
УНІВЕРСИТЕТ 

IШIIЖ:I ~м.!fI"'~ iffl!I~ .. t;l'b~r,a \1G I'ai l1 en~fs . Ukr'аіпіsсhе Freie UШVl:гsіtat 
f.~ Llf\iv~rsity . UпіvеГ$іtе Libl'e Ukrainjenne 

1:;! ф'I.:*<J~~~і1JИИЙ ФаКУJlьтет Fac\Jltas Philosophica 

У КРЛТ Н СЬК І ГРАМАТИКИ 
РЕ'да!'ус O,fl~KCa Горбач 

GRAMMATICI UCRAINI 
edltore Olexa Horbatsch 

випуск 1 О volumen 

с. та о. Якубськ і 

РОСІЙСЬКО-УКРА~НСЬКИЙ 
СЛОВНИК ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 
Київ 1928 

S. und О. Jakubs ky j 
Russi sch- ukrainis c hes WбrtеrЬuсh 

d e r Mi l i tarterminologi e 
Kyjiv 1928 

Nachwort von Olexa Horbatsch 

(tl.gто,nередрук 

ll~OI\OM Оле~си Горбача 





VP 
УКРАrнський ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Universitas Libera Ucrainel1sis 
Ukrail1ian Ргее Uпіvегsіtу 

Філософічний Факультет 

Ukrail1ische Ргеіе Uпіvегsіtаt 
UI1iversite LіЬге Ukrainienne 

Facultas Philosophica 

УКРАЇНСЬКІ ГРАМАТІ1КИ 

редаІУС Олекса Горбач 

GRAMMATICI UCRAINI 
еdіtоге Olex<l HOl"batsch 

!JИПУСК І О volumen 
с. та" о. Якубські 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
СЛОВНИК ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 
Київ 1928 

s. und о. Jakubskyj 
Russisch-ukrainisches W6rterbuch 

der Militarterminologie 
Kyjiv 1928 

Nachdruck und Nachwort von Olexa Horbatsch 
ЄtJ~ 

J ~§' g':s: 
:s ~:? 
юм ' 
БОо 
H l:'" n 
J:;:;: с : 
~ r : 
,~ с 

ДАР ВІЕШСТЕШ Н'1'Ш/~"і\. ~ Ь ,) 
Фотопередрук t=. ~ 

з піСЛЛСЛОВОJl1 Ол('кси Горбача :I:1~ 

Мюнхен 1993 Mlinchen 
MOl1achii 



Ukrainischc Гoг~ic Univcrsit~t 
r:CnUn8UCГllrll()C 1:1. 8000 MUnchcn 80 

Tel.: 98 69 28 

Кошти фотопередруку цього випуску покрило 

Братство кол.Вояків 1 УД УНА в Торонті. 

Druck: Druckerei E.Mauersberger, Inh. M.Diebel 
3550 Marburg/Lahn, Schwanallee 31 



Е! 
ФО 
b;ltdt11 
;40Н 
Сі)'"1 tJ1 
:Ж:О~ 
~ Н 
p)t-50 
"01-3 

в:~a 
:s:t~ І 
~i 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 

СЛОВНИІ{ 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІї 

Упорядкували С. та о. ЯКУБСЬКІ 

ТехніЧllУ та застосовану терміНО.'lогію, ПОЗНЗ

чену в СЛОВIlШ<ОВЇ зіРI{ОЮ. зреД3ГУUЗR Тех ніч· 

ний Відділ Інституту УкраіllСЬКОЇ Науково]" МОВИ 

УкраїнськоІ" Академії Наук 
--------

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАїНИ 
]928 



[4}1.79[ 

з друкарні-літографі! 

ДержаВІІОГО Видавництва 

Украіни - У АН 

УКРГОIlОlJllіт N~ 180.5 (.3538) 27 р. З:lМ. N~ 3?5-IО.()ОО. 

