2) (растение) фіга, -ги; З) (вялен. плоды) інжи́ р, -ру.
Фигляр – фигляр, -ра, штукар, -ря
Фиглярить – штукарити, -рю, -иш.
Фиговый – фіговий, -а, -е.
Фигура – постать, -ти, постава, фігура, -ри; -рный – фігурний.
Фигурировать – фігурувати.
Фигурчатый – фігуристий, -а, -е.
Физик – фізик, -ка.
Физика – фішка, -ки.
Физико-математический – фізико-математи́ чний, -а, -е.
Физиологический – фізіологічний, -а, -е.
Физиология – фізіологія, -ії.
Физиономист – фізіономіст, -та.
Физиономия – фізіономія, -ії, обличчя, -ччя, вид, -ду.
Физический – фізичний, -а, -е.
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Фиксация – фіксація, -ії.
Фиксирование – фіксування.
Фиксировать – фіксувати, -сую.
Фиктивность – фіктивність, -ности; -вный – фіктивний, -а, -е.
Фикция – фікція, -ії.
Филантроп – філантроп, -па.
Филантропия – філантропія, -ії; -ческий – філантропічний, -а, -е.
Филей, филейная часть – поля́ двиця, -ці.
Филенка – та́ хля, -лі.
Филин, зоол. – пугач, -ча.
Филистер – філістер, -тера
Филия – філія, -ії; -лиальный – філіяльний, -а, -е.
Филоксера – філоксера, -ри.
Филологический – філологічним,
Филология – філологія, -ії.
Философ – філософ, -фа.
Философия – філософія, -ії.
Философский – філософський,
Философствование – філософування, -ння, мудрування, -ння.
Философствовать – філософувати, -фую.
Фильма – фільм, -му.
Фильтр – фільтр, -ру, цідилок, -ка
Фильтрование, фильтрация – фільтрування, -ння, фільтрація, -ії, проріджування, -ння.
Фильтровать – фільтрувати, -рую, -руєш, проціджувати, -джую, -джуєш, процідити.
Финал – фінал; -лу, кінець, -нця
Финансовый – фінансовий, -а, -е
Финансы – фінанси, -ів.
Финик (плод) – фіник, -ка; (дерево) фіникова пальма; -овый – фіниковий, -а, -е.
Финифть – фіні́фта, -ти, поли́ ва, -ви
Фиолетовый – фіалковий, -а, -е.
Фиорд – фіорд, -ду.
Фирма – фірма, -ми.
Фисгармония – фісгармонія, -ії.
Фискал – шпи́ г, -га, підглядач, ча
Фискалить – шпигувати, -гую.
Фискальство – шпигування, -ння.
Фисташка – фісташка, -ко.
Фистула – 1) (мед.) фістула, -ли, нориця, ці; 2) (голос) фістула, -ли.
Фитиль – ґніт (род. ґноту); -ный – ґнотовий, -а, -е.
Фиша, фишка – марка, -ки
Флаг – стяг, -гу, прапор, -ра.
Флакон – флакон, -ну.
Фламинго, зоол. – фламінго, -га.
Фланг – фланг, -гу. бік (род. боку) крило, -ла; -овый – фланговий, бокови́ й, -а, -е.
Фланелевый – флане́левий, -а, -е
Фланель – флане́ ля, -лі.
Фланировать – походжати, -джаю, -джаєш.
Флегма – 1) (мокрота) харкотиння, -ння; 2) (вялость характера) млявість, -вости, флегма.
Флегматик – флегматик, -ка.
Флегматический – флегмати́ чний, -а, -е.
Флейта – флейта, -ти
Флейтист – флейтист, -та.
Флигель – флігель, -ля; (полонизм) офіци́ на, -ни.
Флирт – флірт, -ту, женихання.
Флиртовать, пофлиртовать – фліртувати, -тую, -туєш, пофліртувати, женихатися, -хаюся,
-хаєшся, поженихатися.
Флора – флора, -ри.
Флот – флота, -ти; -ский – флотський.
Флотилия – флотилія, -ії.
Флюгер – флюгер, -ра, пого́ дник, -ка, млино́ к, -нка.
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Флюс – 1) (мед.) флюс, -са; 2) (минер.) шпат, -ту; -овый – 1) флюсовий; 2) шпатовий
Фляга, фляжка – фляшка, -ки, пляшка, -ки; -жный – пляшкови́ й, -а, -е.
Фойе – фойє.
Фокус – 1) (на оптическ. стеклах) фокус, -су; 2) (представление) штука, -ки, фіґель, -ґля.
Фокусник – штукар, -ря.
Фокусничать – штукарювати, -рюю, -рюєш.
Фолиант – фоліянт, -ту
Фольга – фольга, -ги, сухозлотиця, -ці.
Фон – тло (род. тла).
Фонарь – ліхтар, -ря.
Фонд – фонд, -ду.
Фонетика – фонетика, -ки; -тический – фонети́ чний, -а, -е.
Фонограф – фонограф, -фу.
Фонтан – фонтан, -ну, водограй,
Форель, зоол. – пестрюга, -ги.
Форма – форма, -ми, зразо́ к, -зка.
Формализм – формалізм, -му.
Формалин, хим. – формалін, -ну.
Формалист – формаліст, -та.
Формальный – формальний, -а, -е; -но – формально.
Формальность – формальність, -вости.
Формат – формат, -ту, ро́ змір, -ру.
Формация – формація, -ії.
Форменный – фо́ рмений, -а, -е.
Формирование, формировка – формування, -ння.
Формировать, сформировать – формувати, зформувати, -мую, -муєш.
Формула, мат. – формула, -ли.
Формулировать – формулювати, -люю, -люєш; -лирование – формулювання, -ння.
Формуляр, формулярный список – службовий список.
Форпост – форпост, -ту.
Форс – форс, -су, пиха, -хи. Сбить форс – пиху збити.
Форсирование – форсування, прискорювання, -ння; -сированный – форсований,
прискорений, -а, -е.
Форсировать – форсувати, -сую, -суєш, прискорювати, -рюю.
Форсистый – задавакуватий, -а, -е.
Форсить – форси́ ти, -шу; -сиш, задаватися, -даюся, -даєшся.
Форт – форт, -ту, фортеця, -ці.
Фортепиано – фортепіяно, -на; -нный – фортепіяно́ вий, -а, -е.
Фортификация – фортифікація, -ії; -ционный – фортифікаційний, -а, -е.
Форточка – квати́ рка, -ки.
Форточный – кватирковий, -а, -е.
Фортуна – фортуна, -ни, доля, -лі.
Фосфор, хим. – фосфор, -ру; -ный – фосфоровий, -а, -е.
Фотограф – фотограф, -фа.
Фотографировать, сфотографировать – фотографува́ ти, зфотографувати, -фую, -фуєш;
-ванный – фотографований, -а, -е.
Фотография – фотографія, -ії.
Фотолитография – фотолітографія, -ії.
Фототипия – фототипія, -ії.
Фотоцинкография – фотоцинкографія, -ії.
Фофан – дурень, -рня.
Фрагмент – фрагме́ нт, -ту, ури́ вок, -вка.
Фраза – фраза, -зи, ре́ чення, -ння.
Фразеология – фразеологія, -ії
Фразеологический – фразеологічний, -а, -е.
Фразировать – фразувати, -зую, -зуєш.
Фразировка – фразування, -ння.
Фрак – фрак, -ка.
Фракция – фракція, -ії.
Франк – франк, -ка; -овый – франковий, -а, -е.
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Франт – франт, -та, ферт, -та, чепурун, -на, шикун, -на; -тиха – чепуруха, -хи.
Франтить – франтити, -нчу, -вти́ ш, шикувати, -кую, -куєш.
Франтовской – шико́ вний, -а, -е; -ски – шиковно.
Фрахт – фрахт, -ту.
Фрески – фре́ ски, -ків.
Фризе (на ткани) – розводи, -дів.
Фронт – фро́ нт, -ту.
Фронтовик – фронтовичка.
Фронтон – фронтон, -ну.
Фрукт – фрукт, -ту; -ты – садовина, -ни; (сушеные) сушня, -ні.
Фруктовщик – о́ вічник, -ка.
Фруктовый – фруктовий, овочевий, -а, -е.
Фу, межд. – пфе́ !
Фуганок – фуганок, -нка.
Фуксия, бот. – фуксія, -ії.
Фундамент – фундамент, -ту, основа, -ви; -тальный – фундаментальний, ґрунто́ вний, -а, -е;
-но – фундаментально, ґрунтовно.
Фундатор – фундатор, -ра, основоположник, -ка.
Функционировать – функціонувати, -ную, -нуєш; працювати, -цюю, -цюєш, робити, -блю,
-биш. Предприятие -рует – підприємство працює.
Функция – функція, -ції, чи́ нність, -ности.
Фунт – фунт, -та; -овый – фунтови́ й, -а, -е́ .
Фура – хура, -ри, віз (род. воза).
Фураж – фураж, -жу; -ный – фуражевий, -а, -е.
Фуражечный – кашкетовий, -а, -е.
Фуражка – кашке́ т, -та.
Фургон – фургон, -ну; -нный – фургоно́ вий, -а, -е.
Фурор – фурор, -ру.
Фут – фут, -ту, стопа, -пи.
Футбол – футбол, -лу.
Футляр – футляр, -ра.
Фуфайка – фуфайка, -ки, кацаве́ йка, -ки.
Фыркание – чми́ хання, -ння, пи́ рхання, форкання, -ння.
Фыркать, фыркнуть – пирхати, -хаю, -хаєш, пирхнути, -ну, -неш, чмихати, -хаю, -хаєш,
чми́ хнути, -ну, -неш, форкати, -каю, -каєш, фо́ ркнути, -ну, -еш.
Ха, ха, ха! межд. – ха, ха, ха!
Хабар – хабар, -ря.
Хаживать, см. Ходить.
Хайлить – горла́ ти, -лаю, -даєш.
Хайло – з’явище, -ща; (в печи) че́люсти, -тів; (крикун) горлань, -ня, горлач, -ча.
Халат – халат, -та.
Халатность – недбалість, -лости, недбальство, -ва.
Халатный – недбалий, -а, -е.
Халва – халва́ , -ви́ .
Халуй – лаку́ за, лаки́ за, -зи; -ский – лакизуватий, -а, -е.
Хам – хам, -ма; -ский – хамський.
Хамелеон – хамелео́ н, -на.
Хан – хан, -на; -ша – ханша, -ші.
Хандра – нуда, -ди́ , нудьга, -ги.
Хандрить – нудити(ся), -джу(ся), -диш(ся), нудьгувати, -гую.
Ханжа – святе́ нник, -ка, свят(ь)ко.
Ханжество – святенність, -ности.
Ханжить – удавати, -даю, -даєш (з себе) побожного.
Ханский – ханський, -а, -е; -ство – ханство, -ва.
Хаотический – хаоти́ чний, -а, -е.
Хапание – хапання, -ння.
Хапать, хапнуть – хапати, -паю, -паєш, хапнути, -ну, -не́ ш.
Хапкий – хапки́ й, -а, -е.
Хапун – хапун, -на.
Характер – характер, -ра, натура, -ри.
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Характеризовать, охарактеризовать – характеризувати, зхарактеризувати, -зую, -зуєш.
Характеристика – характери́ стика, -ки; -ристический – характеристи́ чний, -а, -е.
Характерность – характерність.
Характерный – характе́ рний, -а, -е; -но – характерно.
Харкание – харкання, -ння.
Харкать, харкнуть. – харкати, -каю, -каєш, харкнути, -ну, -еш.
Харкота – харкани́ на, -нн, харки.
Харкотина – харкоти́ ння, -ння.
Харкун – харкач, -ча; -ння – харкачка, -ки.
Харч – харч, -чу (м. р.) и харч, -чи (ж. р.) (мн. харчі, -чів).
Харчевня – харчевня, їдальня, -ні.
Харчевой – харчови́ й, -а, -е́ .
Харчить – харчи́ ти, -чу, -чиш.
Харя – пи́ ка, -ки.
Хата, хатенька, хатишка, хаточка – хата, -ти, хатка, -ки, хатина, -ни, хати́ нка, -ки;
(плохая) халупа, -пи, халу́ пчина.
Хаять, похаять – гудити, згудити, -джу, -диш, га́ нити, -ню, -ниш.
Хвала – хвала́ , -ли́ .
Хвалебник, хвалитель – хвалій,
Хвалебный – хвальний, -а, -е.
Хваление – хваління, -ння.
Хваленный – хвалений, -а, -е.
Хвалить, похвалить – хвалити, похвалити, -лю, -лиш; -ться – хвалитися, похвалитися.
Хвальба – хвальба, -би.
Хвастание, см. Хвастовство.
Хвастать(ся) – хвалити(ся), -лю(ся), -лиш(ся), вихваляти(ся), -ляю(ся), -ляєш(ся),
чванити(ся), -ню(ся), -ниш(ся).
Хвастливость – хвастовитість, -тости.
Хвастливый – хвастови́ тий, -а, -е; -во – хвастовито.
Хвастовской – хвастунський, -а, -е.
Хвастовство – хвастощі, -щів.
Хвастун – хвастун, -на, хвалько, -ка; -нья – хвастунка, -ки, -хвастуха, -хи.
Хват – зух, -ха.
Хватание – хапання, -ння.
Хватать, хватить – 1) хапа́ ти, -паю, -паєш, ухопити, схопи́ ти, -плю, -пиш; 2) (достигать)
сягати, -гаю, -гаєш, сягнути, -ну, -не́ ш; 3) (быть достаточну) вистачати, -чаю, -чаєш,
ви́ стачити, -чу, -чиш.
Хвататься, ухватиться – хапатися, -паюся, -паєшся, вхопитися, -плюся, -пишся; (за дело)
братися (беруся, -берешся), взятися (візьмуся, візьмешся) (до чого, за, що).
Хватить – 1) (ударить) луснути, -ну, -неш; 2) (по рюмке) хильнути, -ну, -не́ ш; 3) (паралич)
ударити, -рю, -риш.
Хватиться (спохватиться) – оглядітися, -джуся, -дишся; -ться за ум – за розум взятися.
Хватка – 1) (действие) хапання, -ння; 2) (у птиц) дзьоб, -ба, дзюб, -ба.
Хваткий – хапки́ й, -а, -е́ .
Хватом, нар. – похапцем, похапки, хапком.
Хватский – хвацький, -а, -е.
Хвать, межд. – хап, хоп!
Хвойник – чати́ нник, -ка.
Хвойный – чати́ нний, -а, -е.
Хворать – хорувати, -рую, -руєш, нездужати, -жаю, -жаєш.
Хворост – хворост, -ту, хмиз, -зу.
Хворостина – хворостина, -ни.
Хворостинный – хворостяний.
Хвост – хвіст (род. хвоста).
Хвостатый – хвостатий, -а, -е.
Хвостать, хвостнуть – хльостати, -таю, -таєш, хльоснути, -ну.
Хвостистый – хвостатий, -а, -е.
Хвостовый – хвосто́ вий, -а, -е.
Хвощ, бот. – сосонка, -ки.
Хвоя – хвоя, -о́ ї, чати́ на, -ни.
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Херес (вино) – херес, -су.
Хи, хи, хи! (межд.) – хі, хі, хі!
Хижина – хати́ на, -ви, халупа, -пи, хижа, -жі.
Хижник – халупник, -ка.
Хиленький – кволенький, -а, -е.
Хилеть – хи́ ріти, -рію, -рієш.
Хилость – кволість, хирність.
Хилый – кволий, хирний, недолугий.
Химера – химера, -ри.
Химик – хе́ мик, -ка.
Химический – хемічний, -а, -е.
Химия – хемія, -ії; х. аналитическая – х. аналітична; х. неорганическая – х. неорганічна; х.
органическая – х. органічна; х. физическая – х. фізична; х. физиологическая – х.
фізіологічна.
Хинин, хим. – хінін, -ну.
Хиреть, см. Хилеть.
Хиромантик – хіромант, -та.
Хирург – хірург, -га.
Хирургия – хірургія, -ії; -ический – хірургічний, -а, -е.
Хитренький – хитренький, лукавенький, -а, -е.
Хитрец – хитрий, -ого, хи́ трик, -ка.
Хитрить, схитрить – хитрувати, схитрувати, -рую, -руєш.
Хитроватый, см. Хитренький.
Хитросплетение – ви́ крутні, -нів, хи́ трощі, -щів.
Хитрость – хитрощі, -щів, хи́ трість, -рости.
Хитроумный – хитромудрий.
Хитрый – хитрий, лукавий, -а, -е; -ро – хитро, лукаво.
Хихиканье – хихикання, -ння, хихітня, -ні.
Хихикать – хихотіти, -хочу, -хоти́ ш.
Хищение – крадіжка, -ки.
Хищник – хижак, -ка; -ница – хижачка, -ки.
Хищничать – хижачити, -чу, -чиш.
Хищнический – хижацький.
Хищничество – хижацтво, -ва.
Хищность – хижість, -жости.
Хищный – хи́ жий, -а, -е.
Хладнокровие – спокій, -кою, байдужість, -жости.
Хладнокровный – байдужий, спокійний, -а, -е; -вно – спокійно, байдужо.
Хлам – мотлох, -ху.
Хламида – хлами́ да, -ди.
Хлеб – хліб, -ба; (в зерне) збіжжя, -жжя; (злаки) пашня́ , -ні; (сжатый) жни́ во, -ва.
Хлебание – сьорбання, -ння.
Хлебать, хлебнуть – сьорбати, -баю, -баєш, сьорбнути, -ну, -не́ ш, хлебтати, -бчу, -чеш,
хлебеснути, -ну, -не́ ш.
Хлебник – пе́кар, -ря; -ца – пе́ карка, -ки.
Хлебный – хлібний, -а, -е; х. дерево – хлібовець, -вця; х. жук – жи́ тник, -ка.
Хлебня – пекарня, -ні.
Хлебозаготовитель – хлібозагото́ вник, -ка.
Хлебозаготовительный – хлібозагото́ вний, -а, -е.
Хлебопашеский – хліборобський,
Хлебопашество – хліборобство.
Хлебопашествовать – хліборобити, -блю, -биш.
Хлебопашец – хлібороб, -ба.
Хлебопек – пе́кар, -ря.
Хлебопекарня – пекарня, -ні.
Хлебопечение – хлібопечення.
Хлебородный – хлібородний, -а, -е.
Хлебосол – хлібосо́ л, -ла, гостинний, -ного; -лка – хлібосолка, -ки, гости́ нна, -нної.
Хлебосольный – хлібосольний, -а, -е; -ство – хлібосольство, -ва, гостинність, -нности.
Хлев – хлів, -ва.
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Хлес, межд. – хвись, хльось, хльость.
Хлестание – хльостання, хви́ ськання, -ння.
Хлестать, хлеснуть – хльоскати, -каю, -каєш, хльоснути, -ну, -неш, хвиськати, -каю, -каєш,
хви́ сьнути, -ну, -неш.
Хлесткий – хвистки́ й, хвиський.
Хлоп, межд. – лясь, лусь, грюк.
Хлопание – 1) (кнутом) ляскання, -ння; 2) (дверью) грюкання, -ння; 3) (в ладоши)
плескання, -ння; 4) (глазами) лупання, -ння.
Хлопать, хлопнуть – 1) (кнутом) ляскати, -каю, -каєш, ляснути, -пу, -неш; 2) (дверь)
грюкати, -каю, -каєш, грюкнути, -ну, -неш; 3) (в ладоши) плескати, (плещу, пле́ щеш),
плеснути, -ну, -не́ ш; 4) (глазами) лупати, -паю, -паєш, лупнути, -ну, -неш.
Хлопок – клоччя, -ччя; (идущее на ткани) баво́ вна, -ни.
Хлопотание – клопотання, -ння.
Хлопотать, выхлопотать – клопотати, -почу, -почеш, ви́ клопотати, -почу, -почеш.
Хлопотливость – клопітливість, -вости; -ливый – клопітливий, клопітний, -а, -е́ .
Хлопотный – клопітний, морочливий, -а, -е.
Хлопотня – 1) (хлопанье) ляскотня, -ві; 2) (хлопоты) кло́ поти, -тів.
Хлопотун – клопотун, -на; -нья – клопотуха, -хи.
Хлопоты – клопіт, -поту, клопоти, -тів.
Хлопоухий, см. Вислоухий.
Хлопушка – хлопавка, -ки, пу́ кавка, -ки.
Хлопчатник, бот. – баво́ вник, -ка.
Хлопчатобумажный – бавовняний, -а, -е.
Хлопчатый – клоччяний, -а, -е́ ; -тая бумага – бавовна, -ни.
Хлопье – клоччя, -ччя; (о снеге) пластове́ нь, -вня.
Хлор, хим. – хлор, -ру; -ный – хло́ ровий, -а, -е.
Хлороформ – хлороформ, -му.
Хлороформирование – хлороформування, -ння.
Хлороформированный – хлороформо́ ваний, -а, -е.
Хлороформировать – хлороформувати, -мую, -муєш.
Хлынуть – ринути, -ну, -нега.
Хлысть, межд. – лясь, хвись!
Хлыст, хлыстик – 1) прут, -та; 2) (сектант) хлист, -та.
Хлыщ – шалапут, -та.
Хлябать – хляпати, -паю, -паєш.
Хлябь – безодня, прірва, -ви.
Хмелевод – хміляр, -ра.
Хмелеводство – хмільни́ цтво, -ва.
Хмелевой – хмілевий, -а, -е.
Хмелек. Под хмельком – під чаркою, на-підпи́ тку.
Хмелеть, охмелеть – хміліти, захміліти, -лію, -лієш.
Хмелить – хмели́ ти, -лю, -пи́ ш.
Хмель – хміль (хмелю).
Хмельник – хмільни́ к, -ка.
Хмельное – п’янке́ , -кого.
Хмурить, нахмурить – су́ пити, -плю, -пиш, насуплювати, -люю, -люєш, насупити, -плю.
Хмуриться, похмуриться – 1) (морщиться) супитися, -плюся, -пишся, насу́ плюватися,
-плююся, -плюєшся, насупитися, -плюся, -пишся; 2) (о небе) хмаритися, захмаритися,
-рюся.
Хмурный – насуплений, хмурий, -а, -е; -но – насуплено.
Хныканье – пхи́ нькання, пхи́ кання, -ння.
Хныкать, хныкнуть – пхинькати, пхи́ кати, -каю, -каєш, пхи́ нькнути, -ну, -неш.
Хобот (слона) – хобот, -та.
Хоботок (у насекомых) – сиса́ льце, -ця.
Ход – 1) (действие) хід (род. ходу), хода, -ди́ , рух, -ху. Крестный ход – процесія, -ії; 2)
(приход) хід, прохід, -ходу; (вход) вхід (р. входу), хідник, -ка; 3) (на товары) збут, -ту.
Предприятие на ходу – підприємство працює.
Ходатай – заступник, -ка; -ница – заступниця, -ці.
Ходатайство – клопотання, прохання, -ння.
Ходатайствовать – клопотатися, -почуся, -почешся, прохати, -хаю, -хаєш, просити (прошу,
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просиш) (про кого).
Ходить – 1) (о человеке) ходити, -джу, -диш; 2) (за кем-либо присматривать) доглядати,
-даю, -даєш (кого).
Ходкий – 1) (об экипаже) ле́ гкий, бігки́ й, -а, -е; 2) (о товаре) покупни́ й, ходови́ й, -а, -е́ .
Ходок (пеший посланец) – ходак, -ка, ходільник, -ка; (ходатай) ходак.
Ходули – диби (род. диб), ходи́ лиці, -лиць, хі́длі, -лів.
Ходьба – хідня, ходня, -ні.
Ходячий – ходячий, -а, -е.
Хождение – ходіння, -ння; (частые) походеньки, -ків.
Хозяин – господар, -ра, хазяїв, -на.
Хозяйка – господи́ ня, -ні, господарка, хазяйка, -ки.
Хозяйничание – господарювання, хазяїнування, -ння.
Хозяйничать – господарювати, -рюю, -рюєш, хазяїнувати, -вую.
Хозяйский – господарський, хазя́ йський, -а, -е.
Хозяйственник – господарник.
Хозяйственность – господарність, -ности, хазяїновитість.
Хозяйственный – господарний, хазяїновитий, -а, -е.
Хозяйство – господарство, хазяйство, -ва.
Холение – плекання, пещення, -ння.
Холера – холе́ ра, -ри; -ный – холерний, -а, -е.
Холерик – 1) холерик, -ка, жовчний, -а, -е; 2) (больной холерой) холе́ рний, -а, -е.
Холерина – холерина, -ни.
Холить, выхолить – плекати, -каю, -каєш, виплекати, пе́ стити, випестити, -щу, -стиш.
Холка – чубо́ к, -бка.
Холм – горб, -ба.
Холмик – горбо́ к, -бка, пагірок, -рка.
Холмистый – горбкуватий, горбастий, -а, -е.
Холмообразный – горбуватий,
Холод – хо́ лод, -ду; (сильный) холодне́ ча, -чг.
Холодеть, охолодеть – холодіти, похолодіти, -дію, -дієш, холо́ нути, прохолонути, -ну, -неш.
Холодец – 1) (раст.) заячий холодо́ к; 2) (кушанье) холодець.
Холодильник – холодник, -ка.
Холодить, охолодить – холоди́ ти, охолодити, -ди́ у, -диш.
Холодно – холодно.
Холодноватый – похолодний, холоднуватий, -а, -е; -вато – похолодно, холоднувато.
Холодное – холоде́ ць, -дцю, драглі, -лів.
Холодность – 1) холодність, зи́ мність, -ности; 2) (о человеке) байдужість, -жости.
Холодный – 1) холодний, зи́ мний, -а, -е; 2) (характер) байдужий, -а, -е.
Холожение – холодження, -ння, охолоджування, -ння.
Холостильщик – халашту́ н, -на.
Холостинка – полоте́ нко, -ка.
Холостить, см. Кастрировать.
Холостой – 1) (мужчина) нежонатий; 2) (заряд) сліпий набій.
Холостяк – нежонатий, -того, парубок, -бка;
Холостяцкий – парубо́ цький, -а, -е
Холст, холстина – полотно́ , -на.
Холщевой – полотняний, -а, -е.
Хомут – ха[о]мут, -та; -ный – ха[о]муто́ вий, -а, -е.
Хомяк, зоол. – хом’як, -ка; 2) (о человеке) ле́ жень, -жня, вайло, -ла, м’яло, -ла.
Хор – хор, -ру.
Хорек, зоол. – тхір (род. тхора).
Хореография – хореографіа, -ії; -фический – хореографічний.
Хорист – хори́ ст, -та; -ка – хори́ стка, -ки.
Хорный – хорошій, -а, -е́ .
Хоровод – тано́ к, -нка; -ный – танко́ вий, -а, -е.
Хоромы – хоро́ ми, -мів, палати, -лат, палац, -цу.
Хоронение – ховання, -ння.
Хоронить – 1) (прятать) ховати, -ваю, -ваєш; 2) -нить, похоронить – ховати, поховати
(кого); -ться – ховатися, сховатися.
Хорошенький – гарне́ нький, -а, -е.
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Хорошенько – гарненько, добре.
Хорошеть, похорошеть – кращати, покращати, -щаю.
Хороший – 1) добрий, -а, -е; 2) (красивый) гарний, -а, -е.
Хорошо – добре, гарно, гаразд.
Хоругвь – корогва, -ви́ .
Хорьковой – тхоревий, -а, -е.
Хотение – хотіння, -ння, бажання, -ння, хіть (род. хоти).
Хотеть, захотеть – хотіти, захотіти, -хо́ чу, -хо́ чеш, бажати, забажати, -жаю, -жаєш.
Хотя – хоч, хоча.
Хохлатый – чубатий, -а, -е.
Хохлач – 1) (голубь) чубатень, -тня; 2) (о человеке) чубрій, -ія.
Хохлиться, нахохлиться – їжитися, наїжитися, -жуся.
Хохол – чуб, -ба, чупри́ на, -ни; (на бритой голове) оселедець.
Хохолок – чубо́ к, -бка, чупри́ нка, -ки.
Хохот – регіт, -готу.
Хохотать, захохотать – регата́ ти, зареготати, -гочу, -го́ чеш; -ться – реготатися.
Хохотливый – реготли́ вий, -а, -е; -вость – реготливість, -вости.
Хохотня – реготня, -ні.
Хохотун – реготун, -на; -нья – реготуха, -хи.
Храбрец – сміля́ к, -ка.
Храбриться, расхрабриться – храбрувати(ся), розхрабрувати(ся), -рую(ся), -руєш(ся).
Храбрость – хоробрість, -рости.
Храбрый – хоробрий, -а, -е; -ро – хоробро.
Храм – храм, -му, церква, -ви.
Храмовой – храмовий, церко́ вний, -а, -е.
Хранение – хоро́ нення, -ння, схов, -ву, ховання, -ння; на хранение – на схов, на схо́ ванку, на
переховання.
Хранилище – сховище, -ща, схо́ ванка, -ки.
Хранитель – хорони́ тель, -ля, охоро́ нець, -нця, охоро́ нник, -ка; -ница – хорони́ телька, -ки,
охоронниця, -ці.
Хранить – хорони́ ти, -ню, -виш, берегти́ , -режу, -реже́ ш, ховати, -ваю, -ваєш.
Храп – хро́ піт, -поту, хропа́ к, -ка.
Храпеть – хропти́ , -пу, -пе́ ш.
Храпун – хропун, -на, хропій, -ія; -нья – хропуха, -хи, хропійка.
Хребет – 1) хребе́ т, -бта; 2) (географ.) па́ смо, -ма, кряж, -жу; -ный – хребтовий, -а, -е́ .
Хрен – хрін, -рону; -овый – хрінів, -нова, -нове.
Хрестоматия – хрестоматія, -ії, чи́ танка, -ки.
Хризолит, минер. – хризоліт, -ту.
Хрипение – хрипіння, -ння.
Хрипеть – хрипти, -плю, -пи́ ш.
Хриплость – хри́ плість, -лости.
Хриплый – хрипкий, -а, -е; -ло – хрипко.
Хрипнуть – хри́ пнути, -ну, -неш.
Хрипота – хрипли́ вість, -вости, хри́ пи, -пів, хри́ павка, -ки.
Хрипун – хрипун, -на.
Христианин – християнин, -ва.
Христианский – християнський.
Хром – хром, -му.
Хромание – шкандибання, -ння, шкутильга́ ння, -ння.
Хроматизм – хромати́ зм, -му; -тический – хромати́ чний, -а, -е.
Хромать – шкандибати, -баю, -баєш, шкутильгати, -гаю.
Хрометь, охрометь – кривіти, окривіти, -вію, -вієш.
Хромовая кислота – хромова кислота, -ти́ .
Хромой – кривий, кульгавий,
Хроника – хроніка, -ки.
Хронический – хронічний, -а, -е.
Хронограф – хронограф, -фу; -ический – хронографічний.
Хронография – хронографія, -ії.
Хронологический – хронологічний, -а, -е.
Хронология – хронологія, -ії.
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Хронометр – хроно́ метр, -тра.
Хруп, межд. – хрусь!
Хрупать, хрупнуть – хрускати, -каю, -каєш, хруснути, -ну, -неш
Хрупкий – крихки́ й; -а, -е; (человек) крихкотілий, тендітний.
Хрупкость – кри́ хкість, -кости.
Хрусталь, минер. – кришталь, -лю; -льный – кришталевий.
Хрусталик (в глазу) – со́ чка, -ки.
Хрустение – хрускіт, -коту, хруск, -ку, хрускоті́ння, -ння, хрумтіння, -ння.
Хрустеть, хруснуть – хрустіти (хрущу, хрустиш), хруснути, -сну, -снеш, хрупотіти, -почу,
-тиш, хрумтіти, -мчу, -ти́ ш.
Хрусты (о печеньи) – вергуни́ , -вів.
Хрущ – хрущ, -ща.
Хрыч – дідуга́ , -ги; -евка – стара баба.
Хрюкало – хрюкало, -ла, писок, -ску.
Хрюканье – хрюкання, ро́ хкання, -ння.
Хрюкать, хрюкнуть – хрюкати, -каю, -каєш, хрюкнути, -ну, -неш, рохкати, -каю, -каєш.
Хрястеть, хряснуть, см. Хрустеть.
Хрясть, межд. – хрусть!
Хрящ – 1) хрящ, -ща, хрящик, -ка; 2) (крупный песок) жорства, -ви; 3) (грубое полотно)
рядни́ на, -ни.
Хрящеватый – хрящуватий, -а, -е.
Хрящевой – хращо́ вий, -а, -е.
Худенький – 1) худенький, худорлявенький, -а, -е; 2) (плохой) погане́ нький, -а, -е.
Худо, сущ. – ли́ хо, -ха, лихе, -хо́ го.
Худо, нар. – погано, зле, кепсько.
Худоватый – худе́ нький, -а, -е.
Художественность – художність.
Художественный – художній, -я, -є; -нно – художньо.
Художество – мисте́ цтво, -ва.
Художник – 1) худо́ жник, -ка, ми́ сте́ ць, -стця; 2) (живописец) маляр, -ра; -ница – 1)
худо́ жниця, -ці; 2) малярка, -ки.
Худой – 1) (плохой) поганий, лихий, недобрий, -а, -е; 2) (тощий) худий, худорлявий, -а, -е.
Худосочие – хирлявість, -вости; -чный – хирлявий, -а, -е.
Худощавость – худорлявість, -вости.
Худощавый – худорлявий, -а, -е.
Хуже – гірш(е), поганіш(е); х. всего – найгірше.
Хула – ганьба, -би, огуда, -ди.
Хуление – огуда, -ди.
Хулиган – хуліган, -на; -ский – хуліганський, -а, -е.
Хулитель – огудник, -ка; -ница – огудниця, -ці.
Хулительный – огудний, огудливий, -а, -е.
Хулить, похулить – гудити, згудити, -джу, -диш, ганити, зганити, -ню, -ниш.
Хутор, хуторок – хутір, -тора, хутірець, -тірця.
Хуторской – хуторськи́ й, -а, -е́ .
Цап, межд. – 1) цоп, тьоп; 2) (орудие) са́ пка, -ки.
Цапание – хапа́ ння, -ння.
Цапать, цапнуть – 1) (хватать) хапа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, хапну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (красть)
цу́ пити, поцу́ пити, -плю, -пиш; 3) (сильно ударить) трі́снути, ну, -неш.
Цаплин – ча́ плин, -а, -е.
Цапля, зоол. – ча́ пля, -лі.
Царап – дряп!
Царапанье – дря́ пання, -ння, шкря́ бання, -ння.
Царапать, царапнуть – дря́ пати, -паю, -паєш, дряпну́ ти, удряпну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Царапина – ура́ зка, -ки, дряпа́ к, -ка́ .
Царат – цара́ т, -ту.
Царевна – царі́вна, -ни.
Царедворец – царедво́ рець, -рця.
Царек – ца́ рик, -ка.
Цареубийство – царевби́ вство, -ва.
Царизм – цари́ зм, -му.
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Царить – царюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш; (перен.) панува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Царица – цари́ ця, -ці.
Царский – ца́ рський.
Царственный – царськи́ й, -а́ , -е́ .
Царство – 1) (страна) ца́ рство, -ва; 2) (в естествознании) ца́ рство, -ва; 3)
(господствование) панува́ ння, -ння.
Царствование – царюва́ ння, панува́ ння, -ння.
Царствовать – царюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш, панува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Царь – цар, -ря́ .
Цаца – ця́ ця, -ці.
Цвель – цвіль, -лі́.
Цвести – цвісти́ (цвіту́ , цвіте́ ш), кві́тнути, -ну, -неш; (о хлебн. злаках) квітува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Цвет – 1) цвіт, -ту; -2) (краска) ко́ лір, -льору, ба́ рва, -ви; терять цвет – линя́ ти.
Цветение – кві́тнення; квітува́ ння, -ння.
Цветик – кві́точка, -ки.
Цветистый – квітча́ стий, барви́ стий.
Цветная капуста, бот. – кучеря́ ва капу́ ста.
Цветник – квітни́ к, -ка́ .
Цветной – кольоро́ вий, ба́ рвний, -а, -е.
Цветовод – квітника́ р, -ря́ .
Цветоводство – квітника́ рство, -ва.
Цветок – кві́тка, -ки.
Цветочник – квітника́ р, -ря́ ; -ница – квітника́ рка, -ки.
Цветочный – квіткови́ й, квітча́ ний.
Цветущий – квіту́ ч(щ)ий, квітню́чий, -а, -е.
Цвеченне – кольорува́ ння, барвува́ ння, -ння.
Цевка – 1) (в ткацк. верстаке) ці́вка, -ки, виту́ шка, -ки; 2) (в машинах) па́ лець, -льця, зуб,
-ба.
Цедилка – ціди́ лок, -дка.
Цедить, процедить – ціди́ ти, проціди́ ти, -джу́ , -диш.
Цедулка – пису́ лька, -ки, цеду́ лка, -ки.
Цежение – ці́дження, -ння.
Цейлонский – цейло́ нський, -а, -е.
Цейхауз – цейга́ вз, -зу.
Целебный, целительный – цілю́щий, цілю́чий, -а, -е.
Целевой – метови́ й, цілеви́ й, -а́ , -е́ .
Целесообразность – доці́льність.
Целесообразный – доці́льний, -а, -е; -но – доці́льно.
Целехонький – цілі́сінький, -а, -е.
Целизна, целина – цілина́ , -ни́ , ці́льник, -ка́ .
Целиком, нар. – цілко́ м, зо́ всім.
Целитель – (з)ціли́ тель, -ля; -ница – (з)ціли́ телька, -ки.
Целить, исцелить – зціля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, зціли́ ти, -лю́, -лиш; -ться – зціля́ тися, зціли́ тися.
Целить, поцелить – ці́лити, поці́лити, -лю, -ляш; -ться – ці́литися.
Целковый – карбо́ ванець, -нця.
Целовальник – шинка́ р, -ря́ ; -ница – шинка́ рка, -ки.
Целовальщик – поцілу́ йко, -ка.
Целование – цілува́ ння, -ння.
Целовать, поцеловать – цілува́ ти, поцілува́ ти, -лу́ ю, -лу́ єш; -ться – цілува́ тися,
поцілува́ тися.
Целое – ці́ле, -лого.
Целок – ціле́ ць, -льця́ .
Целомудренный – неви́ нний, неза́ йманий, -а, -е; -нно – неви́ нно.
Целомудрие – неви́ нність, -ности, неза́ йманість; -ности.
Целостность – суці́льність, -ности, цілоку́ пність, -ности.
Целостный – суці́льний, цілоку́ пний, -а, -е.
Целость – ці́лість, -лости.
Целый – ці́лий, -а, -е.
Цель – мета́ , -ти́ , ціль, -ли; (намерение) на́ мір, -ру.
Цельность, цельный – 1) см. Целостность, целостный; 2) (о земле) ціли́ нний; -ное
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молоко – незби́ ране молоко́ .
Цемент – це́ мент, -ту; -тный – цементо́ вий, -а, -е.
Цементация – цемента́ ція, -ії.
Цементировать – цементува́ ти.
Цементование – цементува́ ння.
Цементовать – цементува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Цена – ціна́ , -ни́ .
Ценение – цінува́ ння, -ння.
Ценз – ценз, -зу.
Цензировать – цензува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Цензор – це́ нзор, -ра.
Цензура – цензу́ ра, -ри; -рный – цензу́ рний, -а, -е.
Ценитель – 1) (вещей) ціновни́ к, -ка́ , цінува́ льник, -ка; 2) (талантов) ціни́ тель, -ля.
Ценить, оценить – 1) (вещи) цінува́ ти, оцінува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (человека) ціни́ ти,
оціни́ ти, -ню́, -ниш.
Ценность – ці́нність, -ности, кошто́ вність, -ности.
Ценный – ці́нний, кошто́ вний, -а, -е.
Ценовщик, см. Ценитель.
Центиметр – сантиме́ тр, -ра.
Центр – центр, -ру, осере́ док, -дка(у).
Централизация – централіза́ ція, -ії, зосере́ дження, -ння.
Централизовать – централізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, зосере́ джувати, -джую, -джуєш.
Централизм – централі́зм, -му.
Централист – централі́ст, -та.
Центральный – центра́ льний, осередко́ вий, -а, -е.
Центробежный – відбі́жний, -а, -е, відосередко́ вий.
Центростремительный – центротя́ жний, -а, -е, доосередко́ вий.
Цеп – ціп, -па.
Цепелин – цепелі́н, -на.
Цепенеть, оцепенеть – ці́пнути, заці́пнути; (от холода) кля́ кнути, закля́ кнути, -ну, -неш,
дубі́ти, задубі́ти, -бі́ю, -бі́єш.
Цепкий – чіпки́ й, -а́ , -е́ ; (придирчивый) приче́ пливий, -а, -е.
Цепляние – чіпля́ ння, -ння.
Цеплять – чіпля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш; -ться – чіпля́ тися.
Цепни́ к – ціпи́ лно, -на.
Цепной – ланцюго́ вий, -а, -е.
Цепочка – ланцюжо́ к, -жка́ ; -чный – ланцюжко́ вий, -а, -е.
Цепь – 1) (железная) ланцю́г, -га́ ; (горная) па́ смо; 3) (воен.) розстрі́льня.
Церемониться – церемо́ нитися, -нюся, -нишся.
Церемония – церемо́ нія, -ії.
Церемонный – церемо́ нний, -а, -е; -нно – церемо́ нно.
Церковнослужитель – церко́ вник, -ка.
Церковный – церко́ вний, -а, -е.
Церковь – це́ рква, -ви.
Цесарка, зоол. – цеса́ рка, -ки.
Цех – цех, -ху.
Цеховой – цехови́ й, -а́ , -е́ .
Цивилизатор – цивіліза́ тор, -ра.
Цивилизация – цивіліза́ ція, -ії.
Цивилизовать – цивілізува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш.
Цивилизованный – цивілізо́ ваний, -а, -е.
Цивильный – циві́льний, -а, -е.
Цикл – ци́ кл, -лу.
Циклон – цикло́ н, -ну.
Циклоп – цикло́ п, -па; -ический – циклопі́чний, -а, -е.
Цикорий, бот. – цико́ рій, -ію; (дикий, полевой) петрі́в баті́г.
Цилиндр – 1) цилі́ндер, -ру, ві́бло; 2) цилі́ндер (капелю́х).
Цилиндрик – цилі́ндрик, -ка.
Цилиндрический – циліндро́ вий, ви́ блий.
Цилиндрообразный – циліндрува́ тий, -а, -е.
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Цимбалист – цимбалі́ст, -та.
Цинизм – цині́зм, -му.
Циник – ци́ нік, -ка.
Циничный – цині́чний, -а, -е.
Цинк – ци́ нк, -ку, ци́ нок, -нку.
Цинковый – цинкови́ й, -а́ , -е́ .
Цинкование – цинкува́ ння, -ння.
Цинковать, оцинковать – цинкува́ ти, оцинкува́ ти, -ку́ ю.
Цинкография – цинкоґра́ фія, -ії.
Цирк – цирк, -ку; -овый – циркови́ й, -а́ , -е́ .
Циркач – циркови́ к, -ка́ .
Циркулировать – циркулюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Циркуль – ци́ ркуль, -дя; -льный – ци́ ркульний, -а, -е.
Циркуляр – циркуля́ р, -ру, обі́жник, -ка.
Циркулярный – циркуля́ рний, обі́жний; -но – циркуля́ рно.
Циркуляция – циркуля́ ція, -ії, кругоо́ біг, -гу.
Цирюльник – цилю́рник, -ка, голя́ р, -ра́ .
Цистерна – цисте́ рна, -ни.
Цитадель – цитаде́ля, -лі.
Цитата – цита́ та, -ти.
Цитирование – цитува́ ння, -ння.
Цитировать – цитува́ ти, -ту́ ю.
Циферблат – цифербля́ т, -ту.
Цифра – ци́ фра, -ри; -фровой – цифрови́ й, -а́ , -е́ .
Цифровичка (машинистка) – ци́ ферниця, -ці.
Цицеро (типогр.) – ци́ церо, -ра.
Цугом, нар. – устя́ ж.
Цукат – цука́ т, -ту.
Цыган – ци́ ган, -на; -ка – цига́ нка, -ки.
Цыганить (клянчить) – цига́ нити, -ню, -ниш.
Цымбалист – цимбалі́стий, -того, цимбалі́ст, -та.
Цымбалы – цимба́ ли (род. цимба́ л).
Цынга, мед. – цинга́ , -ги́ , ско́ рбу́ т, -ту, гниле́ ць, -льця́ .
Цынготний – скорбу́ тний, -а, -е.
Цыновка – рого́ жа, -жі, рого́ жка, -ки, ма́ та, -ти.
Цыновочный – рого́ жаний, -а, -е.
Цып-цып, межд. – ціп-ціп.
Цыплёнок – курча́ , -ча́ ти, курча́ тко, -ка.
Цыплятина – курча́ тина, -ни.
Цыпочки, на цыпочках, нар. – навшпи́ ньки, навшпи́ нячки.
Цырюльня – цилю́рня, -ні, голя́ рня, -ні.
Цытварное семя, бот. – гли́ сник, -ка, цитва́ рне сі́м’я.
Чавкание – пля́ мкання, жва́ кання, ця́ мкання, -ння.
Чавкать, чавкнуть – пля́ мкати, -каю, -каєш, пля́ мкнути, -ну, -неш, жва́ кати, ця́ мкати,
ця́ мкнути.
Чад – чад, -ду.
Чадить, начадить – чади́ ти, начади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Чадный – чадни́ й, -а́ , -е́ .
Чадо – дити́ на, -ни.
Чадолюбивый – дітолю́бний.
Чадолюбие – дітолю́бство, -ва.
Чадра – чадра́ , -ри́ .
Чаепитие – чаюва́ ння, -ння.
Чаечный – ча́ йчин, -на, -не.
Чай – чай, -а́ ю.
Чай (вероятно) – ма́ бу́ ть, десь, наді́сь.
Чайка, зоол. – ча́ йка, -ки.
Чайник – чайни́ к, -ка́ .
Чайница – ча́ йниця, -ці.
Чайничать – чаюва́ ти (чаю́ю).
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Чайный – ча́ йний, -а, -е.
Чалить, причалить – прича́ лювати, -люю, -люєш, прича́ лити.
Чалма – чалма́ , -ми́ , заві́й, -во́ ю, завива́ ло, -ла.
Чалый – ча́ лий, -а, -е.
Чан – чан, -на, ка́ дуб, -ба; (дубильный) красни́ к, -ка́ .
Чара (кубок) – ке́ліх, -ха.
Чардаш (танец) – чарда́ ш, -шу.
Чарование – чарува́ ння, -ння.
Чарователь – чарівни́ к, -ка́ ; -ница – чарівни́ ця, -ці.
Чаровать – чарува́ ти, -ру́ ю.
Чародей – чарівни́ к, -ка́ , чаклу́ н, -на́ ; -ка – чарівни́ ця, -ці.
Чародейский – чарівни́ цький, -а, -е.
Чародейственный – чарівни́ й, -а́ , -е́ .
Чародейство – чарівни́ цтво, -ва, ча́ ри, -рів.
Чародействовать – чарува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, чаклува́ ти, -клу́ ю.
Чарочка – ча́ рочка, ча́ ронька, -ки.
Чарочный – чарко́ вий, -а, -е; (продажа вина) на чарки́ .
Чарующий – чарівни́ й, -а́ , -е́ , чарівли́ вий, -а, -е.
Час – годи́ на, -ни.
Часовня – капли́ ця, -ці.
Часовой, сущ. (на страже) – вартови́ й, -во́ го, сті́йчик, -ка.
Часовой, прил. – 1) годи́ нний, -а, -е; 2) (относящийся к часам) годиннико́ вий, -а, -е.
Часовщик – годинника́ р, -ря́ .
Часок – годи́ нка, -ки.
Частенький – часте́ нький, -а, -е.
Частеть – густі́шати, -шаю.
Частить – 1) части́ ти (чащу́ , части́ ш); 2) (мелко ступать) дріботі́ти, -бочу́ , -боти́ ш; 3)
(часто к к.-л. ходить) учаща́ ти, -ща́ ю, -ща́ єш.
Частица – ча́ стка, -ки, ча́ сточка.
Частичный – частко́ вий; -но – частко́ во.
Частию, частью, нар. – поча́ сти; большей частью – здебі́льшого.
Частное, сущ. (в арифм.) – часткове́ , -во́ го, ча́ стка, -ки.
Частность – осі́бність, -вости, окре́ мість, -мости, прива́ тність, -ности. В частности –
зокре́ма, зосі́бна.
Частный – 1) (составляющий часть) частко́ вий, -а, -е; 2) (отдельный) окре́ мий, -а, -е; 3)
прива́ тний, -а, -е.
Частокол – частокі́л, -ко́ ла.
Частушка – дрібу́ шка, -ки, коломи́ йка, -ки.
Частый – 1) ча́ стий, -а, -е; 2) (густой) густи́ й, рясни́ й, -а́ , -е́ ; -то – 1) ча́ сто; 2) гу́ сто, ря́ сно.
Часть – части́ на, -ни.
Частями, по частям – части́ нами.
Часы – годи́ нник, -ка, дзиґа́ р, -ря́ .
Чахлость – змарні́лість, -лости.
Чахлый – 1) (о растении и человеке) змарні́лий, ча́ хлий; 2) (о животн. и
пренебрежительно о человеке) ми́ ршавий.
Чахнуть – ча́ хнути, -ну, -неш, марні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Чахотка – сухо́ ти (род. сухі́(о́ )т).
Чахоточный – сухі́тний, -а, -е; (сущ.) сухі́тник, -ка.
Чаша – (церков.) ча́ ша, -ші; (заздравная) ча́ ра, -ри, ке́ ліх, -ха.
Чашечка (у цветов) – ча́ шечка, ми́ сочка.
Чашка – 1) ча́ шка, -ки; 2) (анат.) ча́ шка, -ки, скіпи́ ця, -ці; З) (весовая) ша́ лька, -ки.
Чаща – гущина́ , -ни́ , гуща́ вина, -ни, ха́ ща, -щі.
Чаще – часті́ш(е).
Чаяние – сподіва́ ння, -ння.
Чаять – сподіва́ тися, -ва́ юся.
Чвакание – чва́ кання, -ння.
Чвакать, чвакнуть – чва́ кати, -каю, -каєш, чва́ кнути, -ну.
Чваниться – чва́ нитися, -нюся.
Чванливость – чванли́ вість, -вости, чванькува́ тість, -тости.
Чванный – чванли́ вий, чванькува́ тий, -а, -е.
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Чванство – чва́ нство, -ва, чвань, -ні.
Чеботарить – чоботарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Чеботарь – чобота́ р, -ря́ .
Чеботарня – чобота́ рня, -ні.
Чебрец, бот. – чебре́ ць, -рецю́, че́ брик, -ку.
Чебурахнуться – ге́ пнути, -ну, -неш.
Чей, чья, чьё, мест. – чий, чия́ , чиє́.
Чек – чек, -ка.
Чека (в оси) – заколе́ сник, -ка, за́ гвіздок, -дка.
Чеканеный – карбо́ ваний, виби́ ваний, -а, -е.