ПЕРЕДМОВА 

з пропозиції Державного Видавництва УI,раїни Тех
нічний відділ IYH:Vl прийняв на редагуваННlI технічні 
T:J. застосонані термін!! словника Biiicыовоїї термінології, 
ш(Ого упорядкували С. та О. ЯкуБСJ.кі. Для переведення 
цієї роботи відділ обрав комісію в СI,ладі: члена відділу 
Д. В. Панкевича, філолога відділу Ю. Г. Іt,)ндрачуна та 
автора rЛQвника С. В. Якубського. Ця комісія розпочала 
свою роботу І лютого 1927 року іі 3!11tlВЧІма 15 травня 
1:1~7 !Юку. відбувши ·Н засідання. 'Гехні'lні та застосо
нані терміни віl!сы�овогоo СЛОЕника комісія перевірила та 
погодила з термінами, що їх ухналuли різні секції від
ділу, і ці терміни в словникові позна'Іево зіРI,ОЮ, а решту 
термінів загальномовного ха рактеру комісія не редагу
вала, і Їх подано в словникові ІІа підставі наукових 
матеріялів за відповідальністю а13торів СЛОВНl\lta С. та 
О. ЯкуБСЬких. 

Зважаючи на те, що українська техні"/на терміноло
гія, а військова особливо, малодосліджена, теР~lіни. що 
Їх зредагував Технічниl'І відділ, треиа вважаТIІ за про
єкти військової української термінологїі, яка згодом буде 
досліджена та вдосконалена. Тому президія '['(,XHi'~1I0ГO 
відділу прохає читачів подавати на адресу відді:l)' (ІtиїIJ, 
бульвар Шевченка, 14, Технічний відділ ІУНМ) свої 
поради т ... зау важення до зред агованого маТtJріRЛУ. Всі 
поради та зауваження Технічнип відділ прийме з по

ДllКОЮ та й lIиltОРllстає їх у дальшому виданні фаХОВОІО 
військово-морського словника. 

Преаuді.'l вїдді.1У Іllституту 
ук:раїнсы�оїї Нllуt>ОвоІ Мови У АН. 
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ВІД УПОРЯДЧПЮВ 

СRладаючи цього СЛОЧНИRа, УПОРЯДЧИI\П не мали ~ІОЖ
ЛИВОСТП подати повної віЙСЬRОВОЇ теР~lіНОЛО"ії черВ;t 
об~lешення розмірами СЛОВНИRа, що й таІ, виріс маиж"l 
УДВОС проти наміченого розміру. Тому довелося ОГ;\lежп
тися тільки головнішими термінам", що Їх уаОрЯД'ШRlІ 
вибрала з військових статутів, дода"lШі дО ІІІІХ JlИ!Il<J 
СЛОlJа а царини щоденного Bil1cLROl!Oro ВЖИТКУ. 

Терміни, що складаЮТhСЯ з кіЛЬRОХ СЛІВ, здебільшог() 
подано на кожнв слово, за ІІИНЯТІ,ОМ тих ВIІШI.ДI(ів, RОЛI! 

слова вжито нв в поqаТf(овій формі. Та", ,,\fеха,,":зм по
дающий" можна шукати і на "механизм" і на "подающий U , 
а "стол угломера" - лише на "стол" . 

[Цо-до вибору термінів та Їх псреІ(лад), УПОРRДЧШШ 
мали в користуванні та"і матеріпли: 

Дисцuплинарнwfi УСТ;1В Г[H~A. Изд. 2·е "Военного 
Вестниюj,". 

ДисциплінаРНrJіі статут I'ОЧА. Вид. ДВУ 1~126. 
У став liнутренней служБЬ!. 
Устав гаРНПЗОНВОIJ служБЬJ. 
Залоговий статут. Вид. ШRО,JJП Червових Старшин. 

Харків, 1\12~. 
Наставление по llнженорно-теХНИЧРСItОМУ делу ДЛ}! 

командного состава всех родов RoficR. 
Наставление 110 uбозному делу РІНС\.. 
l'УRОВОДСТВО по веденню военнЬІХ игр с KOMCOCTaBO~{ 

РІША. 
Наставленпе для переВОЗRИ 110 железнЬІМ дорога!d 

f10UCK РІ{КА. 
Положение о иорпдне НОІІНСКІ!Х тор;кеств. 