Чеканить – 1) (монету) карбува́ ти, -бу́ ю, -бу́ єш, би́ ти (б’ю, б’єш), вибива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш; 2)
(слова) вира́ зно вимовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш.
Чеканка – карбі́вка, -ки, вибива́ ння, -ння.
Чеканный – карбо́ ваний, ви́ битий, би́ тий, -а, -е.
Чеканщик – карбува́ ч.
Чековый – чекови́ й, -а́ , -е́ .
Челн – чо́ вен, -вна́ .
Челночный – човно́ вий, -а, -е.
Челнок – чо́ вник, -ка.
Чело – лоб, -ба, чоло́ , -ла́ ; (печи) че́люсти, -тів.
Человек – чолові́к, -ка, люди́ на, -ни.
Человеколюбец – чоловіколю́бець, -бця.
Человеколюбивый – чоловіколю́бний, -а, -е.
Человеколюбие – чоловіколю́бність, -ности, чоловіколю́бство, -ва.
Человеконенавистник – чоловіконена́ видник, -ка.
Человекообразный – людиноподі́бний, -а, -е.
Человеческий – лю́дський, -а, -е; человечески – по-лю́дськи, по-лю́дяному.
Человечество – 1) (люди) лю́дство, -ва, лю́дськість, -кости; 2) (человеколюбие) лю́дяність.
Человечность – лю́дяність.
Человечный – лю́дяний, -а, -е; -чно – лю́дяно.
Челюстный – щелепови́ й, -а́ , -е́ .
Челюсть – щеле́ па, -пи; (мн.) щеле́ пи, -пів.
Челядь – че́ лядь, -ди; -дный – челя́ дський, -а, -е.
Чем – 1) (союз) ніж, ані́ж, як, від, над; чем дальше в лес, тем больше дров – деда́ лі в ліс, то
бі́льше дров; 2) (мест.) чим.
Чемерица, бот. – чемери́ ця, -ці.
Чемодан – чемода́ н, -ну, валі́за.
Чемпион – чемпіо́ н, -на.
Чепец – очі́пок, -пка, чепе́ ць, -пця́ .
Чепуха – нісені́тниця, дурни́ ця.
Червеобразный – хробакува́ тий, червякува́ тий, -а, -е.
Черви (в игральн. картах) – че́ рва, -ви.
Червиветь, очервиветь – черви́ віти, зчерви́ віти, -вію, -вієш.
Червивый – черви́ вий, -а, -е.
Червонец – черві́нець, -нця.
Червонный – 1) (красный) черво́ ний, -а, -е; 2) (о картах) черво́ вий, -а, -е.
Червоточина – червото́ чина, -ни, червото́ ка, -ки.
Червоточный – червото́ кий, -а, -е.
Червь, червяк – хроба́ к, червя́ к, -ка; (дождевой) доща́ нка, -ки; (древоточец) ша́ шель,
-шля; (светящийся) світля́ к, -ка́ .
Червяковый – хробако́ вий, червяко́ вий, -а, -е.
Чердак – гори́ ще, -ща, гора, -ри́ .
Чердачный – горі́шній, -я, -є.
Черед – черга́ , -ги́ .
Чередной – чергови́ й, -а́ , -е́ .
Чередование – чергува́ ння.
Чередоваться – чергува́ тися, -гу́ юся, -гу́ єшся.
Через, пред. – че́ рез; (сквозь) крізь. Через неделю – за ти́ ждень.
Черезседельник – черезсіде́ льник, -ка, черезсіде́лок, -лка.
Черезчур – зана́ дто, че́ рез мі́ру.
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Черемуха – черему́ ха, -хи, черемши́ на, -ни.
Черенок (ножа) – черенки́ , -кі́в.
Череп – че́ реп, -па.
Черепаха (зоол.) – черепа́ ха, -хи.
Черепаховый – черепа́ ховий.
Черепашина – черепа́ шина, -ни.
Черепица – черепи́ ця, -ці.
Черепичник – черепи́ чник, -ка.
Черепичный – черепи́ чний, -а, -е.
Череповой – черепови́ й, -а́ , -е́ .
Черепок – черепо́ к, -пка́ .
Черешня, бот. – чере́ шня, -ні; (одно дерево черешни) черешни́ на, -ни.
Черкать, черкнуть – черка́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, черкну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Чернавка – чорня́ вка, -ки.
Чернение – чорні́ння, -ння.
Черненький – чорне́ нький, -а, -е.
Чернеть, почернеть – чорні́ти, почорні́ти, -ні́ю, -ні́єш, чорні́шати, почорні́шати, -шаю.
Чернехонький – чорні́сінький.
Чернец – черне́ ць (род. ченця́ ).
Черника, бот. – чорни́ ця, -ці, борови́ ця, -ці.
Чернила – атра́ мент, -ту, чорни́ ло, -ла.
Чернильница – калама́ р, -ря́ .
Чернильный – атраменто́ вий, чорни́ льний, -а, -е.
Чернить – 1) (делать черным) чорни́ ти, -ню́, -ни́ ш; 2) (очернить) обмовля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш;
(сов.) обмо́ вити, -влю, -виш.
Черничный – чорни́ чний, -а, -е.
Черно – чо́ рно.
Чернобородый – чорноборо́ дий, -а, -е.
Чернобровый – чорнобри́ вий.
Чернобурый – чорнобу́ рий, -а, -е.
Черноватость – чорнува́ тість.
Черноватый – чорне́ нький, чорнува́ тий, -а, -е.
Черновик – чорне́ тка, -ки.
Черновой – чорнови́ й, -а́ , -е́ .
Черноволосый – чорня́ вий, -а, -е.
Черноглазый – темноо́ кий, чорноо́ кий, -а, -е.
Черноголовый – чорноголо́ вий, -а, -е.
Черногривый – чорногри́ вий, -а, -е; (сущ.) чорногри́ вець, -вця.
Чернозем – чорно́ земля, -лі, чорно́ зем, -му; -мный – чорно́ земний, -а, -е.
Черноклен, бот. – чорно́ клен, -ну.
Чернолесье – чорно́ ліс, -су.
Черномазый – чорнома́ зий, смугля́ вий, -а, -е.
Черноокий, см. Черноглазый.
Чернорабочий – чорноробо́ чий, -а, -е; (сущ.) чорноро́ б, -ба.
Черноризец – чорнори́ зець, -зця, черне́ ць (род. ченця́ ).
Чернослив – чорно́ слив, -ву.
Черносотенец – чорносоте́ нець.
Черносотенный – чорносоте́ нний, -а, -е.
Чернота – чо́ рність, -ности.
Черный – 1) чо́ рний, -а, -е; 2) (день) нещасли́ вий, чо́ рний.
Чернь – чернь, -ни, темно́ та, -ти.
Черпак – черпа́ к, -ка́ , коря́ к, -ка́ .
Черпальный – черпа́ льний, -а, -е.
Черпальщик – черпа́ льник, -ка, черпа́ ч, -ча́ .
Черпание – черпа́ ння, -ння.
Черпать, черпнуть – черпа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, черпну́ ти, -ну́ , -е́ ш.
Черстветь, зачерстветь – че́ рствіти, заче́ рствіти, -вію, -вієш.
Черствость – че́ рствість, -вости.
Черствый – черстви́ й, -а́ , -е́ .
Черта – 1) ри́ са, -си; 2) (пограничная) сму́ га, -ги.
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Чертеж – рису́ нок, -нку; -ный – рисо́ вний, -а, -е.
Чертёжная – рисо́ вня, -ні.
Чертёжник – рисовни́ к, -ка́ .
Чертёнок – чортеня́ , -ня́ ти.
Чертить, начертить – кре́ слити, накре́ слити, -лю, -лиш, рисува́ ти, нарисува́ ти, -су́ ю.
Чертов – чо́ ртів, -това, -тове.
Чертовка – чорти́ ця, -ці, чорти́ ха, -хи.
Чертовский – чортя́ чий, -а, -е; -вски – по-чортя́ чому.
Чертовщина – чортови́ ння, -ння, чортівня́ , -ні́.
Чертог – пала́ ц, -цу, по́ кій, -ко́ ю.
Чертополох, бот. – чортополо́ х, -ху.
Черточка – ри́ ска, -ки.
Черчение – рисува́ ння, кре́ слення, -ння.
Чесалка – гре́ бінь, -беня.
Чесальщик – чеса́ льник, -ка; -ница – чеса́ льниця, -ці.
Чесание – чеса́ ння, -ння.
Чесать – 1) (тело) чу́ хати, -хаю, -хаєш); 2) (волосы) чеса́ ти, (чешу́ , че́ шеш); -ться – 1)
чу́ хатися; 2) чеса́ тися; 3) (лен, пеньку) ми́ кати.
Чеснок – часни́ к, -ка́ .
Чесночный – часнико́ вий, -а, -е.
Чесночинка – часничи́ на, -ни.
Чесночное масло – часнико́ ва олі́я.
Чесота – свербля́ чка, -ки, свербі́ж, -бежу́ .
Чесотка, мед. – коро́ ста, -ти, чуха́ чка, -ки; -точный – коро́ стявий, -а, -е.
Чествование – шанува́ ння, -ння.
Чествовать – 1) шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; 2) (гостя) частува́ ти.
Честить – 1) (величать) шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш, велича́ ти, -ча́ ю, -чаєш; 2) (ругать) ла́ яти
(ла́ ю, ла́ єш).
Честно – че́ сно.
Честность – че́ сність, -ности.
Честный – че́ сний, -а, -е.
Честолюбец – честолю́бець, -бця, шанолю́бець, -бця.
Честолюбивый – честолю́бний, шанолю́бний, -а, -е.
Честолюбие – честолю́бність, -ности, шанолю́бство, -ва.
Честь – 1) честь, -ти; 2) (уважение) ша́ на, -ни (кому́ ); 3) (честность) че́ сність, -ности.
Чет – чіт.
Чета – па́ ра, -ри.
Четверг – четве́ р, -рга́ ; -говый – четверго́ вий, -а, -е.
Четвереньки; на четвереньках – ра́ чки.
Четверик (мера) – четвери́ к, -ка́ .
Четвериковый – четверико́ вий, -а, -е.
Четверицею – вче́ тверо.
Четверка – (лошадей) четверня́ , -ні́, четвери́ к, -ка́ ; (в картах) четві́рка, -ки.
Четверной – почві́рний, четверни́ й, -а́ , -е́ .
Четверо – че́ тверо.
Четвероместный – на чоти́ ри осо́ би.
Четвероногий – четвероно́ гий, -а, -е.
Четвертак – півгри́ вні, четверта́ к, -ка́ .
Четвертать, см. Четвертовать.
Четвертка – чве́ ртка, -ки.
Четвертной – чвертко́ вий, -а, -е.
Четвертовать – четвертува́ ти.
Четвертушка – чве́ ртка, -ки.
Четвёртый – четве́ ртий, -а, -е.
Четверть – 1) чверть, -ти; 2) (мера сыпучих тел) че́ тверть.
Четки – чо́ тки, -ток.
Четкий – чітки́ й, -а́ , -е́; -ко – чі́тко.
Четкость – чі́ткість, -кости.
Четный – пари́ стий, чітни́ й, -а́ , -е́ .
Четыре – чоти́ ри, -рьо́ х.
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Четырезубец – чотиризу́ бець, -бця.
Четырелепестковый – чотирипелюстко́ вий, -а, -е.
Четырелистный – чотирили́ стий, -а, -е.
Четыреста – чоти́ риста.
Четырехатомный – чотири(ьох)атомо́ вий, -а, -е.
Четырехбатарейный – чотири(ьох)батарі́йний, -а, -е.
Четырехбашенный – чотири(ьох)ба́ штовий, -а, -е.
Четырехгнездный – чотири(ьох)гні́здний, -а, -е.
Четырехдневный – чотири(ьох)де́ нний, -а, -е.
Четырехзубчатый – чотири(ьох)зубце́ вий, -а, -е.
Четырехклассный – чотири(ьох)клясо́ вий, -а, -е.
Четырехколесный – чотири(ьох)колі́сний, -а, -е.
Четырехлетний – чотири(ьох)літній, -я, -є.
Четырехмачтовый – чотири(ьох)щогло́ вий, -а, -е.
Четырехмесячный – чотири(ьох)мі́сячний, -а, -е.
Четырехпарный – чотири(ьох)па́ рний, -а, -е.
Четырехпольный – чотири(ьох)змі́нний, -а, -е, на чоти́ ри змі́ни.
Четырехсложный – чотири(ьох)складо́ вий, -а, -е.
Четырехстопный – чотири(ьох)сто́ пний, -а, -е.
Четырехсторонний – чотири(ьох)бі́чний, -а, -е.
Четырехсторонник – чотири(ьох)бі́чник, -ка.
Четырехструнный – чотири(ьох)стру́ нний, -а, -е.
Четырехугольник – чотири(ьох)ку́ тник, -ка; -ный – чотири(ьох)ку́ тній, -я, -є.
Четырнадцать – чотирна́ дцять.
Четырнадцатый – чотирна́ дцятий, -а, -е.
Чехарда (игра) – до́ вга лоза́ (род. до́ вгої лози́ ).
Чехол – чехо́ л, -хла́ ; покріве́ ць.
Чечевица – сочеви́ ця, -ці; -вичный – сочеви́ чний, -а, -е.
Чешуекрылый – лускокри́ лий, -а, -е.
Чешуеобразный – лускува́ тий.
Чешуйный – лускови́ й, -а́ , -е́ .
Чешуйчатость – лускува́ тість.
Чешуйчатый – лускува́ тий, -а, -е.
Чешуистый – луска́ тий, -а, -е.
Чешуя – луска́ , -ки́ ; (у змей) лино́ вище, -ща.
Чибис, зоол. – ча́ йка, -ки.
Чиж, чижик, зоол. – чиж, -жа́ , чи́ жик, -ка; -овый – чижо́ вий.
Чиканье – 1) (ножем) чи́ кання, -ння; 2) (о часах) цо́ кання.
Чикать, чикнуть – 1) (ножем) чи́ кати, -каю, -каєш, чи́ кнути, -ну, -неш; 2) (о часах) цо́ кати.
Чин – 1) (степень достоинства) чин, -ну, ранґ, -ґу; 2) (звание) стан, -ну; 3) (порядок)
уста́ в, -ву, поря́ док, -дку.
Чинар, бот. – я́ вір (род. я́ вора); -ровый – яворо́ вий, -а, -е.
Чинить – 1) чини́ ти, -ню́, -ниш, твори́ ти, -рю́, -риш, ді́яти (ді́ю, ді́єш); 2) (рубашку) лата́ ти,
-та́ ю, -та́ єш; 3) (воз) ла́ годити, -джу, -диш; 4) (карандаш) загостря́ ти, -ря́ ю, підстру́ гувати.
Чинка – (белья) лата́ ння, -ння; (воза и пр.) ла́ годження, -ння.
Чинность – присто́ йність, -ости.
Чинный – присто́ йний, -а, -е; -нно – присто́ йно.
Чиновник – урядо́ вець, -вця; -ница – урядо́ вниця, -ці.
Чиновничество – урядо́ вництво.
Чиновничий – урядо́ вницький, -а, -е.
Чиновный – значни́ й, -а́ , -е́ .
Чирей – чиря́ к, -ка́ , чи́ рка, -ки.
Чириканье, чиликанье – цвірі́нькання, цвірча́ ння, -ння.
Чирикать (о воробьях) – цвірі́нькати, -каю, -каєш.
Чирок (утка) – чи́ рка, -ки.
Чирьеватый – чирякува́ тий, -а, -е.
Числение – чи́ слення, лі́чення, рахува́ ння, -ння.
Численность – число́ , -ла́ , кі́лькість, -кости.
Численный – чисе́ льний, -а, -е.
Числитель – чисе́льник, -ка.
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Числительное имя – числі́вник, -ка.
Числить – лічи́ ти, -чу́ , -чиш, рахува́ ти, -раху́ ю, -ху́ єш; -ться – лічи́ тися, рахува́ тися.
Число – 1) число́ , -ла́ , да́ та, -ти; 2) (количество) кі́лькість, -кости.
Числовой – числови́ й, -а́ , -е́ .
Чистенький – чисте́ нький, -а, -е; -ко – чисте́ нько.
Чистёха – чепуру́ ха, -хи.
Чистехонький – чисті́сінький, -а, -е; -хонько – чисті́сінько.
Чистилище – чисти́ лище, -ща.
Чистильщик – чисти́ льник, -ка; -щица – чисти́ льниця, -ці.
Чистить – чи́ стити (чи́ щу, чи́ стиш).
Чистка – чи́ щення, -ння.
Чисто – чи́ сто, че́пурно.
Чистоган – готі́вка, -ки, гото́ ві гро́ ші.
Чистокровный – чистокро́ вний, -а, -е.
Чистописание – красно́ пис, -су́ , кра́ сне писа́ ння, -ння.
Чистоплотность – оха́ йність, -ности.
Чистоплотный – оха́ йний, оха́ йливий, -а, -е; -но – оха́ йно.
Чистосердечие – щиросе́ рдя, -дя.
Чистосердечность – щиросе́ рдність, -вости, щи́ рість, -рости.
Чистосердечный – щиросе́ рдний, щи́ рий, -а, -е; -но – щиросе́ рдно, щи́ ро.
Чистота – 1) (тела) оха́ йність, -ности; 2) (голоса и т. п.) чи́ стість, -тости; З) (непорочность)
незаплямо́ ваність, -ности.
Чистый – 1) (о платье, бумаге) чи́ стий, -а, -е; 2) (любовь, золото) щи́ рий; 3)
(произношение) вира́ зний, -а, -е.
Читальня – чита́ льня, -ні.
Читальщик – чита́ льник, -ка.
Читание – чита́ ння, -ння.
Читатель – чита́ ч, -ча́ ; -ница – чита́ чка, -ки.
Читать, прочитать – 1) (книгу) чита́ ти, прочита́ ти, -та́ ю, -та́ єш; (по складам) слебезува́ ти,
-зу́ ю, -зу́ єш; 2) (преподавать) виклада́ ти, -да́ ю, -да́ єш, ви́ класти, -ду, -деш.
Чих, межд. – ачхи́ !
Чихание, чиханье – чха́ ння, -ння.
Чихательный – чха́ льний, -а, -е.
Чихать, чихнуть – чха́ ти (чха́ ю, чха́ єш), чхну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Чичероне – чичеро́ не, поводи́ р, -ря́ .
Чище – чисті́ш(е).
Член – член, -на.
Членовредительство – скалі́чення, -ння.
Членораздельный – розчлено́ ваний, -а, -е.
Членский – чле́ нський, -а, -е.
Членство – чле́ нство, -ва.
Чмок, межд. – цмок!
Чмокание – цмо́ кання, -ння.
Чмокать, чмокнуть – цмо́ кати, -каю, цмо́ кнути, -ну, -неш.
Чокать, чокнуть – цо́ кати, -каю, -каєш, цо́ кнути, -ну, -неш.
Чолка – чубо́ к, -бка́ .
Чопорность – ви́ мушеність, ненатура́ льність, -ности.
Чопорный – ви́ мушений, ненатура́ льний, -а, -е; -но – ви́ мушено, ненатура́ льно.
Чорт – чорт, -та, ді́дько, -ка.
Чреватеть – черева́ тіти, -тію, -тієш.
Чреватость – черева́ тість, -тости.
Чреватый – 1) черева́ тий, -а, -е; 2) (чем) бага́ тий, -а, -е (на що).
Чрево – че́ рево, -ва.
Чревоугодие – обже́ рність, -ности.
Чревоугодник – обже́ ра, -ри.
Чрезвычайность – надзви́ чайність, -ности.
Чрезвычайный – надзвича́ йний, -а, -е; -но – надзвича́ йно.
Чрезмерность – надмі́рність, -ности.
Чрезмерный – надмі́рний, -а, -е; -но – надмі́рно.
Чрезплечный – черезплі́чний, -а, -е.
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Чресла – кри́ жі, -жів.
Чтение – чита́ ння, -ння.
Чтец – чите́ ць (род. читця́ ).
Чтимый – шано́ ваний, -а, -е.
Чтить – шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Что, чего – що, чого́ . Ч. нибудь – щоне́ будь; что-то – щось, яко́ сь.
Чтобы – шоб, що́ би.
Чу, межд. – чу.
Чуб – чуб, -ба.
Чубук – цибу́ х, -ха́ , чубу́ к, -ка́ .
Чубучный – цибухо́ вий, -а, -е.
Чувственность – 1) почуттє́вість, -вости; 2) (плотоугодие) по́ хіть, -оти, похітли́ вість, -ости́ .
Чувственный – 1) (вообще) почуттє́вий, -а, -е; 2) (преданный телесным наслаждениям)
похітли́ вий, -а, -е.
Чувствительность – 1) (человека) чу́ лість, -лости, почутли́ вість, уразли́ вість, -вости; 2) (о
ветре, холоде) дошку́ льність, -ности.
Чувствительный – 1) (человек) чу́ лий, -а, -е; 2) (о боли) уразли́ вий; 3) (о холоде)
дошкульни́ й, -а́ , -е́ ; -но – 1) чу́ ло; 2) уразли́ во; 3) дошку́ льно.
Чувство – чуття́ , -ття́ , почуття́ . Лишиться чувств – знеприто́ мніти, -нію, -нієш, зомлі́ти,
-лі́ю, -лі́єш. Притти в чувство – оприто́ мніти. Ч. зрения – чуття́ зо́ ру. Ч. слуха – ч. слу́ ху.
Ч. обоняния – ч. ню́ху. Ч. осязания – ч. до́ тику. Ч. вкуса – ч. смаку́ . Чувство меры –
почуття́ мі́ри.
Чувствование – почува́ ння, -ння.
Чувствовать, почувствовать – почува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, почу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш. Дать себя
почувствовать – да́ тися взнаки́ .
Чугун – чаву́ н, -на́ ; -нный – чаву́ нний, -а, -е.
Чугунка – чаву́ нка, -ки, залізни́ ця, -ці.
Чугунник – чаву́ нник, -ка.
Чугуноплавильный – чавуннолива́ рний, -а, -е.
Чудак – чуда́ к, -ка́ , дива́ к, -ка́ .
Чудаковатый – чудакува́ тий, -а, -е, чудни́ й, -а́ , -е́ .
Чудачество – чуда́ цтво, дива́ цтво, -ва.
Чудачить, чудесить – химерува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, дива́ чити, -чу, -чиш.
Чудесность – чудо́ вність, -ности.
Чудесный – 1) (сверхестественный) чуде́ сний, чудо́ вний, -а, -е; 2) (превосходный)
чудо́ вий, ди́ вний, -а, -е; -но – чуде́ сно, чудо́ во, ди́ вно.
Чудится, безлич. – здає́ться.
Чудить, см. Чудесить.
Чудище, см. Чудовище.
Чудной – чудни́ й, -а, -е́ .
Чудный – чудо́ вий, ди́ вний; -но – чудо́ во, ди́ вно.
Чудо – ди́ во, -ва, чу́ до, -да; (большое) преди́ во, -ва; (смешное) чудасі́я, -і́ї.
Чудовище – мара́ , -ри́ , потво́ ра, -ри, страхі́ття, -ття.
Чудовищность – дивогля́ дність.
Чудовищный – дивогля́ дний, страшеле́ зний, -а, -е; -но – дивогля́ дно.
Чудодейственный – чудоді́йний.
Чудодействие – чудоді́я, -і́ї.
Чудодействовать – чудоді́яти, -ді́ю, -ді́єш.
Чудотворец – чудотво́ рець, -рця.
Чудотворить, начудотворить – чудотво́ рити, начудотво́ рити, -рю, -риш, чудоді́яти,
начудоді́яти, -дію, -дієш.
Чудотворний – чудоді́йний.
Чудотворство – чудоді́йство, -ва.
Чужак – чужи́ нець, -нця; -ачка – чужи́ нка, -ки.
Чужбина – чужина́ , -ни́ .
Чуждаться – цура́ тися, -ра́ юся, -ра́ єшся.
Чуждый – 1) (чужой) чужи́ й, -а́ , -е́ ; 2) (непричастный) неприче́ тний (до чо́ го), ві́льний (від
чо́ го).
Чужеземец – чужозе́ мець, -мця, чужи́ нець, -нця; -мка – чужозе́ мка, чужи́ нка, -ки.
Чужеземный, чужестранный – чужозе́ мний, -а, -е.
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Чужестранец, см. Чужоземец.
Чужой – чужи́ й, -а́ , -е́ .
Чулан – комі́рка, -ки, комі́рчина, -ни, хи́ жка, -ки.
Чулок – панчо́ ха, -хи.
Чулочник – панчі́шник, -ка; -ница – панчі́шниця, -ці.
Чулочный – панчі́шний, -а, -е.
Чума – джума́ , чума́ .
Чумазый – нечупа́ ра, -ри, замазу́ ра, -ри.
Чумак – чума́ к, -ка́ .
Чумаковать – чумакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Чумный – джумни́ й, чумни́ й, -а́ , -е́ .
Чур, медж. – цур!
Чура – жорства́ , -ви́ .
Чурбан – 1) (дерево) коло́ да, -ди; 2) (человек) опу́ дало, -ла.
Чуткий – чутли́ вий, чу́ йний, -а, -е; -ко – чутли́ во, чу́ йно.
Чуточку – тро́ шечки, хвили́ нку.
Чуть – ле́ две, тро́ хи.
Чутье – нюх, -ху.
Чучело – опу́ дало, -ла, одоро́ бало, -ла.
Чушка – пі́дсвинок, -вка.
Чушь, см. Чепуха.
Чуять, почуять – чу́ ти (чу́ ю, чу́ єш), почу́ ти, учува́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш, учу́ ти, -чу́ ю, -чу́ єш,
зачува́ ти, зачу́ ти.
Чханье, см. Чихание.
Шабаш – 1) ша́ баш, са́ баш, -шу; 2) (довольно) го́ ді, шаба́ ш.
Шабашевать – шабашува́ ти, -шу́ ю, -шу́ єш.
Шабашить, пошабашить – шаба́ шити, пошаба́ шити, -ба́ шу, -ба́ шиш.
Шабашный – 1) (день) гуля́ щий, -а, -е; 2) шабашо́ вий, -а, -е.
Шаблон – шабльо́ н, -ну; -лонный – шабльоно́ вий, -а, -е.
Шаблонность – шабльоно́ вість, -вости.
Шавкать – ша́ мкати, -каю, -каєш, шавкоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Шаг – сту́ пінь, -пеня, крок, -ку.
Шагать, шагнуть – ступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, ступну́ ти, -ну́ , -е́ ш.
Шагом – ступо́ ю, ходо́ ю.
Шайба – ша́ йба, -би, персти́ на, -ни.
Шайка – 1) (воров) вата́ га, -ги, згра́ я, -а́ ї, ба́ нда, -ди; 2) (банная) ря́ жка, ша́ йка, -ки.
Шакал, зоол. – шака́ л, -ла.
Шаланда – шала́ нда.
Шалаш – курі́нь, -реня́ , шала́ ш, -ша́ , (ярмарочный) я́ тка, -ки.
Шалашный – курінни́ й, -а́ , -е́ .
Шалеть – шалі́ти, -лі́ю, -лі́єш, шалені́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Шалить – пустува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Шаловливость – пустотли́ вість.
Шаловливый – пустотли́ вий, -а, -е; -во – пустотли́ во.
Шаловство, шалость – пу́ стощі, -щів, пусто́ та, -ти.
Шалун, шалунишка – пусту́ н, -на́ , пусту́ нчик, -ка; -нья – пусту́ ха, -хи.
Шалфей, бот. – шавлі́я, -і́ї.
Шалфейный – шавлі́євий, -а, -е.
Шаль – 1) (головн. убор) шаль, -лю (м. р.); 2) (сумасбродство) дур, -ру.
Шальной – шале́ ний, -а, -е.
Шамкание – ша́ мкання, -ння.
Шамкать – ша́ мкати, -каю, -каєш, шавкоті́ти, -чу́ , -ти́ ш.
Шампанское – шампа́ нське.
Шампиньон (гриб) – печери́ ця.
Шандра, бот. – ша́ ндра, -ри.
Шанкр (мед.) – ша́ нкер, -кра, твердя́ к, -ка́ ; (мягкий) м’яки́ й ша́ нкер; -ный – ша́ нкерний, -а,
-е.
Шанс – шанс, -су.
Шансонетка – шансоне́ тка, -ки.
Шантаж – шанта́ ж, -жу́ .
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Шапирограф – шапіро́ граф, -фу.
Шапка – ша́ пка, -ки.
Шапочка – ша́ почка, -ки.
Шапочник – шапка́ р, -ря́ .
Шапочный – шапкови́ й, -а́ , -е́ ; -ный разбор – шапкобра́ ння.
Шапчонка – шапчи́ на, -ни.
Шар – ку́ ля, -лі; (из стекла) ба́ нька, -ки; (из теста) бала́ бушка, -ки; (из снега) ба́ ба, -би.
Шарада – шара́ да, -ди.
Шарахнуться – шара́ хнути, -ну, -неш, метну́ тися, -ну́ ся, -не́ шся.
Шарж – шарж, -жу.
Шарик – ку́ лька, -ки.
Шарить – ни́ шпорити, -рю, -риш.
Шарканье (ногами) – чо́ вгання.
Шаркать, шаркнуть – чо́ вгати, -гаю, -гаєш, чо́ вгнути, -ну, -неш.
Шарлатан – шахра́ й, -ая́ ; -нский – шахра́ йський, -а, -е.
Шарлатанить – шахраюва́ ти, -раю́ю, -раю́єш.
Шарлатанский – шахра́ йський.
Шарлатанство – шахра́ йство, -ва.
Шарманка – катери́ нка, -ки.
Шарманщик – катери́ нник, -ка,
Шарнир – шарні́р, -ру.
Шаровары – штани́ , -ні́в, шарава́ ри, -ва́ р.
Шаровидность – куля́ стість, -тости.
Шаровидный – куля́ стий, -а, -е.
Шаромыжка – дурни́ чка, -ки; на шаромыжку – на дурни́ чку.
́ -да; -ница – дармоїдка,
́
Шаромыжник – дармоїд,
-ки.
Шарообразность, -ный, см. Шаровидность.
Шарф – шарф, -фа.
Шарфовый – шарфо́ вий, -а, -е.
Шасть, межд. – шасть, шусть!
Шатание – 1) хита́ ння, -ння; 2) (хождение) ника́ ння, -ння.
Шатать, шатнуть – хита́ ти, -та́ ю, -та́ єш, хитну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Шататься – 1) хита́ тися, -та́ юся, -та́ єшся; 2) (ходить) ника́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш.
Шатен – шате́ н, -на; -нка – шате́ нка, -ки.
Шатер – шатро́ , -ра́ , наме́ т, -ту; -ный – шатро́ вий, наме́ товий.
Шаткий – 1) хитки́ й, хибки́ й, хистки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (о намерениях) неста́ лий, непе́ вний, -а, -е;
-но – 1) хи́ тко, хи́ бко; 2) неста́ ло, непе́ вно.
Шаткость – 1) хи́ ткість, хи́ сткість, -кости; 2) неста́ лість.
Шатун – 1) (мех.) хиту́ н, -на́ ; 2) (бродяга) волоцю́га, -ги.
Шафер – дру́ жба, -би, боя́ рин, -на.
Шаферничать – бояринува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Шафран, бот. – шафра́ н, -ну; -нный – шафрано́ вий, -а, -е.
Шах – (имя сущ.) шах, -ха; (межд.) шах.
Шахматный – ша́ ховий, -а, -е.
Шахматы – ша́ хи, -хів.
Шахта – ша́ хта, -ти.
Шахтёр – шахта́ р, -ря́ , шахтя́ р, -ра́ .
Шашечный – дамко́ вий, -а, -е; Ш-ная игра – да́ мки, -мок.
Шашешница – дамни́ ця, -ці.
Шашка – 1) (косточка для игры) да́ мка, -ки. Играть в шашки – гуля́ ти в дамки́ ; 2)
(оружие) ша́ бля, -лі.
Шашлык – шашли́ к, -ка́ .
Шашни – ка́ верзи, -верз, шту́ ки (род. штук).
Швабра – помело́ , -ла́ .
Швабрить – ми́ ти (ми́ ю, ми́ єш) помело́ м.
Шваль – на́ волоч, -чи.
Швальня – шва́ льня, -ні.
Швейный – шва́ цький, -а, -е.
Швейцар – швейца́ р, -ра.
Швея – шва́ чка, -ки.
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Швырком, нар. – швиргома́ , навки́ дьки.
Швыряние – шпурля́ ння, жбурля́ ння, -ння.
Швырять, швырнуть – шпурля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, шпурну́ ти, -ну́ .
Шевеление – воруші́ння, -ння.
Шевелить, шевельнуть – воруши́ ти, -шу́ , -шиш, ворохну́ ти, -ну́ , -не́ ш; (сено) переверта́ ти,
-та́ ю, -та́ єш, переверну́ ти, -ну́ , -неш; -ться – воруши́ тися, ворухну́ тися.
Шевелюра – шевелю́ра, -ри, за́ чіска, -ки.
Шейка – ши́ йка, -ки.
Шейный – ши́ йний, -а, -е.
Шелевать – шалюва́ ти.
Шелевка – шалі́вка.
Шелест – шелесті́ння, -ння, ше́ лест, -ту.
Шелестеть – шелесті́ти (шелешу́ , шелести́ ш).
Шелк – шовк, -ку; -ковый – шовко́ вий, -а, -е.
Шелковидный – шовкува́ тий.
Шелковина – шовко́ вина, -ни.
Шелковистый – шовкови́ стий.
Шелковица, бот. – шовко́ виця, -ці; (бесплод.) шовку́ н, -на́ .
Шелковичный червь – шовкови́ к, -ка́ .
Шелковод – шовківни́ к, -ка́ .
Шелководство – шовківни́ цтво.
Шелопай – леда́ що, -ща, шалапу́ т, -та, гультя́ й, -тяя́ .
Шелопайничать – ледарюва́ ти.
Шелохнуть – ворохну́ ти, -ну́ .
Шелудиветь – шолуди́ віти, -вію.
Шелудивый – шолуди́ вий, -а, -е.
Шелудяк – шолуди́ вець, -вця.
Шелуха – 1) лушпи́ на, -ни, лушпа́ йка, -ки, лушпи́ ння, -ння; 2) (рыбы) луска́ , -ки́ ; -ховый – 1)
лушпайко́ вий; 2) лускови́ й.
Шелушение – лу́ щення, -ння.
Шелушить – лу́ щити, -шу, -щиш; -ться – лу́ щитися.
Шельма, шельмец – ше́льма, -ми.
Шепелявить – шепеля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, шепеля́ віти, -вію, -вієш.
Шепелявость – шепеля́ вість.
Шепелявый – шепеля́ вий, -а, -е.
Шепот – ше́ піт, -поту, шепоті́ння, -ння.
Шепотом, нар. – по́ шепки, по́ шептом.
Шептанье – шепта́ ння, -ння, ше́ пти, -тів.
Шептать, прошептать – шеп(о)та́ ти, прошеп(о)та́ ти, -пчу́ , -пчеш, шепоті́ти, прошепоті́ти,
-почу́ , -поти́ ш; -ться – шеп(о)та́ тися.
Шептун – шепту́ н, -на́ ; -нья – шепту́ ха, -хи.
Шеренга – шере́ га, -ги, ла́ ва, -ви; -говый – шерего́ вий, -а, -е.
Шереховатость – ше́ рсткість.
Шереховатый – шерстки́ й, -а́ , -е́ ; -то – ше́ рстко.
Шерошить (шелестеть) – шаруді́ти, -джу́ , -ди́ ш.
Шерстинка – шерсти́ на, -ни.
Шерстобойня – шапова́ льня, -ні, валю́шня, -ні.
Шерстопрядильный – вовнопряді́льний, -а, -е; -ная фабрика – вовнопряді́льня, -ні.
Шерсточесальная машина – чухра́ н, -на́ , чеса́ льна маши́ на, чухра́ льня, -ні.
Шерсть – шерсть, -сти; (овечья) во́ вна, -ни.
Шерстяной – 1) шерстяни́ й, -а́ , -е́ ; 2) во́ вня́ ний, -а, -е.
Шершаветь – кошла́ тіти, -тію, -тієш; (о коже) шарша́ віти, -вію.
Шершавость – кошла́ тість, -тости.
Шершавый – кошла́ тий, -а, -е; -во – кошла́ то.
Шершень, энт. – ше́ ршень, -шня; -невый – шершене́ вий, -а, -е.
Шест – жерди́ на, -ни, тичи́ на.
Шествие – хід (род. хо́ ду), похі́д, -хо́ ду.
Шествовать – іти́ (іду́ , іде́ ш), виступа́ ти, -па́ ю, -па́ єш.
Шестерик – шестери́ к, -ка́ .
Шестерка – 1) (в картах) ші́стка, -ки; 2) (лошадей) шестерня́ , -ні́, шестери́ к, -ка́ .
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Шестерня (мех.) – шестерня́ , -ні́, триб.
Шестеро – ше́ стеро.
Шестигласый – шостиголо́ сий, -а, -е.
Шестигодовой – шестирі́чний.
Шестигранник – шестисті́нник; -ка; -нный – шестисті́нний.
Шестидесятилетний – шістдесятлі́тній, -я, -є.
Шестидесятый – шістдеся́ тий, -а, -е.
Шестидневный – шестиде́нний.
Шестик – жерди́ нка, -ки, тичи́ нка.
Шестилепестный – шостипелюстко́ вий, -а, -е.
Шестилетие – шестилі́ття, -ття; -тний – шестилі́тній, -я, -є.
Шестилистный – шестили́ стий.
Шестимесячный – шестимі́сячний, -а, -е.
Шестипалый – шестипа́ лий, -а, -е.
Шестипольный – шестизмі́нний, -а, -е; на шість рук.
Шестисотый – шістсо́ тий, -а, -е.
Шестисторонний – шестибі́чний.
Шестисторонник – шестибі́чник.
Шестиугольник – шестику́ тник, -ка; -ный – шестику́ тній.
Шестнадцатый – шістна́ дцятий.
Шестнадцать – шістна́ дцять, -тьох.
Шестой – шо́ стий, -а, -е.
Шесток (в печи) – при́ пічок, -чка.
Шесть – шість (род. ші́стьо́ х).
Шестьдесят – шістдеся́ т, -тьо́ х.
Шестьсот – шістсо́ т.
Шеф – шеф, -фа; -ский – ше́ фський, -а, -е.
Шефство – ше́ фство, -ва.
Шея – ши́ я (род. ши́ ї).
Шибкий – прудки́ й, швидки́ й, -а́ , -е́ ; -ко – 1) (скоро) пру́ дко, шви́ дко; 2) (сильно) си́ льно,
ду́ же.
Шибкость – пру́ дкість, шви́ дкість, -кости.
Шиворот – ко́ мір, -ра.
Шик – шик, -ку; -карний – шико́ ваний, -а, -е.
Шикать, шикнуть – ши́ кати, -каю, -каєш, ши́ кнути, -ну, -неш.
Шило – ши́ ло, -ла; (толстое) шва́ йка, -ки.
Шиловидный, пилообразный – шилува́ тий, швайкува́ тий.
Шильний – ши́ лови́ й, -а́ , -е́ .
Шимпанзе, зоол. – шимпанзе́ .
Шина – ши́ на, -ни; -нный – ши́ новий; (обтянутый шиной) вшино́ ваний, -а, -е.
Шинель – шине́ ля, -лі; -льный – шине́левий, -а, -е.
Шинкарь – шинка́ р, -ря́ ; -ка – шинка́ рка, -ки.
Шинковальня, шинковка – шатківни́ ця, -ці.
Шинкование – шаткува́ ння, -ння.
Шинкованый – шатко́ ваний.
Шинковать – шаткува́ ти, -ку́ ю.
Шип – 1) (розы) колю́чка, -ки, терни́ на, -ни; 2) шпе́ ник, -ка.
Шипение – шипі́ння, -ння; (о гусях, змеях) сича́ ння, -ння; (о сале) шкварча́ ння, -ння.
Шипеть – 1) шипі́ти, -плю́, -пи́ ш; (о змеях, гусях) сича́ ти, -чу́ , -чи́ ш; (о сале, масле)
шкварча́ ти, -чу́ .
Шиповник, бот. – шипши́ на, -ни; -новый – шипши́ но́ вий, -а, -е.
Шипучесть – пі́нявість, -вости.
Шипучий (о вине) – пі́нявий.
Шире, нар. – ши́ рше.
Ширина – широчиня́ , -чині́, широчі́нь, -чіні́, ширина́ , -ни́ .
Шириною – завши́ ршки.
Ширить, расширить – ши́ рити, поши́ рити, -рю, -риш; -ться – ши́ ршати, поши́ ршати, -шаю.
Ширмы – парава́ н, -ну, засло́ на.
Широкий – широ́ кий, -а, -е.
Широкобедрый – широсте́ гний, стегна́ тий.
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Широковатый – широкува́ тий.
Широкогрудый – широкогру́ дий, -а, -е.
Ширококолейный – ширококолі́йний.
Ширококостный – ширококо́ стий, маслакува́ тий, -а, -е.
Ширококрылый – ширококри́ лий, -а, -е.
Широколапый – широкола́ пий, -а, -е.
Широколистый – широколи́ стий.
Широколицый – широкови́ дий.
Широконосый – широконо́ сий.
Широкоплечий – широкопле́ чий.
Широкополый – 1) (о шляпе) крисла́ тий; 2) (об одежде) опо́ листий, -а, -е.
Широкоротый – широкоро́ тий, -а, -е.
Широкоупотребительный – широковжи́ ваний.
Широта – ширина́ , -ни́ , широ́ кість, -кости.
Ширь – широчі́нь, -чіні́, широчиня́ , -чині́.
Шить, сшить – ши́ ти (ши́ ю, ши́ єш), поши́ ти.
Шитьё – шиття́ , -ття́ ; (золотом) гаптува́ ння, -ння.
Шифер – лупе́ ць, -пця́ ; -ный – лупце́ вий, -а, -е.
Шифр – шифр, -ру; -рованный – шифро́ ваний, -а, -е.
Шифровать – шифрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Шиш – ду́ ля, -лі.
Шишак – шело́ м, -му.
Шишка – 1) (на теле) ґу́ ля, -лі; 2) (сосновая) ши́ шка, -ки.
Шкала – ска́ ля, -лі.
Шкатулка – скри́ нька, -ки, шкату́ лка, -ки.
Шкаф – ша́ фа, -фи; (буфет) ми́ сник, -ка.
Шквал (ветер) – шквал, -лу.
Шкворень – шво́ рінь, -реня.
Школить, вышколить – муштрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ви́ муштрувати, -рую, -руєш.
Школьник – школя́ р, -ра́ ; -ница – школя́ рка, -ки.
Школа – шко́ ла, -ли.
Школенный – муштро́ ваний, -а, -е.
Школоведение – школозна́ вство.
Школьнический – школя́ рський.
Школьничество – школя́ рство.
Школьный – шкільни́ й, -а́ , -е́ .
Шкура – шку́ ра, шкі́ра, -ри.
Шкурный – шку́ рний, шкі́рний.
Шкуродер – шку́ рник, -ка.
Шлагбаум – шлаґба́ вм, -му, рога́ тка, -ки.
Шлак – жу́ желиця, -ці.
Шлейф – шлейф, -фу.
Шлем – шоло́ м, шело́ м.
Шлёнда – (муж.) гультя́ й, -яя́ , заволо́ ка, -ки; (женщ.) хво́ йда.
Шлеп, межд. – лясь, ляп.
Шлепание – 1) тьо́ пання; 2) ля́ пання.
Шлепать – 1) (по грязи) тьо́ пати, шеле́ пати, -паю, -паєш; 2) (бить) ля́ пати, -паю, -паєш.
Шлепаться, шлепнуться – ге́ пати, -паю, -паєш, ге́ пнути(ся), -ну(ся), -неш(ся).
Шлепок – ля́ панець, -нця, ляпа́ с, -са.
Шлея – шле́ я, -е́ ї.
Шлифовальный – шліхува́ льний.
Шлифовальщик – шліхува́ льник, -ка; -щица – шліхува́ льниця, -ці.
Шлифование – шліхува́ ння, -ння.
Шлифованный – шліхо́ ваний.
Шлифовать, вышлифовать – шліхува́ ти, ви́ шліхувати.
Шлифовка – шліхува́ ння, -ння.
Шлюз – о́ пуст, -ту, за́ ставка, -ки.
Шлюпка – шлю́пка, -ки.
Шлюха – пові́я, -ії, хво́ йда, -ди.
Шляпа – капелю́х, -ха; (солом.) бриль, -ля́ .
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Шляпка – 1) (головной убор) капелюшо́ к, -шка; (солом.) бри́ лик, -ка; 2) (у гвоздя) голо́ вка,
-ки; 3) (у грибов) ша́ пка, -ки.
Шляпник – капелю́шник, -ка; -ница – капелю́шниця, -ці.
Шляться – шве́ ндяти, -дяю, -дяєш, ве́ штатися, -таюся.
Шмель, энт. – джміль, -меля́ , чміль, -меля́ ; -левый – джміле́ вий, -а, -е; -линый –
джмели́ ний, -а, -е.
Шмыг, межд. – шмиг, шусть.
Шмыгать, шмыгнуть – шмига́ ти, -га́ ю, -га́ єш, шмигну́ ти, -ну́ , -не́ ш.
Шнур – шнур, -ра́ .
Шнурование – шнурува́ ння, -ння.
Шнуровать, зашнуровать – шнурува́ ти, зашнурува́ ти.
Шнурок – шнуро́ к, -рка́ ; (короткий) поворо́ зка, -ки; (толстый корот.) мотузо́ к, -зка́ .
Шнырять – сновиґ[г]а́ ти, -ґ[г]а́ ю, -ґ[г]а́ єш, ша́ стати, -таю, -таєш.
Шов – шво (род. шва), шва, -ви; по шву распоролось – по ши́ тому розпоро́ лося.
Шовинизм – шовіні́зм, -му.
Шовинист – шовіні́ст, -та, -стический – шовіністи́ чний, -а, -е.
Шоколад – шоколя́ да, -ди; -ный – шоколя́ дний, -а, -е.
Шомпол – шо́ мпол, -ла, наби́ вач, -ча.
Шорник – ли́ ма́ р, -ря.
Шорнический – ли́ ма́ рський.
Шорничество – ли́ ма́ рство. Заниматься ш. – лимарюва́ ти, -рю́ю, -рю́єш.
Шорох – шаруді́ння, -ння, ше́ лест, -сту.
Шоры – шо́ ри (род. шор).
Шоссе – шосе́ , соша́ , -ші́; -йный – шосе́ йний, бруко́ ваний, -а, -е.
Шоссировать – брукува́ ти, -ку́ ю.
Шоффер – шофе́ р, -ра.
Шпага – шпа́ га, -ги, шпа́ да.
Шпагат – шпага́ т, -ту,
Шпаклевать, зашпаклевать – (у стекольщиков) китува́ ти, закитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Шпаклёвка – китува́ ння, -ння.
Шпала – шпа́ ла, -ли.
Шпанская вишня – шпа́ нка, -ки.
Шпанская муха, энт. – ма́ йка.
Шпат, минер. – скалине́ ць; -овый – скалинце́ вий.
Шпиговать, нашпиговать – шпігува́ ти, нашпігува́ ти, -гу́ ю.
Шпик, шпиг – шпік, -ку.
Шпилить, пришпилить – шпили́ ти, пришпили́ ти, -лю́, -лиш.
Шпиль – 1) шпиль, -ля́ , шпича́ к, -ка́ ; 2) (морск.) коловоро́ т, -та.
Шпилька – шпи́ лька, -ки.
Шпинат, бот. – шпина́ т, -ту; -ный – шпина́ товий, -а, -е.
Шпингалет – шпінгале́ т, -ту.
Шпион – шпиг, -га́ , шпигу́ н, -на́ ; -ка – шпигу́ нка, -ки.
Шпионить – шпигува́ ти, -гу́ ю, -гу́ єш.
Шпионский – шпигу́ нський, -а, -е.
Шпионство – шпигу́ нство, -ва.
Шпиц – 1) (собака) шпіц, -ца; 2) (архитект.) шпиль, -ля́ , стрімча́ к, -ка́ .
Шпора – остро́ га, -ги; -рный – острого́ вий.
Шпорить, пришпорить – стиска́ ти, -ка́ ю, -ка́ єш, стисну́ ти, -ну́ , -неш острога́ ми.
Ш[с]принцевание – впо́ рскування, -ння.
Ш[с]принцевать – впо́ рскувати, -кую, -куєш.
Шприц – по́ рскавка, -ки, шприц, -ца́ .
Шрам – шрам, -му; рубе́ ць, -бця́ ; -мный – шрамо́ вий, -а, -е.
Шрапнель – шрапне́ль, -лі.
Шрифт, типогр. – шрифт, -ту.
Штаб – штаб, -бу.
Штабель – 1) (дров, кирпича) стос, -су; 2) (земли, песка, глины) бу́ рта.
Штамп – штамп, -мпу.
Штандарт – корогва́ , -ви́ .
Штанина – штани́ на, -ни, холо́ ша, -ші.
Штаны – штани́ , -ні́в.
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Штат – штат, -ту; -тный – шта́ тний, -а, -е.
Штатив – штати́ в, -ву, козе́лець, -льця.
Штатский – циві́льний.
Штафирка – 1) (у платья) ли́ штва; 2) знева́ жлива на́ зва для неві́йсько́ вого.
Штемпелевание – штемпелюва́ ння.
Штемпелевать – штампува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш, штемпелюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш.
Штемпель – штамп, -пу, ште́ мпель, -пля; -ный – штампови́ й, ште́ мпельний, -а, -е.
Штемпельщик – ште́ мпельник.
Штепсель – ште́ псель, -селя.
Штиблеты – бо́ тики, -ків.
Штилеть, заштилеть (о ветре на море) – затиха́ ти, -ха́ ю, -ха́ єш, зати́ хнути, -ну, -неш.
Штиль – безві́тря, -ря, штиль, -ля.
Штифтик – шпе́ ник.
Штольня – што́ льня, -ні.
Штопальный – цирува́ льний, -а, -е; -ная игла – цига́ нська го́ лка.
Штопальщик – цирува́ льник, -ка; -щица – цирува́ льниця, -ці.
Штопание – цирува́ ння, -ння.
Штопать, заштопать – цирува́ ти, зацирува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш.
Штопор – коркотя́ г, -га, трибушо́ н, -на.
Штора – што́ ра, -ри, роле́ та.
Шторм – шторм, -му, хуртови́ на, -ни.
Штормовой – штормови́ й, -а́ , -е́ .
Штоф – што́ ф, -фу, пля́ шка, -ки.
Штраф – штраф, -фу; -ной – штрафни́ й, -а́ , -е́ .
Штрафование – штрафува́ ння, -ння.
Штрафовать, оштрафовать – штрафува́ ти, оштрафува́ ти, -фу́ ю, -фу́ єш.
Штрейкбрехер – страйколо́ м, -ма.
Штрих – штрих, -ху, ри́ са, -си.
Штриховать, заштриховать – штрихува́ ти, заштрихува́ ти, -триху́ ю, -триху́ єш.
Штудировать – вивча́ ти, -ча́ ю, -ча́ єш, студіюва́ ти, -дію́ю.