Боевой устав lІехоти, Ч. І. II.l;t. :,-е Военного ВеСТНВЮ1. 
БоііОВDЙ статут, ч. І. Вид. :~ в ~r. 1,1'21). 
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Полевои устаА, Ч. П. 

Боепая с.nу,иба пеХОТЬІ. 
CTpemlOBЬJe уставм, ч. І. 
ВИНТОВКfL обраЗІЩ ]8а] г. 

РУШІІИЦЯ зразку 1891 р. Вид. ШІ,ОЛИ Червоних Стар-
ШІJIl НІ21 р. 

Револьвер систе~IЬІ "Наган" обр. 1895 г. 
Стан]{овЬІИ пулемет системЬІ "Максима". 
РУЧІІОЙ пулемет системы "Люиеа". 
Ружеftн ыe и РУЧНЬJе грана ты1. 
РУЧІ10ft [Іулемет системЬІ "Кольта". 
А BTo~,aT Федорова. 
стрелковыl устав, ч. 11. 
стрелrlовый устав, ч. IlI, вы •. 1 и 2. 
Проекти uереltладів статутів: 
Револьвер системи "Наган". 
Ставковий !,уд('мет системи "Максима" 
Ручниfi кулемет системи "Люїса". 
Рушничні ІСі ручні гранати. 
Боевы1e уставЬІ артиллсрии: 
?llаТЕ'і'lIалr,1l3Я часть 76 .м.\/ "олепом пушки обр. 1902 г. 
l\lатеl'"аJJьная часть 7(j M~t горной llУШRИ Обр. НІI'9 г. 
l\[атериалr,нал часть 76 . .\t.At аlШИТНОй пушки. 
Матеl'lІаЛhнан часть 122 .M.~t гауБИЦLl обр. 1910 г, 
:\7 .I/_It ПУ!llка :МИRлена. 
J)пм(іометы�' минометЬІ и ручнме гранатЬІ (атлас). 
Іlравила CTpeJJh(iw. 
Прпменение приборов для стрельБЬІ. 
У СТНВЬ! артиллерllll иаД. ИНІ. 
Боевой устав НОН11lІЦJ,I, ч. 1 11 2. 
IfастаuлеНllе по телеграфно,телефонному делу. 

НастаВ,11еlJИе по воисковой маСКПРОВRе. 
CBeдeHIJН ПU boeHHO-Хl1мичеСRОМУ делу. 
Н".пус 11 МаРRевич. Нурс аРТИЛJlерии, ч. І. Варьшча

ТЬІе вещества. 

Руководство с'лужБы ПОJJевой аРТИJJлерии, отд. 'ІН. 
Аммуницпя. 

Строелоft устав 8виации. 
Наста ВJІение по боєвому применению В03ДУШНLIХ спл. 
Боевой устав БРОllеВLІХ С'ил. 

(; 

Руководстно по ведению вобскового хознfiстна. 
Польско-русский воеВНЬІIі словарь. ИЗД. "130енного 

Вестника". 1926. 
АнглиI!СНО'р,сскиl! слоиарr. воеНJII,IХ ТСI'\lПIlОВ. Сост. 

ВоI!НИЛОВИЧ·НRНЬКОВСКlIИ. Изд. "Воина и теХНИ1ta". 
Правильник піхотинців. Розділ І Львів, 1914, вид. 

"Січового Сою:зу" 
російсы�о-українськийй словник У АІІ. тт. І та ІІІ, вип. 1 
У.lн/,нець і Спілка. Словарь РосіЙСЬКО-УJtраїнськиЙ. 

Впд. ДВУ. lЙ25. 
Б. rpin'teHIiO. Словарь українсьної МОRИ. ВИД. ДІ3)7. 

1925 р. 
Г. ГОЛОСliеВll't. УI(раїнсьнии правоппснпfi еЛОВIIИЧОП. 
Аli:ад. 'ГУ/ІІIi:ОВСЬКllй. Словвик геологіЧRОЇ термінології. 
О. Иурuло. Словник хемічної теРМІнології. 
Ra.!f,/lIfOB1t<t. СЛОВIJИК математичної термі ио.т!Огії. 
О. lЗIO.1108. Російсько-українсr,кпй СЛОВНИК. Вид. nІ{ни-

госпілки" . ] \:126, 
Са6с/,лдuр. ПраRТИЧНИИ росіfiсько-україНСЬІtпЙ словник. 
Т. Сеli:уnда. СЛОВНИК а обсягу механіки. 
Практи'IНИЙ росіfiСЬRО'український СЛОВIllJК для вій· 

СЬКОВИХ (ВИД. ІНколи Червоних Старшин, 1(1:34) та виші 
СЛОВНИКИ. 