Штука – 1) (материи) суві́й, -во́ ю; 2) (дерева) шту́ ка, -ки; 3) (хитр. обман) шту́ ка, -ки.
Штукарь – штука́ р, -ря́ ; -рка – штука́ рка, -ки.
Штукатур – тинька́ р, -ря́ .
Штукатурка – тиньк, тинк, -ку.
Штукатурный – тинькови́ й, -а́ , -е́ .
Штукатурить – тинькува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Штундизм – шту́ нда, -ди.
Штундист – штунди́ ст, -та; -ка – штунди́ стка, -ки.
Штурм – штурм, -му; -мовый – штурмови́ й, -а́ , -е́ .
Штурман – шту́ рман, -на.
Штурмовать – штурмува́ ти, -му́ ю, -муєш.
Штуцер – шту́ цер, -ра.
Штык – багне́ т, -та; -новой – багнето́ вий, -а, -е.
Шуба – шу́ ба, -би, ху́ тро, -ра.
Шубный – шубо́ вий, -а, -е.
Шулер – шу́ лер, -ра, шахра́ й, -ая́ ; -ский – шу́ лерський, шахра́ йський, -а, -е.
Шум – шум, -му, гам, -му, га́ мір, -мору, го́ мін, -мону; (о деревьях) шум, -му; -мный – гучни́ й,
бучни́ й, -а́ , -е́ .
Шуметь – (о людях) гомоні́ти, -ню́, -ни́ ш; (об одежде) шамоті́ти, -мочу́ , -моти́ ш; (о деревьях)
шумі́ти, -млю́, -миш.
Шумиха – бу́ ча, -чі.
Шумливость – гомінли́ вість.
Шумливый – гомінли́ вий, -а, -е, гомінки́ й, -а́ , -е́ .
Шумовка – (ложка) шумі́вка.
Шумок – 1) го́ мін, га́ мір; (от голосов) гук, га́ лас, -су.
Шурин – шва́ ґер, -ґра, шуря́ к, -ка́ .
Шуруп – шруб, шрубча́ к.
Шуршать – шаруді́ти, -джу́ , -ди́ ш, шамши́ ти, -мшу́ , -мши́ ш.
Шустрый – метки́ й, -а́ , -е́ .
Шут – бла́ зень, -зня. Народный шут – наро́ дній штука́ р.
598

Російсько-український словник

Шутить, пошутить – жартува́ ти, пожартува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш.
Шутка – жарт, -ту.
Шутливый – жартівли́ вий, -а, -е.
Шутник – жартівни́ к, -ка́ , жарту́ н, -на́ ; -ниха – жартівни́ ця, -ці.
Шутовской – блазе́нський, -а, -е.
Шутовство – блазе́нство, -ва.
Шуточки – жа́ ртики, -ків.
Шуточный – жартли́ вий, -а, -е.
Шутя, нар. – жарту́ ючи, жартома́ .
Шушуканье – шушу́ кання, -ння, ше́ пти, -тів.
Шхеры – шхе́ ри (род. шхер).
Щавелевый – щавеле́ вий, щаве́ льний, -а, -е. Щавелевая кислота – щавеле́ ва кислота́ .
Щавель, бот. – ща́ вель, -влю́, щаві́й, -ві́ю.
Щадить, пощадить – 1) ми́ лувати, поми́ лувати, -лую, -луєш; 2) (беречь) берегти́ , -режу́ ,
-же́ ш, шанува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш; (экономить) ощаджа́ ти, -джа́ ю, ощади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Щажение, см. Пощада.
Щебенить – грузи́ ти.
Щебенник – грузни́ к.
Щебень – груз, -зу; (мелкие камешки) жорства́ , -ви́ , рінь, -ни.
Щебетание – щебета́ ння, -ння.
Щебетать – щебета́ ти, -чу́ , -чеш.
Щебетливий – щебетли́ вий, -а, -е; (о человеке) щебетли́ вий, лепетли́ вий.
Щебетун – щебету́ н, -на́ ; -нья – щебету́ ха, -хи.
Щебрец, бот. – чебре́ ць, -е́ цю, че́ брик, -ка.
Щегол, зоол. – щи́ голь, -гля; -глёнок – щи́ глик, -ка.
Щеголеватость – дженджури́ стість, чепури́ стість, -тости.
Щеголеватый – дженджури́ стий, чепури́ стий, -а, -е́ .
Щеголиха – дженджеру́ ха, -хи, чепуру́ ха, -хи.
Щеголь – дже́ нджик, -ка, чепуру́ н, -на.
Щегольской – вибо́ рний; -ски – вибо́ рно.
Щеголять, щегольнуть – 1) чепури́ тися, -рю́ся, -ри́ шся, хверцюва́ ти, похверцюва́ ти, -цю́ю,
-цю́єш; 2) (хвастать) хизува́ тися, -зу́ юся, -зу́ єшся, похизува́ тися, показа́ ти себе́ .
Щедриться – щедри́ тися, -рю́ся, -ри́ шся.
Щедрость – ще́ дрість, го́ йність.
Щедрый – ще́ дрий, го́ йний, -а, -е; -ро – ще́ дро, го́ йно.
Щека – щока́ , -ки́ , лице́ , -ця́ ; -стый – щока́ тий, -а, -е.
Щеколда – кля́ мка, -ки, за́ щіпка, -ки.
Щекотание – 1) ло́ скіт, -коту, лоскота́ ння, -ння; 2) (сороки) скре́кіт, -коту, скрекота́ ння.
Щекотать – 1) лоскота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш; 2) (о сороке) скрекота́ ти, -кочу́ , -ко́ чеш,
скрекоті́ти, -кочу́ , -коти́ ш.
Щекотка – ло́ скіт, -коту, ло́ скітка, -ки.
Щекотливый – 1) лоскітли́ вий, лоскови́ тий, -а, -е; 2) (вопрос) дражли́ вий, -а, -е; 3) (легко
обижающийся) уразли́ вий.
Щекотный – ло́ скітний, -а, -е; -но – ло́ скітно.
Щелистый – шпарува́ тий, -а, -е.
Щелк, межд. – клац!
Щелка – щіли́ нка, шпа́ рка, -ки.
Щелкание – 1) (хлопанье) ля́ скання, -ння, ля́ скіт, -коту; 2) (зубами) кла́ цання, -ння; 3)
(соловья) тьо́ хкання, -ння.
Щелкать, щелкнуть – 1) (кнутом) ля́ скати, -каю, -каєш, ля́ снути, -ну, -неш; 2) (орехи)
луза́ ти, -за́ ю, -за́ єш; 3) (зубами) кла́ цати, -цаю, -цаєш, кла́ цнути, -ну, -неш; 4) (о соловье)
тьо́ хкати, -каю, -каєш, тьо́ хнути, -ну, -неш.
Щелок – луг, -гу, зола́ , -ли́ .
Щелоченье – лужі́ння, лу́ ження, -ння, золі́ння, -ння.
Щелочность – лугува́ тість, -тости.
Щелочный – лугува́ тий, -а, -е.
Щелочь – луго́ вина, -ни.
Щелчок – щу́ ток, -тка, клок, -ка.
Щель – щі́лина, -ни, шпа́ ра, -ри.
Щемить – щемі́ти, -млю́, -ми́ ш.
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Щемление – щемлі́ння, -ння.
Щененок – цуценя́ , -ня́ ти, цуценя́ тко, -ка.
Щениться, ощениться – щени́ тися, ощени́ тися, -щеню́ся, -ни́ шся.
Щенок – щеня́ , -ня́ ти, цуценя́ , -ня́ ти, цу́ цик, -ка.
Щепать, нащепать – скіпа́ ти; -па́ ю, -па́ єш, наскіпа́ ти, -па́ ю, коло́ ти, наколо́ ти, -лю́, -леш.
Щепетильность – дріб’язко́ вість, -вости; 2) уразли́ вість, -вости.
Щепетильный – дріб’язко́ вий, -а, -е; уразли́ вий, -а, -е.
Щепка, щепочка – трі́ска, трі́сочка, -ки, ска́ лка, ска́ лочка, -ки, скі́пка, скі́почка, -ки.
Щепотка, щепоть – щи́ пка, щи́ почка, -ки, пу́ чка, -ки.
Щербатый – щерба́ тий, -а, -е.
Щербина – щерби́ на, -ни; (в дереве) розко́ лина, -ни; (на теле) ві́спина, -ни.
Щетина – щети́ на, -ни.
Щетинистый – щети́ нистий, -а, -е.
́
́
Щетиниться, ощетиниться – їжитися,
наїжитися,
-жуся, -жишся.
Щетинник – щети́ нник, -ка.
Щетинный – щети́ новий, -а, -е.
Щетинообразный – щети́ нуватий, -а, -е.
Щетка, щеточка – щі́тка, -ки, щі́точка, -ки.
Щеточник – щітка́ р, -ря́ .
Щеточный – щіткови́ й, -а́ , -е́ .
Щи – капусня́ к, -ка́ .
Щиколотка, щиколка, щиколоток, анатом. – чи́ колоток, щи́ колоток, -тка.
Щипака – щипа́ ка, -ки, щипу́ н, -на́ .
Щипание – щипа́ ння, -ння.
Щипать, щипнуть – 1) щипа́ ти, -па́ ю, -па́ єш, щипну́ ти, -ну́ , -не́ ш; 2) (волосы, перья) ску́ бти́ ,
-бу́ , -е́ ш, скубну́ ти, -ну, -не́ ш; 3) (жечь) щипа́ ти, пекти́ (печу́ , пече́ ш).
Щипаться – щипа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся.
Щипок – щи́ пка, -ки.
Щипцовый – щипце́ вий, -а, -е.
Щипцы – щи́ пці, -ців; (большие) кліщі́, -щі́в; (слесарные) обце́ ньки, -ків.
Щит – щит, -та́ .
Щитный – щитови́ й, -а́ , -е́ .
Щитоносец – щитоно́ сець, -сця.
Щитообразный – щитува́ тий.
Щука, зоол. – щу́ ка, -ки; (самец) щупа́ к, -ка́ .
Щуп – мацо́ к, -цка́ , щуп, -па; (горн.) сві́дер, -дра.
Щупальце – по́ мацок, -цка.
Щупание – ма́ цання, -ння.
Щупать – ма́ цати, -цаю, -цаєш.
Щурение – жму́ рення, -ння.
Щурить – жму́ рити, -рю, -риш, мру́ жити (мру́ жу, мру́ жиш); -ться – жму́ ритися, мру́ житися.
Щучий – щу́ чий, -я, -е.
Эва, межд. – овва́ .
Эвакуационный – евакуаці́йний.
Эвакуация – евакуа́ ція, -ії.
Эвакуированный – евакуо́ ваний, -а, -е.
Эвакуировать – евакуюва́ ти, -кую́ю, -кую́єш.
Эволюционировать – еволюціонува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Эволюционный – еволюці́йний, -а, -е.
Эволюция – еволю́ція, -ії.
Эврика – е́ врика!
́
Эгоизм – егоїзм,
-му, себелю́бство, -ва.
́
Эгоист – егоїст, -та.
Эгоистический – егоїсти́ чний, -а, -е.
Эдак – ота́ к, так.
Эдакой – отаки́ й, таки́ й, -а́ , -е́ .
Эдем – еде́ м, -му, рай, -а́ ю; -ский – еде́ мський, ра́ йський, -а, -е.
Эдикт – еди́ кт, -ту.
Эй, межд. – ей! гей! гей-гей!
Эквадор – еква́ тор, -ра, рівноде́ нник, -ка, рі́вник, -ка; -риальный – екваторія́ льний,
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рівноде́ нниковий, -а, -е.
Эквивалент – еквівале́ нт, -ту.
Эквилибристика – еквілібри́ стика, -ки.
Экзальтация – екзальта́ ція, -ії, захо́ пленість, -ности.
Экзальтированный – екзальто́ ваний, захо́ плений, -а, -е.
Экзамен – і́спит, -ту, екза́ мен, -ну.
Экзаменатор – екзамена́ тор, -ра, іспитува́ ч, -ча́ .
Экзаменационный – іспито́ вий, екзаменаці́йний, -а, -е.
Экзаменование – іспитува́ ння, -ння, екзаменува́ ння, -ння.
Экзаменовать – іспитува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, екзаменува́ ти.
Экзекутор – екзеку́ тор, -ра; -ша – екзеку́ торка, -ки.
Экзекуция – екзеку́ ція, -ії.
Экзема, мед. – екзе́ ма, -ми, лиша́ й, -ая́ .
Экземпляр – примі́рник, -ка, екземпля́ р, -ра.
Экзотика – екзо́ тика, -ки; -тический – екзоти́ чний, -а, -е.
Экипаж – (повозка) екіпа́ ж, -жа, (на корабле) екіпа́ ж, -жу; -ный – екіпа́ жовий, -а, -е.
Экой – яки́ й, ач-яки́ й, -а́ , -е́ .
Эконом – еконо́ м, -ма; -мка – еконо́ мка, -ки.
Экономист – економі́ст, -та.
Экономить, с’экономить – ощаджа́ ти, -джа́ ю, -джа́ єш, ощади́ ти, -джу́ , -ди́ ш.
Экономический – економі́чний, -а, -е.
Экономия – 1) (политич.) еконо́ мія, -ії; 2) (бережливость) оща́ дність, -ности.
Экономность – оща́ дність, -ности.
Экономный – оща́ дний, -а, -е; -но – оща́ дно.
Экран – екра́ н, -ну.
Экскурсия – екску́ рсія, -ії; -сионный – екскурсі́йний, -а, -е.
Экспансивность – експанси́ вність, -ности.
Экспансивный – експанси́ вний, -а, -е.
Экспансия – експа́ нсія, -ії.
Экспедитор – експеди́ тор, -ра; -ский – експеди́ торський, -а, -е.
Экспедиция – експеди́ ція, -ії; -диционный – експедиці́йний.
Эксперимент – експериме́ нт, -ту, спро́ ба, -би, до́ свід, -ду.
Экспериментальный – експеримента́ льний, до́ свідний, (с)про́ бний, -а, -е.
Экспериментатор – експеримента́ тор, -ра.
Эксперт – експе́ рт, -та, знаве́ ць, -вця́ .
Экспертиза – експерти́ за, -зи.
Эксплоататор – експлуата́ тор, -ра, визи́ скувач, -ча; -ша – експлуата́ торка, -ки,
визи́ скувачка, -ки.
Эксплоатация – 1) (человека) експлуата́ ція, -ії, визи́ скування; -ння; 2) (природн. богатств
) експлуата́ ція, розро́ блення, -ння, використо́ вання, -ння; -ционный – експлуатаці́йний.
Эксплоатировать – 1) (человека) експлуатува́ ти, -ту́ ю, -ту́ єш, визи́ скувати, -кую, -куєш; 2)
(природ. богатства) експлуатува́ ти, розробля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, використо́ вувати, -то́ вую,
-єш.
Экспонат – експона́ т, -ту.
Экспонент – експоне́ нт, -та, виста́ вник, -ка.
Экспорт – експо́ рт, -ту, ви́ віз, -возу.
Экспресс – експре́ с.
Экспрессия – експре́ сія, -ії.
Экспромт – експро́ мт, -ту.
Экспроприатор – експропрія́ тор, -ра.
Экспроприация – експропрія́ ція, -ії, вивла́ снювання, -ння.
Экспроприировать – експропріюва́ ти, -рію́ю, -рію́єш, вивла́ снювати, -нюю, -нюєш.
Экстаз – екста́ з, -зу, за́ хват, -ту.
Экстерн – ексте́ рн, -на.
Экстерничать – екстернува́ ти, -ну́ ю, -ну́ єш.
Экстерриториальность – екстериторія́ льність, -ности.
Экстерриториальный – екстериторія́ льний, -а, -е.
Экстирпатор (землед. орудие) – драпа́ к, -ка́ .
Экстракт, хим. – екстра́ кт, -ту, ви́ тяжка, -ки.
Экстраординарный – екстраордина́ рний, надзвича́ йний.
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Экстренность – нага́ льність, пи́ льність, -ности.
Экстренный – нага́ льний, -ий, пи́ льний, -а, -е; -но – нага́ льно.
Эксцентричность – ексцентри́ чність, -ности.
Эксцентрический – ексцентри́ чний, -а, -е.
Эластичность – елясти́ чність.
Эластичный – елясти́ чний, -а, -е; -но – елясти́ чно.
Элеватор – елева́ тор, -ра.
Элегантность – елеґа́ нтність, -ности.
Элегантный – елеґа́ нтський.
Элегия – еле́ гія, -ії; -ческий – елегі́йний, -а, -е.
Элексир – елекси́ р, -ру.
Электризация – електриза́ ція, -ії, електризува́ ння, -ння.
Электризовать, наэлектризовать – електризува́ ти, -зу́ ю, -зу́ єш, наелектризува́ ти.
Электрификация – електрифіка́ ція, -ії.
Электричество – еле́ ктрика, -ки; -ческий – електри́ чний, -а, -е.
Электродвигатель – електродвигу́ н, -на́ .
Электродинамика – електродина́ міка, -ки.
Электромагнетизм – електромагнети́ зм, -му.
Электромагнит – електромагне́ т.
Электромагнитный – електромагне́ тний, -а, -е.
Электромонтер – електромонте́ р.
Электропередача – електропереда́ ча.
Электроскоп – електроско́ п, -пу.
Электротерапия – електротера́ пія, -ії.
Электротехник – електроте́ хнік, -ка.
Электротехнический – електротехні́чний.
Электроустановка – електроуста́ влення.
Электрохимия – електрохе́ мія, -ії.
Элемент – елеме́ нт, -ту, ча́ стка.
Элементарный – елемента́ рний, початко́ вий, -а, -е.
Эллипсис – е́ліпсис, -су.
Эмалевий – емальо́ вий, -а, -е.
Эмалированный – емальо́ ваний, поли́ в’яний, -а, -е.
Эмалировать – емалюва́ ти, -лю́ю, -лю́єш, полива́ ти, -ва́ ю, -ва́ єш.
Эмаль – ема́ ль, -лю, поли́ ва, -ви.
Эмансипация – емансипа́ ція, -ії.
Эмансипировать – емансипува́ ти, -пу́ ю, -пу́ єш.
Эмансипированный – емансипо́ ваний, -а, -е.
Эмблема – ембле́ ма, -ми, озна́ ка.
Эмбриология – ембріоло́ гія, -ії.
Эмигрант – еміґра́ нт, -та; -ка – еміґра́ нтка, -ки.
Эмиграция – еміґра́ ція, -ії.
Эмигрировать – еміґрува́ ти, -ру́ ю, -ру́ єш, ви́ мандрувати, -рую, -руєш.
Эмоция – емо́ ція, -ії.
Эмоциональный – емоці́йний, -а, -е.
Эмпиризм – емпіри́ зм, -зму.
Эмпирик – емпі́рик, -ка.
Эмпирический – емпіри́ чний.
Энергичный – енерґі́йний, -а, -е; -но – енерґі́йно.
Энергия – ене́ рґія, -ії; (у человека) ене́ рґія, завзя́ ття, -ття.
Энтомология – ентомоло́ гія, -гії; -гичный – ентомологі́чний.
Энтомолог – ентомо́ лог, -га.
Энтузиазм – ентузія́ зм, -му.
Энтузиаст – ентузія́ ст, -та; -ка – ентузія́ стка, -ки.
Энциклопедист – енциклопеди́ ст, -та.
Энциклопедический – енциклопеди́ чний, -а, -е.
Энциклопедия – енциклопе́ дія.
Эпиграмма – епігра́ ма, -ми.
Эпиграф – епі́гра́ ф, -фу.
Эпидемический – епідемі́чний, по́ шесний, -а, -е.
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Эпидемия – епіде́ мія, -ії, по́ шесть, -сти.
Эпидерма – епіде́ рма, -ми, на́ шкірень, -рня.
Эпизод – епізо́ д, -ду; -дический – епізоди́ чний, -а, -е.
Эпизоотия – епізоо́ ті́я, паді́ж, -дежу́ .
Эпилог – епіло́ г, -гу.
Эпитафия – епіта́ фія, -ії, на́ пис на надгро́ бку.
Эпитет – епі́тет, -ту.
Эпический – епі́чний, -а, -е.
Эполет – еполе́ т, -ту; -ный – еполе́ товий, -а, -е.
Эпопея – епопе́ я, -е́ ї.
Эпос – е́ пос, -су.
Эпоха – епо́ ха, -хи, доба́ , -би́ .
Эра – е́ ра, -ри.
Эрмитаж – ерміта́ ж, -жу.
Эротика – еро́ тика, -ки.
Эротический – ероти́ чний, -а, -е.
Эрудиция – еруди́ ція, -ії.
Эскадра – еска́ дра, -ри.
Эскадрилья – ескадри́ лья, -лі.
Эскадрон – ескадро́ н, -ну, кі́нна со́ тня; -ный – ескадро́ нний, -а, -е, соте́ нний.
Эскиз – ескі́з, -зу, шкиц, -цу; -ный – ескі́зний, -а, -е.
Эспаньолка – еспаньйо́ лка, -ка.
Эсперанто – еспера́ нто, -та.
Эссенция – есе́ нція, -ії.
Эстамп – рити́ на, -ни.
Эстафета – штафе́ та, -ти; -тный – штафе́ товий, -а, -е.
Эстетика – есте́ тика, -ки; -ический – естети́ чний, -а, -е.
Эстрада – естра́ да, -ди.
Этаж – по́ верх, -ху; -жный – поверхо́ вий, -а, -е.
Этажерка – етаже́ рка, -ки, поли́ чка, -ки.
Этак – так, ота́ к.
Этап – ета́ п, -пу; -ный – ета́ пний, -а, -е.
Этика – е́ тика, -ки.
Этикет – 1) (церемониал) етике́ т, -ту; 2) (наклейка) см. Этикетка.
Этикетка – етике́ тка, -ки, на́ ліпка, -ки.
Этимология – етимоло́ гія, -ії; -гический – етимологі́чний.
Этический – ети́ чний, -а, -е.
Этнограф – етно́ граф, -фа; -ический – етнографі́чний.
Этнография – етногра́ фія, -ії.
Этнолог – етно́ лог, -га.
Этнологический – етнологі́чний, -а, -е.
Этнология – етноло́ гія, -ії.
Этот, эта, это, мест. – цей, ця, це.
Этюд – етю́д, -ду.
Эфес – ефе́ с, -су, держа́ к, -ка́ .
Эфиоп – етіо́ п; -ский – етіо́ пський, -а, -е.
Эфир, хим. – ете́ р, -ру; -ный – ете́ ровий, -а, -е.
Эффект – ефе́ кт, -ту; -ный – ефекто́ вний, -а, -е.
Эхо – луна́ , -ни́ .
Эшафот – ешафо́ т, -ту.
Эшелон – ешело́ н, -ну.
Юбилей – ювіле́ й; -е́ ю; -ный – ювіле́ йний, -а, -е.
Юбиляр – ювіля́ т, -та, юбіля́ р, -ра; -ша – ювіля́ тка, юбіля́ рка, -ки.
Юбка, юбченка – спідни́ ця, -ці, спідни́ чка, -ки.
Юбочный – спідни́ чний, -а, -е.
Ювелир – ювелі́р, -ра; -ный – ювелі́рний, -а, -е.
Юг – пі́вдень, -дня; юго-восток – півде́ нний схід; юго-запад – півде́ нний за́ хід.
Юго-восточный – південно-схі́дний, -я, -є.
Юго-западный – південно-захі́дній, -я, -є.
́
Юдаизм – юдаїзм,
-му.
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Юдоль – доли́ на, -ни.
Юдофил – юдофі́л, -ла.
Юдофоб – юдофо́ б, -ба.
Юдофобия – юдофо́ бія, -ії; -бство – юдофо́ бство, -ва.
Юдофобский – юдофо́ бський.
Южанин – півде́ нець, -нця; -нка – півде́ нка, -ки.
Южный – півде́ нний, -а, -е.
Юла – дзи́ ґа, -ґи.
Юлианский (календарь) – юлія́ нський, -а, -е.
Юлить – крути́ тися, -чу́ ся, -тишся (перед ким), підсипа́ тися, -па́ юся, -па́ єшся (до кого).
Юмор – гу́ мор, -ру.
Юморист – гумори́ ст, -та; -тка – гумори́ стка, -ки.
Юмористика – гумористи́ ка, -ки; -стический – гумори́ стичний.
Юмористичность – гумористи́ чність, -ности.
Юнга – ю́нґа, -ги, матро́ с-у́ чень.
Юнеть – молоді́ти, -ді́ю, -ді́єш, молоді́шати, -шаю, -шаєш.
Юнец – пі́дросток, -тка.
Юнкер – ю́нкер, -ра; -ский – ю́нкерський, -а, -е.
Юность – мо́ лодість, -дости, мо́ лодощі, -щів.
Юноша – юна́ к, -ка́ , молоди́ к, -ка́ .
Юношеский – юна́ цький, молоде́ цький, -а, -е.
Юношество – 1) (молодость) юна́ цтво, -ва; 2) (молодежь) мо́ лодь, -ді.
Юношествовать – юнакува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш, молодикува́ ти, -ку́ ю, -ку́ єш.
Юный – ю́ний, молоди́ й, -а́ , -е́ .
Юридический – юриди́ чний, -а, -е; -чески – юриди́ чно.
Юрисдикция – юрисди́ кція, -ії.
Юрисконсульт – юриско́ нсульт.
Юриспруденция – юриспруде́ нція, -ії, правозна́ вство, -ва.
Юрист – юри́ ст, -та, правни́ к, -ка́ .
Юркий – в’юнки́ й, шустки́ й, -а́ , -е́ .
Юркнуть – шмигну́ ти, -ну́ , -не́ ш, гу́ лькнути, -ну́ , -не́ ш.
Юркость – в’ю́нкість, -кости, шу́ сткість, -кости.
Юродивость – юроди́ вість, -вости.
Юродивый – юроди́ вий, -а, -е.
Юродство – юро́ дство, -ва.
Юродствовать – юро́ дствувати, -вую, -вуєш.
Юрок – юро́ к, -рка́ , в’юро́ к, -рка́ .
Юрта – ю́рта, -ти, халабу́ да, -ди.
Юртовый – юртови́ й, -а́ , -е́ .
Юстиция – юсти́ ція, -ії, правосу́ ддя, -ддя.
Ютиться – тули́ тися, -лю́ся, -лишся, мости́ тися (мощу́ ся, мо́ стишся).
Юфть – ю́хта, -ти, ю́хт, -ту.
Юфтяный – юхто́ вий, -а, -е.
Я, мест. – я (род. мене́ , дат. мені́).
Ябеда – я́ беда, -ди, на́ клеп, -пу.
Ябедник – я́ бедник, -ка, накле́ пник, -ка; -ница – я́ бедниця, -ці, накле́ пниця, -ці.
Ябедничать, наябедничать – набрі́хувати, -рі́хую, -хуєш, набреха́ ти, -решу́ , -ре́ шеш,
клепа́ ти, наклепа́ ти, -па́ ю, -па́ єш (на кого).
Ябедничество – набрі́хування, -ння, ше́ поти, -тів.
Яблоко – я́ блуко, -ка; адамово я. – борла́ к, -ка́ , кади́ к, -ка́ , глазное я. – очне́ я́ блуко.
Яблоновка – яблуні́вка, -ки.
Яблонь, яблоня – я́ блуня, -ні; -нька – я́ блунька, -ки.
Яблочник – я́ блучник, -ка; -ница – я́ блучниця, -ці.
Яблочный – яблуне́ вий, я́ блучний, -а, -е; -ная кислота – я́ блучна кислота́ .
Явитель – пред’я́ вник, -ка, пока́ жчик, -ка; -ница – пред’я́ вниця, -ці, пока́ жчиця, -ці.
Явка – я́ вка, -ки.
Явленный – я́ влений, -а, -е.
Явление – я́ вище, -ща, з’я́ вище, -ща; (на сцене) я́ ва, -ви.
Являть, явить – 1) (оказывать милость) явля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш, яви́ ти (явлю́, я́ виш); 2)
(пред’являть) пока́ зувати, -зую, -зуєш, показа́ ти, -жу́ , -жеш.
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Являться, явиться – з’явля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся, з’яви́ тися, -влю́ся, -вишся, об’явля́ тися,
об’яви́ тися.
Явность – я́ вність, -ности.
Явный – я́ вний, види́ мий, -а, -е; -но – я́ вно, види́ мо.
Явор – я́ вір, -вора.
Яворовый – яворо́ вий, -а, -е.
Яворина – явори́ на, -ни.
Явочный – я́ вочний, -а, -е.
Явственность – вира́ зність, я́ сність, -ности.
Явственный – вира́ зний, я́ сний, -а, -е; -но – вира́ зно.
Явствовать – виявля́ тися, -ля́ юся, -ля́ єшся.
Ягдташ – яґдташ, -ша, мисли́ вська то́ рба, -би.
Ягненок – ягня́ , -ня́ ти, ягня́ тко, -ка.
Ягниться – коти́ тися, -чу́ ся, -тишся.
Ягнятник – ягня́ тник, -ка.
Ягнячий – ягня́ чий, -а, -е.
Ягода – я́ года, -ди. Не нашего поля ягода – не на́ шого пі́р’я пти́ ця.
Ягодица (анат.) – си́ дня, -ні.
Ягодка – я́ гідка, -ки.
Ягодник – ягідни́ к, -ка́ .
Ягодный – я́ гідний, -а, -е
Яд – отру́ та, -ти, трути́ зна́ , -ни́ .
Ядовито – ущи́ пливо.
Ядовитость – 1) (смертоносность) отру́ йність, -ности; 2) (язвительность) ущи́ пливість.
Ядовитый – 1) (смертоносный) отру́ йний, -а, -е; (язвительный) ущи́ пливий, -а, -е.
Ядренеть – ядерні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Ядреный – я́ де́ рний, -а, -е; -но – я́ де́ рно; -ность – я́ де́ рність.
Ядро – 1) ядро́ , -ра́ , зерно́ , -на́ ; 2) (пушечное) ядро́ , -ра́ ; 3) (сущность) суть, -ті, су́ тність,
-ности. 4) (анат.) яйце́ , -ця́ .
Язва – боля́ чка, -ки, ра́ на, -ни, ура́ зка, -ки. Сибирская язва – сибі́рка, -ки, телі́й, -ія́ .
Язвенный – уразко́ вий, -а, -е.
Язвитель – ущи́ пливий, -вого; -ница – ущи́ плива, -вої.
Язвительность – ущи́ пливість, уразли́ вість, -вости.
Язвительный – ущи́ пливий, уразли́ вий, -а, -е.
Язвить, уязвить (рану, словами) – уража́ ти, -жа́ ю, -жа́ єш, урази́ ти, -жу́ , -зи́ ш.
Язык – 1) (во рту) язи́ к, -ка; (речь) мо́ ва, -ви, язи́ к, -ка́ ; (о колоколе) би́ ло, -ла.
Языковедение – мовозна́ вство, -ва; сравнительное -ние – порівня́ льне мовозна́ вство.
Языковед – мовозна́ вець, -вця.
Языкообразный – язикува́ тий.
Языческий – пога́ нський, -а, -е.
Язычество – пога́ нство, -ва.
Язычник – пога́ нин, -на; -ница – пога́ нка, -ки.
Язычный – язи́ чний, язико́ вий, -а, -е.
Яйцевидность, яйцеобразность – яйцюва́ тість, -тости.
Яйцевидный, яйцеобразный – яйцюва́ тий, -а, -е.
Яйцо – яйце́ , -ця́ ; (испорченное) бовту́ н, -на́ .
Яичко – яє́чко, -ка.
Яичник, анат. – яє́чник, -ка.
Яичница – яє́чня, -ні.
Яичный – яє́чний, -а, -е.
Якорь – ко́ тва, -ви, котви́ ця, -ці, я́ кір, -коря; (маленький) кі́шка, -ки; -ный – ко́ твичний,
я́ кірний.
Якшаться, с’якшаться – лига́ тися, зляга́ тися, -га́ юся, -га́ єшся (з ким).
Ялик – я́ лик, -ка, чо́ вен, -вна́ .
Яловеть – я́ лові́ти, -ві́ю, -ві́єш.
Яловица – я́ лівка, -ки.
Яловый – я́ ловий, -а, -е.
Яма – я́ ма, -ми; (сорная) смі́тник, -ка; глазные ямы – я́ мки (род. я́ мок).
Ямб – ямб, -ба; -бический – ямбі́чний, -а, -е.
Ямистый – ямкува́ тий, -а, -е.
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Ямка – я́ мка, -ки.
Ямщик – ху́ рман, -на, візни́ к, -ка́ .
Ямщицкий – ху́ рманський, візни́ цький, -а, -е.
Январь – сі́чень, -чня.
Январский – січне́ вий, -а, -е.
Янтарный – бурштино́ вий, -а, -е.
Янтарь – буршти́ н, -ну.
Янычар – янича́ р, -ра; -ский – янича́ рський, -а, -е.
Ярд, англ. мера – я́ рд, -да.
Ярить, роз’ярить – яри́ ти (ярю́, яри́ ш), роз’яри́ ти, -рю́, -ри́ ш, розпаля́ ти, -ля́ ю, -ля́ єш,
розпали́ ти, -лю́, -лиш, дрочи́ ти, роздрочи́ ти, -чу́ , -чиш.
Ярка (мол. овца) – я́ рка, -ки.
Яркий – яскра́ вий, -а, -е; -ко – яскра́ во.
Яркожелтый – жовтогаря́ чий, -а, -е.
Яркость – яскра́ вість, -вости.
Ярлык – на́ ліпка, -ки.
Ярмарка – я́ рмарок, -рку.
Ярмо – ярмо́ , -ма́ .
Яровой – ярови́ й, -а́ , -е́ , я́ рий.
Яростный – лю́тий, шале́ ний, -а, -е; -но – лю́то, шале́ но.
Ярость – лю́тість, -тости, шале́ нство, -ва, ша́ л, -лу.
Ярус – 1) (в театре) по́ верх, -ху; 2) (земли) шар, -ру.
Ярый – 1) (о человеке) завзя́ тий, палки́ й, -а́ , -е́ ; 2) (воск) чи́ стий.
Ярь – (хлеба) ярина́ , -ни́ ; (краска) мідя́ нка, -ки.
Яса – яса́ , -си́ , салю́т, -ту.
Ясеневый – ясене́ вий, -а, -е.
Ясень, бот. – я́ сінь, -сеня.
Ясли – я́ сла (род. я́ сел); (маленьк.) ясе́ льця, -лець.
Яснеть, прояснеть – ясні́ти, -ні́ю, -ні́єш, проясні́ти.
Яснехонький – ясні́сінький, -а, -е; -ко – ясні́сінько.
Ясниться – ясні́ти, -ні́ю, -ні́єш.
Ясновидение – ясновиді́ння, -ння.
Ясновидец, ясновидящий – яснови́ дець, -дця.
Ясность – я́ сність, -ности.
Ясный – я́ сний, -а, -е; -но – я́ сно.
́
Яство – стра́ ва, -ви, їжа,
-жі.
Ястреб, зоол. – я́ струб, -ба, шулі́ка, -ки.
Ясыр – яси́ р, -ру.
Ятровь, ятрова – ятрі́вка, -ки.
Яхонт – я́ хонт, -ту; (красный) рубі́н, -ну; -нтовый – я́ хонтовий, рубіно́ вий, -а, -е.
Яхт-клуб – яхт-клюб, -бу.
Ячейка – 1) (в зубах) чару́ нка, -ки; 2) (в сотах) комі́рка, -ки; 3) (в организации) осере́ док.
Ячменный – ячмі́нний, я́ чний.
Ячмень – ячмі́нь, -ме́ ню.
Ячный, ячневый, см. Ячменный.
Яшма – я́ спис, -су; -мовый – ясписо́ вий, -а, -е.
Ящер – 1) (болезнь у лошадей) я́ щур, -ра; 2) см. Ящерица.
Ящерица, зоол. – я́ щірка, -ки.
Ящериный – ящіри́ ний, -а, -е.
Ящеричный – ящірко́ вий, -а, -е.
Ящик – скри́ нька, -ки; (в столе) шухля́ да, -ди; (в телеге) я́ щик, -ка.
Ящичный – скринькови́ й, -ва, -ве.
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ
Абисинец – абесі́нець, -нця; -нка – абесінка, -ки.
Абисиния – Абесі́нія.
Абхазия – Абха́ зія, -ії; -хазский – абха́ зький, -а, -е.
Австралиец – австралі́єць, -лі́йця.
Австралийский – австралі́йський, -а, -е.
Австралия – Австра́ лія, -ії.
Австриец – австрі́єць, -і́йця.
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Австрийский – австрі́йський.
Австрия – А́встрія, -ії.
Адрианополь – Адріяно́ піль, -поля.
Адриатическое море – Адрія́ тика, -ки.
Азербейджан – Азербейджа́ н, -ну.
Азиатец – азія́ т, -та; - тка – азія́ тка.
Азиатский – азія́ тський, -а, -е.
Азия – А́зія, -ії.
Азов – Озі́в (род. Озо́ ва); -ский – озо́ вський, -а, е.
Аккерман – Аккерма́ н, -ну; -ский – аккерма́ нський, -а, -е.
Албанец – альба́ нець, -нця; -нка – альба́ нка, -ки.
Албания – Альба́ нія, -ії; -ский – альба́ нський, -а, -е.
Александрия – Олександрі́я, -і́ї; -дрийский – олександрі́йський.
Алжир – Альжі́р, -ра; -ский – альжі́рський, -а, -е.
Алжирец – альжі́рець, -рця; -рка – альжі́рка, -ки.
Алжирия – Альжі́рія, -ії.
Алтай – Алта́ й, -а́ ю.
Альпы – А́льпи (род. Альп и А́льпів).
Аляска – Аля́ ска, -ки.
Америка – Аме́ рика, -ки; -нский – америка́ нський, -а, -е.
Американец – америка́ нець, -нця; -нка – америка́ нка, -ки.
Амстердам – Амстерда́ м, -му; -дамский – амстерда́ мський.
Амур – Аму́ р, -ру.
Ананьев – Ана́ ньїв, -ньєва; -ский – ана́ ньївський, -а, -е.
Анатолия – Анато́ лія, -ії.
Англичанин – англі́єць, -лі́йця; -анка – англія́ нка, -ки.
Англия – А́нглія, -ії.
Ангора – Анґо́ ра, -ри.
Аннам – Анна́ м, -му.
Антверпен – Антверпе́ н, -ну.
Антильские острова – Анти́ льські острови́ , -ських острові́в.
Антиохия – Антіохі́я, і́ї; -хийский – антіохі́йський, -а, -е.
Аппенины – Апенні́ни (род. Апенні́н).
Аравийский залив – Араві́йська зато́ ка.
Аравия – Ара́ вія, -ії.
Аральское море – Ара́ льське мо́ ре.
Арарат – Арара́ т, -ту.
Аргентина – Арґенті́на, -ни.
Армения – Вірме́ нія, -ії.
Армянский – вірме́нський, -а, -е.
Армянин – вірмени́ н, -на; -янка – вірме́ нка, -ки.
Артемовск – Арте́ мівське, -кого.
Архангельск – Арха́ нґельськ, -ку; -гельский – арха́ нґельський.
Ассириец – ассірі́єць, -рі́йця; -рийка – ассірі́йка, -ки.
Ассирия – Ассі́рія, -ії; -рийский – ассірі́йський, -а, -е.
Астрахань – Астраха́ нь, -ні.
Асхабад – Асхаба́ д, -ду.
Атлантический океан – Атланті́йський океа́ н.
Афганистан – Афґаніста́ н, -ну; -ский – афґаніста́ нський.
Афины – Ате́ ни (род. Ате́н).
Африка – А́фрика, -ки; -канский – африка́ нський, -а, -е.
Африканец – африка́ нець, -нця; -анка – африканка, -ки.
Ахтирка – Охти́ рка, -ки.
Бавария – Бава́ рія, -ії; -рский – бава́ рський, -а, -е.
Багдад – Баґда́ д, -ду; -ский – баґда́ дський.
Байкал – Байка́ л, -лу.
Баку – Баку́ , -ку́ ; -кинский – бакі́нський, -а, -е.
Балеарские острова – Балеа́ рські острови́ .
Балканы – Балка́ ни, (р. Балка́ н).
Балта – Ба́ лта, -ти.
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Балтийское море – Ба́ льтика, -ки.
Барселона – Барцельо́ на, -ни.
Батум – Бату́ м, -му(а); -ский – бату́ мський, -а, -е.
Бахчисарай – Бахчисара́ й, -ра́ ю; -ский – бахчисара́ йський, -а, -е.
Белая-Церковь – Біла-Це́ рква.
Белгород – Бі́лгород, -ду.
Белград – Беоґра́ д; -радский – беоґра́ дський.
Белое море – Бі́ле мо́ ре.
Белоруссия – Білору́ щина, -ни; -русский – білору́ ський, -а, -е.
Белоцерковский – білоцеркі́вський, -а, -е.
Бельгиец – бельгі́єць, -гі́йця; -ийка – бельгі́йка, -ки.
Бельгия – Бе́ льгія, -ії; -гийский – бельгі́йський, -а, -е.
Бендеры – Бенде́ ри (род. Бенде́ р); -рский – бенде́ рський.
Бердичев – Берди́ чів, -чева.
Бердянск – Бердя́ нське, -кого; -ский – бердя́ нський, -а, -е.
Березина – Березина́ , -ни́ .
Берлин – Берлі́н, -ну; -ский – берлі́нський, -а, -е.
Бессарабия – Басара́ бія, -ії; -рабский – басара́ бський, -а, -е.
Богодухов – Богоду́ хів, -хова; -ский – богоду́ хівський.
Богуслав – Богусла́ в, -ва; -ский – богусла́ вський, -а, -е.
Болгарин – болга́ рин, -на; -рка – болга́ рка, -ки.
Болгария – Болга́ рія, -ії; -рский – болга́ рський.
Боливия – Болі́вія, -ії.
Бордо – Бордо́ .
Борзенский – борзе́ нський, -а, -е.
Борзна – Бо́ рзна, -ни.
Борнео – Бо́ рнео.
Босния – Бо́ снія, -ії; -нийский – босні́йський, -а, -е.
Босфор – Босфо́ р, -ра.
Ботанический залив – Ботні́чна зато́ ка.
Бразилия – Бразі́лія, -ії; -зильский – бразі́льський, -а, -е.
Брест-Литовск – Бере́ стя.
Британия – Бріта́ нія, -ії.
Британский – бріта́ нський, -а, -е.
Брюссель – Брюксе́ль, -лю.
Брянск – Бря́ нське, -кого.
Буг (река) – Бог, -гу; -ский – бо́ зький, -а, -е.
Буда-Пешт – Буда-Пе́ шт, -ту; -ский – Буда-Пе́ штський, -а, -е.
Буковина – Букови́ на, -ни.
Буковинский – Букови́ нський.
Бухара – Буха́ ра, -ри; -рский – буха́ рський, -а, -е.
Бухарест – Букаре́ шт, -ту; -ский – букаре́ штський, -а, -е.
Бухарец – буха́ рець, -рця; -рка – буха́ рка, -ки.
Буэнос-Айрес – Буе́ но́ с-Айрес, -су.
Вавилон – Вавило́ н, -ну; -ский – вавило́ нський, -а, -е.
Валахия – Воло́ хія, -ії.
Валашский – воло́ ський, -а, -е.
Валдайские горы – Валда́ йські го́ ри.
Варшава – Варша́ ва, -ви; -вский – варша́ вський, -а, -е.
Васильков – Василькі́в, -ко́ ва; -ский – василькі́вський – -а, -е.
Вашингтон – Вашінґто́ н, -на(у).
Везувий – Везу́ вій, -ія.
Великобритания – Великобріта́ нія, -ії; -нский – великобріта́ нський, -а, -е.
Великороссиянин – росія́ нин, -на.
Вена – Ві́день, -дня.
Венгерец – уго́ рець, -рця; -герка – уго́ рка, -ки.
Венгрия – Уго́ рщина, -ни; -герский – уго́ рський, -а, -е.
Венеция – Вене́ ція, -ії; -цианский – венеці́йський, -а, -е.
Византия – Візанті́я, -і́ї; -тийский – візанті́йський, -а, -е.
Вильно – Ві́льна, -ни; -ленский – ві́ленський, -а, -е.
608

Російсько-український словник

Винница – Ві́нниця, -ці; -ский – ві́нницький, -а, -е.
Висла – Ви́ сла, -ли.
Волга – Во́ лга, -ги; -лжский – во́ лзький, -а, -е.
Волхов – Во́ лхов, -ова.
Волынь – Воли́ нь, -ні; -лынский – волинський, -а, -е.
Воронеж – Воро́ ніж, -нежа; -ский – воро́ нізький, -а, -е.
Гадяч – Га́ дяче, -чого; -дячский – гадя́ цький, -а, -е.
Гайсин – Га́ йсин, -на; -ский – га́ йсинський, -а, -е.
Галиция – Галичина́ , -ни́ ; -цийский – га́ лицький, -а, -е.
Гвинея – Ґвіне́ я, -еї.
Гельсингфорс – Ге́ льсінкі.
Генуя – Дже́ нова, Ґену́ я; -нуэзский – дженовезький.
Германец – герма́ нець, -нця, ні́мець, -мця.
Германия – Герма́ нія, -ії, Німе́ ччина, -ни; -манский – герма́ нський, німе́ цький, -а, -е.
Гибралтар – Ґібральта́ р, -ру; -ский – ґібральта́ рський, -а, -е.
Гималайские горы – Гімала́ йські го́ ри.
Глухов – Глу́ хів, -хова; -ский – глу́ хівський, -а, -е.
Голландец – голя́ ндець, -дця; -дка – голя́ ндка, -ки.
Голландия – Голя́ ндія, -ії; -ландский – голя́ ндський, -а, -е.
Городище – Городи́ ще, -ща.
Гостомль – Госто́ мля, -млі.
Готланд – Ґо́ тлянд, -да.
Грек – грек, -ка.
Гренландия – Ґренля́ ндія, -ії; -ландский – ґренля́ ндський, -а, -е.
Греция – Гре́ ція, -ії, Гре́ ччина, -ни.
Гречанка – греки́ ня, -ні.
Греческий – гре́ цький, -а, -е.
Грузинец – грузи́ н, -на; -зинка – грузи́ нка, -ки.
Грузия – Гру́ зія, -ії; -зинский – грузи́ нський, -а, -е.
Гуцул – гуцу́ л, -ла; -льский – гуцу́ льський, -а, -е.
Далмация – Далма́ ція, -ії.
Дамаск – Дама́ ськ, -ку; -масский – дама́ ський, -а, -е.
Дания – Да́ нія, -ії; датский – да́ нський, -а, -е.
Данциг или Гданск – Ґда́ нськ, -ку.
Дарданеллы – Дардане́лли, -лів; -нельский (пролив) – Дардане́льська (прото́ ка).
Датчанин – да́ нець, -нця; -чанка – да́ нка, -ки.
Десна – Десна́ , -ни́ .
Десенский – десе́ нський, -а, -е.
Днепр – Дніпро́ , -ра́ ; -провский – дніпро́ вський, -а, -е.
Днестр – Дністе́ р, -тра́ .
Добруджа – Добру́ джа, -жі.
Дон – Дін (род. Дону).
Донец – Діне́ ць, -нця́ .
Донецкий бассейн – Доне́ цький басе́ йн, Доне́ ччина.
Дрезден – Дре́ зден, -на; -ский – дре́ зденський, -а, -е.
Дубно – Ду́ бно, -на.
Дубенский – ду́ бенський, -а, -е.
Дунай – Дуна́ й, -на́ ю; -ский – дуна́ йський, -а, -е.
Евпатория – Евпато́ рія, -ії.
Европа – Евро́ па, -пи; -пейский – европе́ йський, -а, -е.
Европеец – европе́ єць, -пе́ йця; -пейка – европе́ йка, -ки.
Египет – Єги́ пет, -пту; -ский – єги́ петський, -а, -е.
Египтянин – єгиптя́ нин, -на; -тянка – єгиптя́ нка, -ки.
Екатеринослав – Катериносла́ в, -ва; -ский – катериносла́ вський, -а, -е.
Екатеринодар – Катеринода́ р, -ра.
Елисаветград, см. Зиновевськ.
Енисей – Єнісей, -сея; -сейский – єнісе́ йський, -а, -е.
Ефрат – Ефрат, -ту.
Женева – Жене́ ва, -ви; -ский – жене́ вський, -а, -е.
Житомир – Житоми́ р, -ра; -ский – жито́ мирський, -а, -е.
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́
Закаспийская область – Закаспі́йська країна.
Запорожье – Запорі́жжя, -жжя.
Звенигородка – Звинигоро́ дка, -ки; -дский – звинигоро́ дський, -а, -е.
Зеландия – Зеля́ ндія, -ії; -дский – зеля́ ндський, -а, -е.
Зеньков – Зінькі́в, -ко́ ва.
Зинов’евск (старое: Елисаветград – Лисавет) – Зіно́ в’ївське, -кого.
Златополь – Зла́ топіль, -поля; -ский – зла́ топі́льський, -а, -е.
Золотоноша – Золотоно́ ша, -ші; -ношский – золотоні́ський, -а, -е.
Иеддо, см. Токио.
Иерусалим – Єрусали́ м, -му; -лимский – єрусали́ мський.
́ -ла; -ильский – ізмаїльський,
́
Измаил – Ізмаїл,
-а, -е.
Израильтянин – ізраїльтя́ нин, -на; -тянка – ізраїльтя́ нка, -ки.
Изюм – Ізю́м, -ма; -мский – ізю́мський, -а, -е.
Иллирия – Ілірі́я, -і́ї; -рийский – ілірі́йський, -а, -е.
Индиец – інді́єць, -ді́йця.
́ дія, -ії; -дийский – інді́йський, -а, -е.
Индия – Ін
Индо-Китай – Індо-Кита́ й (род. Індо-Кита́ ю).
Индостан – Індоста́ н, -ну.
Индус – інду́ с, -са.
Индусский – інду́ ський, -а, -е.
Иордан – Йорда́ нь, -ні; -ский – йорда́ нський, -а, -е.
Ирландец – ірля́ ндець, -дця; -дка – ірля́ ндка, -ки.
Ирландия – Ірля́ ндія, -ії.
Ирландский – ірля́ ндський, -а, -е.
Иртыш – Ірти́ ш, -ша.
Испанец – еспа́ нець, -нця; -нка – еспа́ нка, -ки.
Испания – Еспа́ нія, -ії.
Испанский – еспа́ нський, -а, -е.
Италианец, итальянец – італі́єць, -лі́йця; -нка, -льянка – італі́йка, -ки.
Италианский, итальянский – італі́йський, -а, -е.
Италия – Іта́ лія, -ії.
Иудея – Юде́ я, -е́ ї; -дейский – юде́ йський, -а, -е.
Кабардинец – кабарди́ нець, -нця.
Кавказ – Кавка́ з, -зу; -казский – кавка́ зький, -а, -е.
Казань – Каза́ нь, -ні; -нский – каза́ нський, -а, -е.
Казатин – Козя́ тин, -на; -ский – козя́ тинський, -а, -е.
Казбек – Казбе́к, -ка.