ДЛЯ слів, що їх немає в зазначених словниках, упо
РЯДЧИКИ мусили подавати спого проєкта перекладу. 

Оекільки віІ\ськову 'Jермінологію ще не усталено 
остаточно fi упорядчИІ'\И цього словника мають замір 
і надалі працювати в ціИ галузі, нони звертаються з про

ханням ДО всіх осіб, ЛІ,і нористуватимуться з ЦhОГО 
словника, повідомляти іх за необхідні поправ!ш и. зазда
легідь с[{ладають ПОДЯКУ аао поміч у ціІІ праl~і. 

Упорлдчиltl~ складають ПОДRКV началr,НИЦІ,КО\ІУ скла· 

дові llJколи Червоних С гаРШИEl 1926 року за поміч У ВІІ
биранні термінів. 

1 січня 1927 року. 
м. Київ. 
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"Абордаж - а60Р;I;аж, -жу. 
*Абрис - обрис, -су. 
*Авангард - авапгард, -д)'. 
*АвангаРДНblИ - апангар"ОВIІЇІ; 

А. "ОЙ - бій апаш'ард,\ви!!. 
Аванс - ап:шс, -су. 

*Аванпост - ав;шпост, -ту. 
*Авария - апlріи, -рії. 
'Авиатор - авііітор, -ра. 
*Авиация - аві,іціа, -ції. 
*Авиационны�и - авілціііНIlїl. , 
*Автобатарея - аВТОбатерlЯ, 
" -рІ!. 

*Автоброневои - автопанц~р
виїI. 

*Автомат - aETOJ!lT, -та. 
*Автоматичеснии, -ни - апl'О

)ШТ{ІЧНIlЙ, -во; А. п,шка- авто
)ШТ{Ічна пушка; А. огонь - :\в1'О
)I~TI'I'IIIH/\ вогонь; А. оружие-
:\П ГОIІати.чпа вбрОл. , 
*Автомобиль - аВТОJІО(,IЛЬ, -ЛН; 

А. бропепо/\ - ;J,ПТОIІобіль шіи
церви!!, автопанцrРНИКj А. до
РОЖПЬІЙ - аНТОJl06іль дорОЛl'.uіЙ; 
А. легковой - паеажИ:рпий авто
Ilоб{ль; А-пав чаеть - аВ10)IО-
6{,lьна частина; А-НІJЙ отрнД -
аптомобільпиJ! Ві1гіп; А-нм!! транс
ІІОР І' - автомобільний тр,lвс
нор'г. 

А 
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*АвтомотоцинлетнЬІ~ полк
аВТОМОТОI(l!I,леТІIІ!Й ПО.ІК. 
*Автономия - аВГОНОJІіп, -лії, 

с<t'IОПI'П.\ \ В.\IШЛ. 
* Автономны�и - ап ГОIlО'Шllі\; А. 

)ШШl - аnт"пJмuа міиа. 
двторитет - aBTopllTt. Г, -ту. 
Ав торитетны�-- aCTopllTJ Гlші!. 

*Автосмесь - авто:п:ішаПИПil, 
-ІІІІ. 

*Автотранспорт -- aBT01pluc
порт, -ту. 

Aгe~T - і11'~ИГ, -та. 
Агентура - агептура, -ри. 

*АгеНТУРНblИ ---; агеПТ)lll11lп; А. 
ра:\пе.ll:а аГ~IП'УГllа розвідка. 

Агитация - агіт:1l\ін, -ції. 
*Ап\тационны�и снаряд - агі

т;щіtіuпі! 1',11"1" l'епь. 
Агигировать - агітув,ітп. 
Агитнампания -- агітка!!пlШil, 

-пії. 
*Агитповозиа - агітні'І, -11,13:1. 