́ -ру; -ский – каїрський,
́
Каир – Каїр,
-а, е.
Калифорния – Каліфо́ рнія, -ії.
Калмык – калми́ к, -ка́ ; -мычка – калми́ чка, -ки.
Калуга – Калу́ ґа, -ги; -лужский – калу́ зький, -а, -е.
Калькута – Кальку́ тта, -ти.
Каменец-Подольск – Кам’яне́ ць-Поді́льський (род. Кам’янця́ -Поді́льського).
Камчатка – Камча́ тка, -ки; -чатский – камча́ тський, -а, -е.
Канарские острова – Кана́ рські острови́ .
Канев – Ка́ нів (род. Ка́ нева); -ский – ка́ нівський, -а, -е.
Кантон – Канто́ н, -ну.
Каролинские острова – Каролі́нські острови́ .
Карпатские горы – Карпа́ ти (род. Карпа́ т).
Карфаген – Картаґе́ н, -ну; -генский – картаґе́ нський, -а, -е.
Каспийское море или Каспия – Ка́ спія, -ії; -пийский – каспі́йський, -а, -е.
Кёнигсберг – Кеніґсбе́ рґ, Короле́ вець, -вця.
Керчь – Керч, -чі.
Керченский – ке́ рченський, -а, -е.
Киев – Ки́ їв (род. Ки́ єва); -ский – ки́ ївський, -а, -е.
Киевлянин – кия́ нин, -на; -лянка – кия́ нка, -ки.
Кипр – Кіпр, -ра.
Кипрский – кі́прський, -а, -е.
Киргиз – кирги́ з, -за; -зский – кирги́ зький, -а, -е.
Кисловодск – Кислово́ дськ.
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Китаец – кита́ єць, -та́ йця; -таянка – китая́ нка, -ки.
Китай – Кита́ й, -та́ ю; -ский – кита́ йський, -а, -е.
Кишинев – Кишині́в, -не́ ва.
Кишиневский – кишині́вський, -а, -е.
Клинцы – Клинці́, -ці́в.
Ковель – Ко́ вель (род. Ко́ вля); -ский – ко́ вельський, -а, -е.
Ковно – Ко́ вна, -ни.
Козелец – Козеле́ ць, -льця́ ; -кий – козеле́ цький, -а, -е.
Коломия – Коломи́ я, -и́ ї.
Конго – Конґо, -ґа.
Конотоп – Коноті́п, -то́ пу; -ский – коноті́пський, -а, -е.
Константиноград – Костянтино́ град, -ду.
Константинополь – Костянтинопіль, -поля; -ский – костянтино́ пільський, -а, -е.
Копенгаген – Копенга́ ґен, -на; -ский – копенга́ ґенський, -а, -е.
Кордильеры – Кордільє́ри (род. Кордільє́р).
Корея – Коре́ я, -е́ ї.
Коринф – Кори́ нт, -ту; -ский – кори́ нтський, -а, -е.
Коростень – Ко́ ростень, -ня.
Корсика – Ко́ рсіка, -ки.
Краков – Кра́ ків, -кова; -ский – кра́ ківський, -а, -е.
Кременчуг – Кремінчу́ к, -ка́ ; -ский – кремінчу́ цький, -а, -е.
Кривой Рог – Криви́ й Ріг (род. Криво́ го Ро́ гу).
Крит – Кре́ та; – ский – кре́ тський, -а, -е.
Кроация – Кроа́ ція, -ії.
Кролевец – Кролеве́ ць, -вця́ ; -кий – кролеве́ цький, -а, -е.
Кронштадт – Кроншта́ дт, -ту.
Крым – Крим, -му; -ский – кри́ мський, а, -е.
Кубань – Куба́ нь. -ні; -банский – куба́ нський, -а, -е.
Купянск – Куп’я́ нка, -ки.
Курдистан – Курдиста́ н, -ну.
Курильские острова – Кури́ льські острови́ .
Курляндия – Курля́ ндія, -ії; -дский – курля́ ндський, а, -е.
Курск – курськ, -ку; -ский – ку́ рський, -а, -е.
Ладога – Ла́ доґа, -ґи; -дожский – ла́ дозький, -а, -е.
Ламанш или Британский канал – Ля-Ма́ нш, -шу або Бріта́ нська прото́ ка.
Лапландия – Ляпля́ ндія, -ії.
Латыш – лати́ ш, -ша́ ; -ский – лати́ ський, -а, -е.
Лебедин – Лебеди́ н, -на́ ; -ский – лебеди́ нський, -а, -е.
Ледовитое море – Льодови́ те мо́ ре.
Лейпциг – Ля́ йпціґ, -ґу; -ский – ля́ йпцізький, -а, е.
Ленинград – Ленінґра́ д, -ду(а).
Летичев – Лети́ чів, -чева.
Либава – Ліба́ ва, -ви.
Ливадия – Лива́ дія, -ії.
Липовец – Липове́ ць, -вця́ ; -кий – липове́ цький, -а, -е.
Лиссабон – Лісбо́ на, -ни.
Литва – Литва́ , -ви́ ; -товский – лито́ вський, -а, -е.
Литвин – литви́ н, -на; -винка – литви́ нка, -ки.
Лифляндец – ліфля́ ндець, -дця; -дка – ліфля́ ндка, -ки.
Лифляндия – Ліфля́ ндія, -ії; -дский – ліфля́ ндський, -а, -е.
Лодзь – Лодзь, -зі, Лудзь.
Лондон – Ло́ ндон, -ну(а); -ский – ло́ ндонський, -а, -е.
Лопарь – Лопа́ рь, -ря́ .
Лотарингия – Льотарі́нгія, -ії.
Лохвица – Ло́ хвица, -ці.
Лубны – Лубні́, -бе́ нь; -бенский – лу́ бенський, -а, -е.
Луганск – Луга́ нське, -кого.
Луцк – Лу́ цьке, -кого; -кий – лу́ цький, -а, -е.
Люблин – Лю́блин, -на(у); -ский – лю́блинський, -а, -е.
Львов – Львів (род. Льво́ ва); -ский – льві́вський, -а, -е.
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Магелланов пролив – Маґелла́ нова прото́ ка.
Мадагаскар – Мадаґаска́ р, -ру.
Мадера – Маде́ ра, -ри.
Мадрид – Мадрі́д, -ду; -ский – мадрі́дський, -а, -е.
Македония – Македо́ нія. -ії; -донский – македо́ нський, -а, -е.
Малага – Маля́ ґа, -ґи.
Малайский Архипелаг – Маля́ йський Архіпела́ г.
Мальта – Ма́ льта, -ти; -тийский – мальті́йський, -а, -е.
Мариуполь – Марію́піль, -поля.
Марокко – Маро́ кко, -ка; -рокский – маро́ кський, -а, -е.
Марсель – Марсе́ ль, -лю; -ский – марсе́ льський, -а, -е.
Медина – Меді́на, -ни.
Мекка – Ме́ кка, -ки.
Мексика – Ме́ хіко; -канский – мехіка́ нський, -а, -е.
Мелитополь – Меліто́ поль, -поля; -ский – меліто́ пільський, -а, -е.
Мехико, см. Мексика.
Минск – Мєнськ, -ку; -ский – мє́нський.
Миссисипи – Міссісі́пі.
Миссури – Міссу́ рі.
Могилев – Могилі́в, -ле́ ва; -ский – могилі́вський, -а, -е.
Молдава – Молда́ ва, -ви.
Молдаванин – молдава́ нин, -на; -ванка – молдава́ нка, -ки.
Молдавия – Молда́ вія, -ії.
Монголия – Монго́ лія, -ії; -гольский – монго́ льський, -а, -е.
Мон-Блан – Мон-Блян, -ну.
Моравия – Мора́ вія, -ії; -равский – мора́ вський, -а, -е.
Мордва – Мордва́ , -ви́ ; -довский – мордо́ вський, -а, -е.
Москва – Москва́ , -ви́ ; -ковский – моско́ вський, -а, -е.
Москвитянин, москвич – москви́ ч, -ча́ ; -ка – москви́ чка, -ки.
Мраморное море – Мармуро́ ве мо́ ре.
Мюнхен – Мю́нхен, -ну; -хенский – мю́нхенський, -а, -е.
Нагасаки – Наґаса́ кі (род. Наґаса́ к).
Нанкин – На́ нкін, -ну.
Неаполь – Неа́ піль, -поля; -политанский – неа́ пільський, -а, -е.
Нева – Нева́ , -ви́ .
Негр – му́ рин, -на; -гритянка – му́ ринка, -ки; -нский – му́ ринський, -а, -е.
Нежин – Ні́жен, -на; -ский – ні́женський, -а, -е.
Неман – Ні́ман, -ну.
Немец – ні́мець, -мця; -мка – німке́ ня, -ні; -мецкий – німе́ цький, -а, -е.
Немиров – Неми́ рів, -рова.
Ниагара – Ніяґа́ ра.
Ниагарский водопад – Ніяґа́ рський водопа́ д (водоспа́ д), -ду.
Нидерланды – Нідерля́ нди, -дів; -дский – нідерля́ ндський, -а, -е.
Нижний-Новгород – Нижній-Но́ вґород (род. Ни́ жнього-Но́ вґороду).
Никарагуа – Нікара́ ґуа (-ґуї).
Николаев – Микола́ їв, -єва; -ский – микола́ ївський, -а, -е.
Ницца – Ні́цца, -ци.
Новгород-Волынский – Звя́ гель (род. Звя́ гля).
Новгород-Северск – Но́ вгород-Сі́верський.
Новозыбков – Новози́ бків, -кова; -ский – новози́ бківський, -а, -е.
Новочеркасск – Новочерка́ ськ, -у; -касский – новочерка́ ський, -а, -е.
Норвегия – Норве́ ґія, -ії; -вежский – норве́ зький, -а, -е.
Норвежец – норве́ жець, -жця; -женка – норве́ жка, -ки.
Нормандия – Норма́ ндія, -ії; -мандский – норма́ ндський, -а, -е.
Нью-Йорк – Нью-Йо́ рк, -ку.
Обухов – Обу́ хів, -хова; -ский – обу́ хівський, -а, -е.
Овруч – О́вруч, -ча; -чский – о́ вруцький, -а, -е.
Одесса – Оде́ са, -си; -ский – оде́ ський, -а, -е.
Океания – Океа́ нія, -ії.
Оксфорд – Оксфо́ рд, -ду; -ский – оксфо́ рдський, -а, -е.
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Орел – Оре́ л (род. Орла́ ).
Оренбург – Оренбурґ, -ґа; -ский – оренбу́ рзький, -а, -е.
́ дія, -ії.
Ост-Индия – Ост-Ін
Павлоград – Павлогра́ д, -ду; -ский – павлогра́ дський, -а, -е.
Па-де-Калё – Па-де-Кальо́ .
Палестина – Палести́ на, -ни; -нский – палести́ нський, -а, -е.
Парагвай – Параґва́ й, -ва́ ю; -ский – параґва́ йський, -а, -е.
Париж – Пари́ ж, -жу; -ский – пари́ зький, -а, -е.
Парижанин – парижа́ нин, -на; -жанка – парижа́ нка, -ки.
Пекин – Пе́кін, -ну; -ский – пе́ кінський, -а, -е.
Пенза – Пе́ нза, -зи.
Первомайск – Першома́ йське, -кого.
Перекоп – Переко́ п, -ко́ пу; -ский перешеек – переко́ пська ши́ йка.
Переяслав – Перея́ слав, -ву.
Персия – Пе́ рсія, -ії; -сидский – пе́ рський, -а, -е.
Персиянин – персія́ нин, -на; -янка – персія́ нка, -ки.
Перу – Пе́ ру.
Перуанский – перуа́ нський, -а, -е.
Перуанец – перуа́ нець, -нця; -анка – перуа́ нка, -ки.
Петроград, см. Ленинград.
Пиринейские горы – Піріне́ йські го́ ри.
Познань – По́ знань, -ні; -ский – по́ знанський, -а, -е.
Полинезия – Поліне́ зія, -ії.
Полтава – Полта́ ва, -ви; -вский – полта́ вський, -а, -е.
Польша – По́ льша, -щи.
Поляк – поля́ к, -ка.
Полька – по́ лька, -ки.
Польский – по́ льський, -а, -е.
Португалец – портуґалець, -льця; - галка – портуґалка, -ки.
Португалия – Портуґалія, -ії; -гальский – портуґальський, -а, -е.
Прага – Пра́ га, -ги.
Пражский – пра́ зький, -а, -е.
Прилуки – Прилу́ ка, -ки.
Припять – При́ п’ять, -ті.
Проскуров – Проску́ рів, -рова; -ский – проску́ рівський, -а, -е.
Пруссия – Пру́ сія, -ії, -сский – пру́ ський, -а, -е.
Путивль – Пути́ вель, -вля́ ; -вльский – пути́ вельський, -а, -е.
Пятигорск – П’ятиго́ рськ, -ку; -ский – п’ятиго́ рський, -а, -е.
Радомысль – Ра́ домишель, -шля; -мысльский – ра́ домиський, -а, -е.
Ревель – Ре́ вель, -веля; -ский – ре́ вельський. -а, -е.
Реймс – Реймс, -су.
Рейн – Райн, -ну; -ский – ра́ йнський, -а, -е.
Ржищев – Ржи́ щів, -щева.
Рига – Ри́ га. -ги; рижский – ри́ зький, -а, -е.
Рим – Рим, -му; -ский – ри́ мський, -а, -е.
Римлянин – ри́ млянин, -на; -лянка – ри́ млянка, -ки.
Рио-Жанейро – Ріо-Жане́йро, -ра.
Ровно – Рі́вне, -ного.
Ромны – Роме́ н, -мна.
Россия – Ро́ сія, -ії; -ссийский – росі́йський, -а, -е.
Ростов – Рості́в, -то́ ва.
Румыния – Руму́ нія, -ії; -нский – руму́ нський, -а, -е.
Русь – Русь, -си.
Рязань – Ряза́ нь, -ні; -занский – ряза́ нський, -а, -е.
Саксония – Саксо́ нія, -ії; -нский – саксо́ нський, -а, -е.
Самара – Сама́ ра, -ри; -рский – сама́ рський, -а, -е.
Самарканд – Самарка́ нд. -ду; -ский – самарка́ ндський, -а, -е.
Самоа (острова) – Са́ моа.
́ -да; -ка – самоїдка,
́
́
Самоед – самоїд,
-ки; -ский – самоїдський,
-а, -е.
Сан-Франциско – Сан-Франці́ско, -ка.
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Саратов – Сара́ тов, -това; -ский – сара́ товський, -а, -е.
Сардиния – Сарді́нія, -ії; -нский – сарді́нський, -а, -е.
Сахалин – Сахалі́н, -ну.
Сахара – Саха́ ра, -ри.
Севастополь – Севасто́ піль, -поля; -ский – севасто́ пільський, -а, -е.
Северо-Американские Соединенные Штаты – Півні́чні Америка́ нські Сполу́ чені Шта́ ти.
Серб – серб, -ба.
Сербия – Се́ рбія, -ії; -бский – се́ рбський, -а, -е.
Серет – Сере́ т, -ту.
Сибирь – Сибі́р, -ру.
Сибирский – сибі́рський, -а, -е.
Силезия – Шльонськ, -ку; -лезский – шльонський, -а, -е.
Симбирск – Сімбі́рськ, -ку; -ский – шльо́ нський, -а, -е.
Сирия – Сі́рія, -ії; -рийский – сі́рі́йський, -а, -е.
Скандинавия – Сканді́на́ вія, -ії; -навский – сканді́на́ вський.
Сквира – Скви́ ра, -ри; -рский – скви́ рський, -а, -е.
Славония – Славо́ нія, -ії; -ский – славо́ нський, -а, -е.
Славянин – слов’янин, -на; -янка – слов’янка, -ки.
Славянск – Слов’янське, -кого.
Смела – Смі́ла, -ли; -лянский – сміля́ нський, -а, -е.
Смирна – Смі́рна, -ни.
Смоленск – Смоленськ, -ку; -кий – смоле́ нський, -а, -е.
София – Со́ фія, -ії.
Средиземное море – Середзе́мне мо́ ре.
Ставрополь – Ставро́ піль, -поля; -ский – ставро́ пільський, -а, -е.
Сталин – Ста́ лине, -ного.
Стамбул – Стамбу́ л, -ла.
Старобельск – Старобі́льське, -кого.
Стародуб – Староду́ б, -ба; -ский – староду́ бський, -а, -е.
Староконстантинов – Старокостянти́ нів, -нова; -ский – старокостянти́ нівський, -а, -е.
Стокгольм – Стокго́ льм, -му; -ский – стокго́ льмський, -а, -е.
Суматра – Сума́ тра, -ри.
Сумы – Су́ ми (род. Сум); -мский – су́ мський, -а, -е.
Суэз и Суэц – Суе́ ц[з], -ц[з]у; Суэзский и Суэцкий – суе́ ц[з]ький, -а, -е.
Таврия – Та́ врія, -ії.
Таганрог – Таганрі́г, -гу; -ский – таганрі́зький, -а, -е.
Тараща – Тара́ ща, -щі; -щанский – тараща́ нський, -а, -е.
Тарнополь – Терно́ піль, -поля; -ский – тернопі́льський, -а, -е.
Татарин – тата́ рин, -на; -рка – тата́ рка, -ки.
Татарский – тата́ рський, -а, -е.
Ташкент – Ташке́ нт, -ту; -ский – ташке́ нтський, -а, -е.
Тегеран – Тегран, -ну.
Тирасполь – Тира́ спіль, -поля; -ский – тира́ спільський, -а, -е.
Тироль – Тіро́ ль, -ля; -ский – тіро́ льський, -а, -е.
Тисса – Ті́са, -си.
Тифлис – Тифли́ с, -су.
Токио – То́ кіо.
Томск – Томськ, -ку.
Трансваальская Республика – Трансваа́ льська Респу́ бліка.
Трапезунд – Трапезу́ нд, -ду.
Тульчин – Тульчи́ н, -на́ .
Тунис – Туні́с, -су.
Тунисский – туні́ський, -а, -е.
Туркестан – Туркеста́ н, -ну.
Туркмен – туркме́ н, -на; -нка – туркме́ нка. -ки; -ский – туркме́ нський, -а, -е.
Турок – ту́ рок, -рка.
Турчанка – турке́ ня, -ні.
Турция – Ту́ рція. -ії, Туре́ ччина, -ни.
Турецкий – туре́ цький, -а, -е.
́
́
Украина – Україна,
-ни; -раинский – український,
-а, -е.
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́
́
Украинец – українець;
-нка – українка.
Умань – Гу́ мань, -ні.
Уманский – гу́ манський, -а, -е.
Урал – Ура́ л, -лу.
Уральский – ура́ льський, -а, -е.
Уругвай – Уруґва́ й, -ва́ ю.
Уфа – Уфа́ , -фи́ .
Феодосия – Теодо́ сія, -ії.
Филадельфия – філяде́ льфія. -ії.
Финикия – Фінікі́я, -і́ї; -кийский – фінікі́йський, -а, -е.
Финляндия – Фінля́ ндія, -ії; -ндский – фінля́ ндський, -а, -е.
Финн – фін, -на; -нка – фі́нка, -ки.
Финский – фі́нський, -а, -е.
Флоренция – Фльоре́ нція, -ії.
Флорентийский – фльоренті́йський, -а, -е.
Формоза – Формо́ за, -зи.
Фракия – Фра́ кія, -ії; -кийский – фракі́йський, -а, -е.
Франция – Фра́ нція, -ії; -цузский – францу́ зький, -а, -е.
Француз – францу́ з, -за; -цуженка – францу́ женка, -ки.
Хабаровск – Хабаро́ вськ, -ку.
Харьков – Ха́ рків, -кова; -ский – ха́ рківський, -а, -е.
Херсон – Херсо́ н, -ну; -ский – херсо́ нський, -а, -е.
Хива – Хі́ва, -ви; -винский – хіві́нський, -а, -е.
Хорол – Хоро́ л, -ро́ лу; -льский – хоро́ льський, -а, -е.
Хотин – Хоти́ н, -на́ ; -нский – хоти́ нський, -а, -е.
Цейлон – Цейло́ н, -ну.
Целебс – Це́ лебс, -са.
Цетинье – Цеті́ньє.
Цыган – ци́ ган, -на; -нка – ци́ ганка, -ки; -нский – цига́ нський.
Цюрих – Цю́ріх, -ху; -хский – цю́ріхський, -а, -е.
Черемисы – Черемі́си, -сів.
Черкассы – Черка́ си, -ка́ с; -касский – черка́ ський, -а, -е.
Черкес – черке́ с, -са.
Черкешенка – черке́ шенка. -ки.
Чернигов – Черні́гів, -гова; -ский – черні́гівський, -а, -е.
Черногорец – чорного́ рець, -рця; -горка – чорного́ рка, -ки.
Чорногория – Чорного́ рія, -ії; -горский – чорного́ рський, -а, -е.
Черное море – Чо́ рне море.
Чех – чех, -ха.
Чехо-Словакия – Че́ хо-Слова́ ччина.
Чешский – че́ ський, -а, -е.
Чеченец – чече́ нець, -нця; -ченка – чече́ нка, -ки.
Чигирин – Чигири́ н, -на́ ; -ский – чигири́ нський, -а, -е.
Чикаго – Чіка́ ґо, -ґо; -гский – чіка́ зький, -а, -е.
Чили – Чі́лі; -лийский – чілі́йський, -а, -е.
Чухонец – чухо́ нець, -нця; -нка – чухо́ нка, -ки.
Шампань – Шампа́ нь, -ні; -панский – шампа́ нський, -а, -е.
Швед – швед, -да; -ка – шве́ дка.
Швейцарец – швайца́ рець, -рця; -царка – швайца́ рка, -ки.
Швейцария – Швайца́ рія, -рії; -царский – швайца́ рський, -а, -е.
Швеция – Шве́ ція, -ції; шведский – шве́ дський, -а, -е.
Шепетовка – Шепеті́вка, -ки.
Шотландия – Шотля́ ндія, -дії; -ндский – шотля́ ндський, -а, -е.
Эгейское море – Еге́ йське мо́ ре.
Эльбрус – Ельбру́ с, -са.
Эльзас – Ельза́ с, -са.
Эскимос – ескімо́ с, -са; -мосский – ескімо́ ський, -а, -е.
Эстляндия – Естля́ ндія, -ії; -ндский – естля́ ндський. -а, -е.
Этна – Е́тна, -ни.
Эфиопия – Етіо́ пія, -ії; -пский – етіо́ пський, -а, -е.
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Юго-Славия – Півде́ нно-Сла́ вія.
Ютьев – Ю́р’єв, -ва.
Ютландия – Ютля́ ндія, -ії.
Ява – Я́ва, -ви.
Яготин – Яготи́ н, -на́ ; -ский – яготи́ нський, -а, -е.
Яйла – Яйла, -ли.
Якут – яку́ т, -та; якутка – яку́ тка, -ки.
Якутск – Яку́ тськ, -ку; -ский – яку́ тський, -а, -е.
Ялта – Я́лта, -ти.
Ялтинский – я́ лтинський, -а, -е.
Японец – япо́ нець, -нця; -нка – япо́ нка, -ки.
Япония – Япо́ нія, -ії; -нский – япо́ нський, -а, -е.
Яссы – Я́си (род. Яс).
Яффа – Я́ффа, -фи; -фский – я́ фський, -а, -е.
ІМЕНА ЛЮДЕЙ
Аввакум – Аба́ кум, -ма.
Август – А́вгуст, -та.
Августин – Августи́ н, -на.
Авдотья – Явдо́ ха, -хи.
Аверкий – Ове́ рко, -ка.
Авксентий – Оксе́ нт, -та.
Авраам – Авра́ м, -ма.
Агафангел – Агата́ нгел, -ла.
Агафия – Ага́ фія, Га́ нка, -ки.
Агафон – Агапо́ н, -на.
Аггей – Аге́ й, Еге́ й.
́
Аглаида – Аглаїда,
-ди.
Агния – А́гнія, -ії.
Аграфена – Аграфе́ на, -ни.
Агрипина – Горпи́ на, -ни.
Адам – Ада́ м, -ма.
́
Аделаида – Аделаїда,
-ди.
Аделина – Аделі́на, -ни.
Адольф – Адо́ льф, -фа.
Адриан – Адрія́ н, -на и Андрія́ н.
Акилина, Акулина – Кили́ на, ни.
Аким, см. Иоаким.
Аксинья, см. Ксения.
Александр – Олекса́ ндер, -дра.
Александра – Олекса́ ндра, -ри.
Алексей – Олексі́й, -і́я, Оле́кса, -си.
Алена, см. Елена.
Альфонс – Альфо́ нс, -са.
Альфред – Альфре́ д, -да.
Амалия – Ама́ лія, -ії.
Амвросий – Амвро́ с, -са. Амро́ сь.
Анастасий – Анаста́ сій, -ія, Наста́ с, -са.
Анастасия – На́ стя, Анаста́ сія.
Анатолий – Анато́ ль, -ля, Анато́ лій, -ія.
Андрей – Андрі́й, -і́я.
Анисим – Они́ сим, -ма.
Анисия – Они́ сія, -ії.
Анна – Га́ нна, -ни.
Антонина – Антони́ на, -ни.
Антоний – Анті́н, -то́ на.
Ануфрий, см. Онуфрий.
Апполинарий – Аполіна́ рій, -ія, Поліна́ р, -ра.
Арсений – Арсе́ ній, -ія, Арсе́ н, -на.
Артемий – Арте́ м, -ма.
Архип – Архи́ п, -па.
616

Російсько-український словник

Астафий, см. Евстафий.
Афанасий – Опанас, -са, Панас, -са.
Афросиния, см. Ефросиния.
Богдан – Богда́ н, -на.