'АДминистраТИВНblИ - Ц\lіllі
с.1'[1:1ТI!ПIІІІЙ; А. ДО.1;КІІОСТЬ - з;щі
llіе:ГРilТl!ВП:\ посlдз; АДМllПlІстра
ТlllllІО - хо:ші!ствепuмfi cuc.тilll -
цміllістр;LТИВПО . ГОСllодаРЧllіі 
СЮlі1.1. 

Адрес - аlР~Щ -сп; по адре
су - на a;lI'Jej'. 



Ац\ \ІЙ 

-Ддский - ,,,,,:, 11,[Jиl" А. ма-
11',]іна - IllJ!~t~ ~,;]:l. маlll 1'1 IIJ.j А. 
111'0:11. -- ПРІ;\', і}.IIІІ{і I~OI'I;llb. 
'Ад'ютант -- 1(111:иіl, -(,ГО. 
I\JapTHbI~ _. '1."ВІ·lтиlі, за-

I·.~.' '.111' іі, І':: !J JIlIi; А. Ilгга-
І J:: ;' l' ~ І: \!I,I~ '; I,j,. 
-Дзбест - " :(':["Т, -ТУ. 
*Аз6естовы�й - ""()~':T"IiIIli; А. 

ua(;Il I:I:a - а ',(I,'I~Т(lna ЩIЛI.ш':ЦJI; 

А. ШІІУР - ~З("'["1"'.lltl ІІІIIУГ. 
*АЗИмр -Ьнчт, -ту. 
'АзотнЬІЙ - а:.:т ІІНn: А. НИС-, . 

.лО'];J -- а::,!і"г.,І 1;]\(' lота. 

Дкадемии - ::I,,:.\~I'I\I:, -Ita. 
Академический - "ка \1'!II'IIIJІіі. 

"Академия - 'll;fjл.~м!.н, -~Il"i; 
А. ajlfll.l.ll'tIIJj I'J;~lя-аl)ТП.lеll{Йllа 
;JIШJf~'lі,!, А. 1:111 ~УШI10гt) ф.ll)Т3-
a!~.1.!~~iJi НI'I:і'іl',ll1 І ;} ф~lсJ1'II; А. 80-

f1IHIJ.H-I:ііі!'I,j,·""і .:I:(I,1.l'~ji'l; А. по
t'IHIII-Щ'.~1JІ:IІUI j ,,/1 l;liiCIoI~I;B()·Me .. 
,,'1,IITIBi~ :Jf~,I,~t~iI;,], А. ИllеШі(f-l'('},UJ{-

, ' 
Ч~\('І~,~;І - l\11~r'l.k ~ І.І-техшчuа аl,а-

At!.)liJl. 
*Дниуму лятор ,:\'УМР;"І ііІ'. -!'<І. 
'Аннумулятоі'4ы�й - ~ltР'УЛJf

'Т"І'"IІIі; А. (',II"!'l'>I - 1ШУМУЛН
'І C!il.!LL (1<11 j' ]Іі н. 
Аннурзтны�і,І" !"ТІІІІІІ: (mоч--

111>1:/,1/('1/".11-'1/'.'/' .IЬН(,lіl)дби
.лиП. l\j'H~.lItl1ltit, ~ 1,;1I)'IIIJ'J. 

*Анролеин -- :'J:j"I.Н'УШ. -1111. 
Акт - 1) ,ІП, -Т); ДІЛ, діІ"; 

~)aI;I,.I"I:))I(CT,-~a; iJ) (IlЬЄ(,ЬІ) 
jtlR, ] ;J .. 
'Антивированны�p - HI,ТllВ lIJ:3-

)'lІіі; д. УГс,.lЬ - ;,Иllв,1mШI1Й ву
І і.1Ь. 

,О 

Ав}(ерниВ 

'Активность - аl;Тl'IЛIІI1'ТЬ, -110-
сти. 

* Ак тквны�,, -но - "ltТl'lliIlIlЙ, -ПО; 
А-на}1 (jrl'l!I'IU<L -. :1Ii:ТJ'II:1I3 О(IОР(:Пil. 
'дкусти·tесниЙ - акусгt'I'!llIlЙ. 
'Алебастр _. а.1М,ОI'1С!', -Т!'!'. 
*Алидада - а.1l,гі.l,:,lа, -ДІ!; А.-

ВШ'ilТ",,,'!' - а.ll,гц,tJа-t:lIСОТО!llр. 
'Аллюр - :I-,~',\,a, -)іІІ. 
*Ддюмикий - а.1111)(IІІіn, -нію. 
'Алюминиевы�й - J.1I""шІЙІIІІЙ. 
>Амальгама - :ІІI,lЛLг:JJІJ, -)Ш. 
*д .. альгамировать - амалы1l-

"У т', ТІІ. 
"дматол - ;:НСlТ';.1, -.1\"" 

*Ам6разура - а ,,('paJ'{ra, -1'11; 
А. ще.IL - щі.l!IІI:l :L,~"'!'~:I{J\lI. 
*Ам6раЗУРНblЙ - а~lбl'а:))I"ll!і!. 
Дмбулатсрия - UJIG}.1JTlipiH, 

-гїі. 
Дм6у латорны�-- а!I(,У .lJТ&РНUЙ; 

д. npJlr)l-аIltGраТI~~Ilе ПГUі\мапоя. 
*Аммиак - i.l \l(1ШЯfі, -ну. 
*дмм нал - а~10ПU." -.1)" 
"Амплитуда движения - :JШI.lі-

TY,I~ руху. 
*Ампульнз - а~IІ\'ЛI,"~, -ІШ. 
Ампутирова ть""':' ЗJlIlутуп;lти, 

пі,\ТІІІІ:іТlІ. 
*Дмуниции- <lчн'ція, -ції. 
*д'~уничение - ~аllltlі'J'IJ~НПН. 
'Амуничить - зашll]'ynати. 
'Анализ - :lпадіЗJ. ·ЗІІ. 
'Ангар - ;!lт!!" -гу. 
І днемометр- ЙIIP""~II:HI', -11':!. 

> Днилин - 3I1і,1іllа, -ІІИ. 
'Анкер - ;l1І1:СР, -р3. 
*Аннерны�й - ;!lІке{Jllиі1; д. К(ІД 

-анкеРIlІІіі Iсі.ТI;\{. 

!пкета 

дннета - апкrта, -ТИ. 
'днта6иа - аIlТ:1('''3, -ки. 
* Антенна - :JIlТ,"П:J, -ІІІ!. 
'Антимоний - аUТIІМиlllli, -lІію. 
'Аппарат - :!nар.іт, -ТУ; А .. 1.1,1-

~1f'R'1і!-·апар:!т ;]lІ~IІПІ'IIt; д. лет:!
тє.1ыlIFI-літnl!rl� апарат: д. паl'
ТИnlIJ,l/1- апарат ІШjlт;іlllllll, д. 
полrІГпчео;пt\ - аllа!':'IТ пtlліТI'I'I
НUЙ; А. Тf'.1С1!IІIIШhln, f:"Ilf''1lшtі

-ашріт теJ~'II')IlIlI!Й, l(іll1]евИіі. 
*Аnnаратная двуколка - апз

р;ітп .• (,1.11;,\. 
*Апnарель - аllаР':,lЛ, -лі. 
'Апроши - Ullр,lші. 
Аптечны�й - аnТI"ЧПIІII; А. ;\В,-

КIІЛt:а-аIІТ~'lНа 6),11(:1. . 
дрест - ар':шт, -ту: домаш

НІІіІ ~Ч\"СТ -Jilll'\UIІIІ 31":ШТ' 
Арестант - аl"'IJIТ:\П, -та. 
дрестантсний - арештJIlТ-

СЬКИЙ; А. оТ.lr.1rllllє-арешт:!пт
CblOln віці,l, -.1у.[~азреШТУDіnпн. 
*Арестование - а],еlllТ)"п:lIІUН, 
*дрестованны�и - ааа\lеlllт"ва

виН, аІНJІ!Пl\ваllНЙ; lшнга arl't'TO
ваllНМХ - кпІІГu. еаареlllт,іllаllnХ. 
'дрестовать, заарестовать, 

арестовЬІВать - арештувати, за
щmUТУВ;IТJI, заа!,l'шт6вувзтн. 
*Арка - Л)'І;, -І:У. 
* Аркан - аР",Іn, -II~; А. фу

ра:~;аl,IU-У;l;:I'Н'hl\О, -1:30. 