Болеслав – Болесла́ в, -ва.
Борис – Бори́ с, -са.
Вавила – Ави́ ло, -ла.
Валентин – Валенти́ н, -на.
Валентина – Валенти́ на, -ни, Леванти́ на, -ни.
Валериан – Валер’я́ н, -на.
Валерий – Вале́ рій, -ія.
Ванда – Ва́ нда, -ди.
Варвара – Варва́ ра, -ри.
Варфоломей – Бартоломі́й, -і́я.
Василий – Васи́ ль, -ля́ .
Вельгельмина – Вільгельмі́на.
Вениамин – Веніями́ н, -на.
Венцеслав – Венцесла́ в, -ва.
Вера – Ві́ра, -ри.
Вероника – Верони́ ка, -ки.
Виктор – Ви́ ктір, -тора.
Виктория – Викто́ рія, -ії.
Владимир – Володимир, -ра.
Владислав – Володисла́ в, -ва.
Власий – Ула́ с, -са.
Всеволод – Все́ волод, -да.
Вячеслав – В’ячесла́ в, -ва.
Гавриил – Гаври́ ло, -ла.
Галина – Гали́ на, -ни.
Гейнрих, Генрих – Га́ йнріх, -ха, Ге́ нріх, -ха.
Генриетта – Генріє́тта, -ти.
Георгій – Ю́рій, -ія.
Герасим – Гараси́ м, -ма.
Гервасий – Герва́ сій, -ія.
Герман – Ге́ рман, -на.
Гертруда – Гертру́ да, -ди.
Глеб – Гліб, -ба.
Гликерия – Лике́ ра, -ри.
Григорий – Григо́ рій, -ія, Гри́ гір, -гора.
Густав – Густа́ в, -ва.
Давид – Дави́ д, -да.
Дамиан – Дем’я́ н, -на.
Даниил – Дани́ ло, -ла.
Дария – Ода́ рка, -ки.
Димитрий – Дмитро́ , -ра́ .
Диомид – Деми́ д, -да.
Дионисий – Дени́ с, -са.
Дмитрий – Дмитро́ , -ра́ .
Доминик – Домі́ник, -ка.
Дорофей – До́ рош, -ша, Дороте́ й, -те́ я.
Дорофея – Дороте́ я, -е́ ї.
́ (род. Їви),
́
Ева – Їва
Є́ва.
Евгений – Євге́ н, -на.
́
Евгения – Ївга,
-ги.
Евдоким – Явдоки́ м, -ма́ .
Евдокия – Явдо́ ха, -хи.
Евсей – Овсі́й, -і́я.
Евстафий – Оста́ п, -па.
Евтихий – Явту́ х, -ха.
Евфимия – Юхи́ ма, -ми, Хи́ ма, -ми.
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Егор, см. Георгий.
Ефимий – Юхи́ м, -ма.
Ефросиния – Прі́ська, -ки.
Екатерина – Катерина, -ни.
Елена – Оле́ на, -ни.
Елизавета – Лисаве́ та, -ти.
Елисей – Єлисе́ й, -е́ я.
Емельян – Омеля́ н, -на.
Епистимия – Лепести́ на, -ни.
Епифаний – Єпифа́ ній, -ія, Опи́ фа́ н, -на.
Еремей – Яре́ ма, -ми.
Ермолай – Ярмола́ й, -а́ я.
Ефим – Юхи́ м, -ма.
Ефрем – Єфре́м, Яхре́ м, -ма.
Жозефина – Жозефі́на, -ни.
Жорж, см. Георгий.
Захарий – Заха́ р, -ря́ .
́
Зинаида – Зінаїда,
-ди.
Зиновий – Зіно́ вій, -ія.
Зосима – Зо́ сим, -ма.
Зоя – Зо́ я, Зо́ ї.
Иаков – Яків (род. Якова).
Иеремия – Яре́ ма, -ми.
Иероним – Ерони́ м, -ма.
Иоаким – Яки́ м, -ма.
Иоанн, см. Иван.
Иов – Іов, Йов, -ва.
Иона – Іо́ на, Йо́ на, -ни.
Иосиф – Йо́ сип, -па.
Иван – Іва́ н, -на.
Игнатий – Гнат, -та.
Изабелла – Ізабе́ лла, -ли.
Илларион – Лариво́ н, -на.
Илия – Ілля́ (род. Іллі́).
Иннокентий – Іноке́нтій, -ія.
Ипполит – Іполи́ т, -та.
Ирина – Яри́ на, -ни, Іре́на, -ни.
Иродион – Іродіо́ н, -на, Радиво́ н, -на.
Исаак – Іса́ к, -ка.
Исаия – Іса́ й, -са́ я.
Исидор – Си́ дір, -дора.
Иуда – Ю́да (род. Ю́ди).
Иустин – Юсти́ н, -на.
Ифалия – Іфа́ лія, -ії.
Казимир – Казімі́р, -ра.
Карл – Ка́ рло, -ла.
Каролина – Каролі́на, -ни.
Катерина – Катери́ на, -ни.
Киприан – Купрія́ н, -на, Купер’я́ н, -на.
Кирилл – Кири́ ло, -ла.
Клавдий – Кла́ вдій, -ія.
Клара – Кла́ ра, -ри.
Клементина – Клименти́ на, -ни.
Клеопатра – Клеопа́ тра, -ри.
Климент – Клим, -ма.
Конрад – Кіндра́ т, -та.
Константин – Костянти́ н, -на.
Косма – Кузьма́ , -ми́ .
Ксения – Окса́ на, -ни.
Лаврентий – Лаврі́н, -ро́ на.
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Лазарь – Ла́ зар, -ря.
Лев – Левко́ , -ка́ .
Лена, см. Елена.
Леонид – Леони́ д, -да.
Леонтий – Левко́ , -ка.
Леопольд – Леопо́ льд, -да.
Лидия – Лі́да, -ди.
Лизавета – Лисаве́ та, -ти.
́
Луиза – Луїза,
-зи.
Лука – Лука́ , -ки́ .
Лукерия, см. Гликерия.
Лукиан – Лук’я́ н, -на.
Лукреция – Лукре́ ція, -ії.
Любовь – Люби́ на, -ни.
Людмила – Людми́ ла, -ли.
Людовик – Людо́ вик. -ка.
Люция – Лю́ція, -ії.
Маврикий – Маври́ кій, -ія.
Магдалина – Магдали́ на, -ни.
Макарий – Мака́ р, -ря́ .
Максимилиан – Максимилія́ н, -на.
Максим – Макси́ м, -ма.
Мануил – Мано́ йло, -ла.
Маргарита – Маргари́ та, -ти.
Марионила – Маріоні́ла, -ли.
Мария – Марі́я, -і́ї.
Марк – Ма́ рко, -ка.
Мартин – Марти́ н, -на.
Марфа – Ма́ рта, -ти.
Матильда – Мати́ льда, -ди.
Матрона – Мо́ тря, -рі.
Матфей – Матві́й, -і́я.
Мелания – Мела́ нка, Мала́ на.
Меркурий – Мерку́ рій, -ія.
Мефодий – Мето́ дій, -ія.
Мина – Ми́ на, -ни.
Минодора – Нимидо́ ра, -ри.
Митрофан – Митрофа́ н, -на.
Михаил – Миха́ йло, -ла.
Михей – Михе́ й, -хе́ я.
Модест – Моде́ ст, -та.
Моисей – Мусі́й, -і́я.
Надежда – Наде́ жда, -ди, Наді́я.
Наполеон – Наполео́ н, -на.
Настасья – На́ стя, -ті.
Наталия – Ната́ лка, -ки.
Неонила – Неони́ ла, -ли.
Нестор – Не́ стір, -тора.
Никита – Мики́ та, -ти.
Никифор – Ничи́ пір, -пора, Ники́ фір, -фора.
Никодим – Никоди́ м, -ма.
Николай – Мико́ ла, -ли.
Никон – Ни́ кін, -кона.
Олимпий – Оли́ мпій, -ія.
Ольга – О́льга, -ги.
Онисим – Они́ сим, -ма.
Онуфрий – Оно́ прій, -ія.
Осип, см. Иосиф.
Павел – Павло́ , -вла́ .
Памфил – Памфі́л, -ла.
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Панкратий – Панкрат. -та.
Пантелеймон – Пантеле́ ймон, -на.
Параскева – Пара́ ска, -ки.
Пахомий – Пахо́ м, -ма.
Пелагея – Пала́ жка, -ки.
Петр – Петро́ , -ра́ .
Платон – Плато́ н, -на.
Поликарп – Полика́ рп, -па.
Прасковья, см. Параскева.
Прокопий – Про́ кіп, -копа.
Прохор – Про́ хор, -ра, Про́ хір, -хора.
Пульхерия – Пульхе́ ра, -ри.
Рахиль – Рахі́ль, -лі.
Ревекка – Реве́ ка, -ки.
Рихард – Ріха́ рд, -да.
Роберт – Ро́ берт, -та.
Родион – Радиво́ н, -на.
Роза – Ро́ за, -зи.
Розалия – Роза́ лія, -ії.
Розина – Розі́на, -ни.
Роман – Рома́ н, -на.
Рудольф – Рудо́ льф, -фа.
Савва – Са́ ва, -ви.
Самуил – Самі́йло, -ла.
Сампсон – Самсо́ н, -на.
Сара – Са́ ра, -ри.
Севастиан – Севасті́ян, -на.
Серафима – Серафи́ ма, Сарахви́ на, -ни.
Сергий – Сергі́й, -і́я.
Сигизмунд – Сігізму́ нд, -да.
Сильвестр – Сильве́ стр, -тра.
Симеон – Семе́ н, -на.
Симон – Си́ мон, -на.
Синклитикия – Секле́ та, -ти.
Соломон – Соломо́ н, -на.
Соломония – Соломі́я.
София – Софі́я, -і́ї.
Софроний – Софро́ н, -на, Сопрі́н, -ро́ на.
Спиридон – Свири́ д, -да.
Станислав – Станисла́ в, -ва.
Стефан – Степа́ н, -на.
Стефанида – Степани́ да, -ди.
Сусанна – Суса́ на, -ни.
Тамара – Тама́ ра, -ри.
Татиана – Тетя́ на, -ни.
Терезия – Тере́ за, -зи.
Терентий – Тере́ шко, -ка.
Тимофей – Тимко́ , -ка́ .
Трифон – Три́ хвон, -на.
Трофим – Трохи́ м, -ма.
Ульрих – Ульрі́х, -ха.
Ульяна – Оля́ на, -ни.
Урсула – Урсу́ ла, -ли.
Фаддей – Таде́й, -е́ я.
Фекла – Те́кля, -лі.
Феодор – Фе́ дір, -дора.
Феодора – Хведо́ ра, -ри.
Феодосий – Теодо́ сій, -ія, Хведо́ сь, Тодо́ сь, -ся.
Феодосия – Теодо́ сія, -ії, Хведо́ ська, -ки.
Феодот – Хведо́ т, -та.
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Феодул – Хведу́ л, -ла.
Феоктиста – Теокти́ ста, -ти.
Феофан – Теофа́ н, -на.
Феофил – Теофі́л, -ла.
Фердинанд – Фердіна́ нд, -да.
Филикс, Феликс – Фе́лікс, -са.
Филимон – Хвилимо́ н, -на.
Филипп – Пили́ п, -па.
Филиппика – Пилипи́ на, -ни.
Флавиан – Флавія́ н, -на.
Флавия – Фла́ вія, -ії.
Флор – Хлор, -ра.
Фока – Фо́ ка, -ки.
Фома – Хома́ , -ми́ .
Фотий – Хо́ тій, -ія, Фотій.
Франциск – Франці́ск, -ка.
Франциска – Франці́ска, -ки.
Фридерик – Фрідері́к, -ка.
Харита – Хари́ та, -ти, Харити́ на, -ни.
Харлампий – Харла́ мп, -па.
Харитон – Хариті́н, -то́ на.
Христиан – Христия́ н, -на.
Христина – Христи́ на, -ни.
Христофор – Христофо́ р, -ра.
Шарлотта – Шарльо́ тта, -тти.
Эдмонд – Едму́ нд, -да.
Эдуард – Едуа́ рд, -да.
Элеонора – Елеоно́ ра, -ри.
́ -ла.
Эмануил – Емануїл,
Эмилий – Емі́лій, -ія.
Эсфирь – Есте́ рка, -ки.
Юдифь – Юди́ та.
Юлиан – Юлія́ н, -на.
Юлианна – Юлія́ на, -ни.
Юлий – Ю́лій, -ія.
Юлия – Ю́лія, -ії.
Юрий – Ю́рій, -ія.
Юстин – Юсти́ н, -на.
Юстиан – Юстинія́ н, -на.
Ядвига – Ядви́ га, -ги.
Яким, см. Иоаким.
Яков – Я́ків (род. Я́кова).
Ярослав – Яросла́ в, -ва.
СКОРОЧЕНІ НАЗВИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТОЩО
Авиахим – Авіяхе́ м.
Автобаза – Автоба́ за, -зи.
Автопарк – Автопа́ рк, -ку.
Агитотдел – Аґітві́дділ.
Агиткампания – Аґіткампа́ нія.
Агитповозка – Аґітві́з.
Агитпроп – Аґітпро́ п, -пу.
Агитпункт – Аґітпу́ нкт, -ту.
Агробаза – Аґроба́ за, -зи.
Агрокультура – Аґрокультура, -ри.
Азнефть – Азна́ фта, -ти.
Артсклад – Артскла́ д, -ду.
Артшкола – Артшко́ ла, -ли.
Бакнефть – Бакна́ фта, -ти.
Балтфлот – Бальтфльо́ та, -ти.
Бух – Бух, -ха.
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Ветлечебница – Ветліка́ рня, -ні.
Вещсклад – Речоскла́ д, -ду.
ВИК (Волостной Исполнительный Комитет) – ВВК.
ВКП – ВКП.
Внешторг – Зовнішто́ рг, -гу.
Военком – Військо́ м, -ма.
Военкомат – Військома́ т, -ту.
Военкор – Військо́ р, -ра.
Военсекция – Військосе́ кція, -ії.
Волисполком – Волвиконко́ м, -му.
Всерабис – Всерамби́ с, -су.
Всеработземлес – Всеробітземлі́с, -су.
ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) – ВРНГ.
ВУЗ (Высшее учебное заведение) – ВИШ (Ви́ ща шко́ ла).
ВЦСПС (Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов) – ВЦРПС.
Генштаб – Геншта́ б, -бу.
Геолком – Геолко́ м, -му.
ГИК (Губернский Исполнительный Комитет) – ГНК.
Главархив – Головархі́в, -ву.
Главврач – Головлі́кар, -ря.
Главком – Головко́ м, -ма.
Главлеском – Головліско́ м, -му.
Главлит – Головлі́т, -ту.
Главнаука – Головнау́ ка, -ки.
Главполитпросвет – Головполітосві́та, -ти.
Главпрофобр – Головпрофосві́та.
Главрыба – Головри́ ба, -би.
Главсанупр – Головсану́ пр, -ру.
Главсельхоз – Головсільго́ сп, -пу.
Главсоцвос – Головсоцви́ х, -ху.
Гормилиция – Міськмілі́ція, -ії.
Госбанк – Держба́ нк, -ку.
Госзавод – Держзаво́ д, -ду.
Госиздат – Держвида́ в, -ву.
Госмедторг – Держмедто́ рг, -гу.
Госорган – Держо́ рган, -ну.
Госплан – Держпля́ н, -ну.
Госпредприятие – Держпідприє́мство, -ва.
Госполитуправление – Держполітуправлі́ння, -ння.
Госснабжение – Держпостача́ ння, -ня.
Госстрах – Держстра́ х, -ху.
Гостехиздат – Держтехвида́ в, -ву.
Госторг – Держто́ рг, -гу.
Госфабрика – Держфа́ брика, -ки.
Госфонд – Держфо́ нд, -ду.
ГПУ (Государственное Политические Управление) – ДПУ.
ГСПС (Губернский Совет Профессиональных Союзов) – ГРПС.
Губвоенкомат – Губвійськома́ т, -ту.
Губземуправление – Губземупра́ ва, -ви.
Губисполком – Губвиконко́ м, -му.
Губистпарт – Губістпа́ рт, -ту.
Губком – Губко́ м, -му.
Гублесуправление – Гублісуправа, -ви.
Гублит – Гублі́т, -ту.
Губнаробраз, Губоно – Губнаросві́та, -ти.
Губпрофсовет – Губпрофрада, -ди.
Губрозыск – Губро́ зшук, -ку.
Губсобез – Губсоцзабе́ з, -зу.
Губфинотдел – Губфінві́дділ, -лу.
Дензнак – Грошзна́ к, -ку.
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Детдом – Дитбуди́ нок, -нку.
Днепрострой – Дніпрельста́ н, -ну (Дніпробу́ д).
Донбас – Донба́ с, -су.
Евсекция – Євсе́ кція, -ії.
Женотдел – Жінві́дділ, -лу.
Жилотдел – Житлові́дділ, -лу.
Жирность – Жиркі́сть, -ко́ сти.
Зав – Зав, -ва.
Завконт – Завко́ нт, -та.
Завком – Завко́ м, -му.
Завхоз – Завго́ сп, -па.
Зам – Зам, -ма.
Здравотдел – Здоровві́дділ, -лу.
Земотдел – Земві́дділ, -лу.
Исполком – Виконко́ м, -му.
́
Киевпечать – Київдрук,
-ку.
Киевторг – Київто́ рг, -гу.
КИМ (Коммунистический Интернационал молодежи) – КІМ.
Кожзавод – Шкірзаво́ д, -ду.
Кожтрест – Шкіртре́ ст, -ту.
Колхоз – Колго́ сп, -пу.
Командарм – Команда́ рм, -ма.
Комбед – Комнеза́ м, -му.
Комбат – Комба́ т, -та.
Комбриг – Комбри́ г, -га.
Комдив – Комди́ в, -ва.
Коминтерн – Комінте́ рн, -ну.
Коммунбанк – Комунба́ нк, -ку.
Коммунотдел – Комунві́дділ, -лу.
Компартия – Компа́ ртія, -ії.
Комполка – Компо́ лку.
Комсомол – Комсомо́ л, -лу.
Комсостав – Комскла́ д, -ду.
Комхоз, Коммунхоз – Комго́ сп, -пу.
Ком’ячейка – Комосере́ док, -дка(у).
Культкомиссия – Культкомі́сія, -ії.
Кустпром – Кустпро́ м, -му.
Лекпом – Лікпо́ м, -ма.
Лесозаготовка – Лісозаготі́вля, -лі.
Ликбез – Лікне́ п, -пу.
Машинстрой – Машинобу́ д, -ду.
Махортрест – Тютюнтре́ ст, -ту.
Медпункт – Медпу́ нкт, -ту.
Медсанупр – Медсану́ пр, -ру.
Межрабпом – Міжробко́ м, -му.
Местком – Місцевко́ м, -му.
Металлотрест – Метальотре́ ст, -ту.
Моспечать – Мосдру́ к, -ку.
Моссельпром – Моссельпро́ м, -му.
Моссовет – Мосра́ да, -ди.
Мосторг – Мосто́ рг, -гу.
Нарбанк – Нарба́ нк, -ку.
Нарком – Нарко́ м, -ма.
Наркомат – Наркома́ т, -ту.
Наркомвнешторг – Наркомзовнішто́ рг, -гу.
Наркомвнутдел – Наркомвну́ трсправ.
Наркомвоен – Наркомві́йськ.
Наркомздрав – Наркомздоро́ в’я.
Наркомзем – Наркомзе́ м.
Наркоминдел – Наркомзовнішспра́ в.
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Наркомнац – Наркомна́ ц.
Наркомпочтель – Наркомпоште́ ль.
Наркомпрод – Наркомха́ рч, -чу.
Наркомпрос – Наркомо́ с, -су.
Наркомпуть – Наркомшляхі́в.
Наркомсобес – Наркомсоцзабе́ з.
Наркомтруд – Наркомпра́ ці.
Наркомюст – Наркомю́ст.
Нарпит – Нарха́ ч.
Нарсуд – Нарсу́ д.
Нацмен – Нацме́н, -ну.
Начдив – Начди́ в, -ва.
Начсанупр – Начсану́ пр, -ра.
Начхоз – Начго́ сп, -па.
НОТ (Научная организация труда) – НОН.
НЭП (Новая экономическая политика) – НЕП, -у.
Отделком – Ройови́ й команди́ р, Відділо́ вий.
Окрисполком – Окрвиконко́ м, -му.
Окрлит – Окрлі́т, -ту.
Окрнаробраз – Окрнаросві́та, -ти.
Окрпрофсовет – Окрпрофра́ да, -ди.
Оргбюро – Оргбюро́ , -ра́ .
Особотдел – Особві́дділ, -лу.
Партбилет – Партбіле́ т, -та, Партквито́ к, -тка́ .
Партком – Партко́ м, -му.
Партконференция – Партконфере́ нція, -ії.
Пищетрест – Харчотре́ ст, -ту.
Полиграфсоюз – Поліграфспі́лка, -ки.
Политбюро – Політбюро́ , -ра́ .
Политком – Політко́ м, -ма.
Политпросвет – Політпросві́та, -ти.
Полпред – Повпре́ д, -да.
Пом – Пом, -ма.
Помбух – Помбу́ х, -ха.
Помнач – Помна́ ч, -ча.
Продкампания – Продкампа́ нія, -ії.
Продмагазин – Продмагази́ н, -ну.
Продналог – Продпода́ ток, -тку.
Продорган – Продо́ рган, -ну.
Прододежда – Спецо́ дяг, -гу.
Пролеткульт – Пролетку́ льт, -ту.
Промбанк – Промба́ нк, -ку.
Профбюро – Промбюро́ , -ра́ .
Профдвижение – Профру́ х, -ху.
Профсовет – Профра́ да, -ди.
Профсоюз – Профспі́лка, -ки.
Рабкооп – Робкоо́ п, -пу.
Рабкор – Робко́ р, -ра.
Рабфак – Робфа́ к, -ку.
Райземуправление – Райземупра́ ва, -ви.
Райисполком – Райвиконко́ м, -му.
Райком – Райко́ м, -му.
Райпартком – Райпартко́ м, -му.
Райотдел – Райві́дділ, -лу.
Райсовет – Райра́ да, -ди.
Райстрахкасса – Райстрахка́ са, -си.
Райуправ – Райупра́ ва, -ви.
Ратау – Рата́ у.
Ревком – Ревко́ м, -му.
Редиздат – Редвида́ в, -ву.
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Резинотрест – Ґумотрест, -ту.
РКИ (Рабоче-Крестьянская Инспекция) – РСІ.
РКП(б) (Российская Коммунистическая партия большевиков) – РКП(б).
РЛКСМ (Российский Ленинский Коммунистический союз молодежи) – РЛКСМ.
РСФСР – РСФРР.
Роста – Ро́ ста.
Санврач – Санлі́кар, -ря.
Санпоезд – Санпо́ тяг, -гу.
Санупр – Санупра́ ва, -ви.
Сахаротрест – Цукротре́ ст, -ту.
СНК (Совет Народных Комиссаров) – РНК.
СНХ (Совет Народного Хозяйства) – РНГ.
Собес – Соцзабе́ з, -ву.
Соввласть – Радвла́ да, -ди.
Совнарком – Раднарко́ м, -му.
Совнархоз – Раднарго́ сп, -пу.
Совпартшкола – Радпартшко́ ла, -ли.
Совработник – Радробітни́ к, -ка.
Совхоз – Радго́ сп, -пу.
Сорабис – Радробми́ с, -су.
Сорабкоп – Соробкоо́ п, -пу.
Соцвос – Соцви́ х, -ху.
Соцстрах – Соцстра́ х, -ху.
Спец – Спец, -ца.
Спецодежда – Спецо́ дяг, -гу.
СССР – СРСР.
Табактрест – Тютюнтре́ ст, -ту.
Торгфлот – Торгфльо́ та, -ти.
Торгпредство – Торгпре́ дство,-ва.
Угрозыск – Карро́ зшук, -ку.
Уисполком – Повітвиконко́ м, -му.
Укрбумтрест – Укрпапіртре́ ст, -ту.
Укрмахортрест – Укртютюнтрест, -ту.
Укрмут – Укрмлинтре́ ст, -ту.
Укрспирттрест – Укрспирттре́ ст, -ту.
Укрторф – Укрто́ рф, -фу.
Уполнарком – Уповнарко́ м, -ма.
Управделами – Керсправ.
УССР – УСРР.
Фабзавуч – Фабзаву́ ч. -чу.
Фабзавком – Фабзавко́ м, -му.
Финотдел – Фінві́дділ, -лу.
Химтрест – Хемтре́ ст, -ту.
Хлебопродукт – Хлібопроду́ кт, -ту.
Хозорган – Госпо́ рган, -ну.
Цекпрофсож – Цекпрофсо́ з, -зу.
Центробумтрест – Центропапіртре́ ст, -ту.
Центросоюз – Центроспі́лка, -ки, Центросою́з, -зу.
Церабкооп – Церобкоо́ п, -пу.
ЦИК (Центральный Исполнительный Комитет) – ЦВК.
ЦК (Центральный Комитет) – ЦК.
ЦКК (Центральная Контрольная Комиссия) – ЦКК.
Чаеуправление – Чайупра́ ва, -ви.
Экономбюро – Економбюро́ , -ра́ .
Экономотдел – Економві́дділ, -лу.
Экосо – Економнара́ да, -ди.
Электрострой – Електробуд, -ду.
Электротрест – Електотре́ ст.
Югосоль – Південсіль, -соли. (Укрсі́ль, -соли).
Югосталь – Південкри́ ця, -ці. (Укркри́ ця, -ці).
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Юготрав – Південтрава́ , -ви́ . (Укртрава́ , -ви).
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