*Арматура - РИШТlПОК, -Пl'I'. 
*дрматурны�и --; l'іIUІТ)'нкJ;'I~Й; 

А. Сllпсоlt-ГIlI1IТУШ,,)Вllіі ресстр. 
*Армеец - Uj1M(CЦl" -міі1цл. 
'Армии - ;іІН1ін, -)Іії. [BUlIiI. 
*Армия Ирасная - '\'Р1lін Чер-
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'Армейский - агJtlОсьt;lln, вій-
СI,I(,;ПIlі1. 
*дрсенаn - apceuJ.l, -.Н. 
*Арсенальны�й - "I'Cl'I!:I.іl,lІlІп. 
'Дрсин - "1"'ЄІІ' ІІ,:НІІІ .• -,ЩЯ. 
* Артиллерист - l';I]I~:"TIIIIl" -ка. 
*дртиллерии - аРГIІ":рін, -гіУ; 

А. 6ата.І111J11113П -·('аТ".l\.II,)IІUва аг-
1шерін; А. Д:1.1LUо(,оlіllаЯ- ,1а.lr.
lі"біііlІа артп.1':ріп: А. ,111>11131\011-
взз-аРТll.1еl'ів ДllпіЗIIСіllа: д. зе
IІІlТнан - 3I'ТI!.1І·'l'ія "СIІІТllа; А. 
IiUНПJя-аРТIІ.lе\'IІІI;llІlІа; ,А. І,ре-
1l0CT��;lh-аl'ГlI.11'1'IН 1!,III'Tl·'III3.: А . 
особого lIа:JП:І'!І'lІіIП - :tI'ТIІ.Іерія 
lli'оGлйвого 11]'llзn:і'lеIlI1П; А. полr
пан-аРТlІлl'рі,П. ПОЛОВ:!:, д. 110.1-
KLlbal1-аI'ТIl.Н]IIН nО]];I11:а; А.ІІГО

ТНВОIІIТІ1"lоuаи - ІІРОТІІШТУІНІОШЇ 
а]'l'Іl.1/\;I:1; А. СОllРОВИ;К l~nllЛ -
аl'ТI! 1':]1 н 1'.Уllр"сі.ща; А. трактор
ІІа:! Тl':,кторн .. 3 РТI!Л1"l'і 11; А. тран
шеивая -- ТI':luшelluа аI'ТІІ.1,\ріа. 

• дртиnnерийсиии - :lpTIl.leplrl
IІllі1, гаР1І:I,Тlllllі; д-я, IІ:ШIІ\'П\lа
-аРТИ,1еРIЙІІ~ 11:111'1[,"":1; А. 110,1-

ГI"г"ПI;~- а]' ГIІ.l'·'ріїIIІ:l lIi.II'OTJB:t; 

А-ан 1':ипе.1ка-3]'Тll.1r],lіШ,1 Р&3-
nі;J.JЩ~ А-t1л часть - rap~jTlla 'Іа
cTt'llla; д-ая ШКtI.1<t":" 1'31''':'ТПі\ 
IІl1(",Ш; А -СІ;ІІ Й O!"illll,-га!"I.іТIІИі[ 
НОl'(\ПI,; А-скні-, ll~рк-а[IТІ[Л!'l'іл
ВІІП парк; А-"КІІИ 111І,1К -га]':rtlт
lІиrl 110.1)(; Д скас ,\"Пі1.1Ь<:1'I:IІС

:lГТIІ.11'\'1 (1110 111)" гаНІІПИ. 
"Арчаи - .11:'1l'lllli, -I;;j., 

*Арьергард - ПI",·],г,!р1, оД"~. 
* ДрьергаРДНblи--а], ·Ч'I·:tl'д':Лltіі; 

д. GUЙ-"I'·Ч'I'31,.\,I~lІіl (,ій 



Лссигнnваllпе 

Ассигнование - асигнування. 
Ассигновать - зсnrпуг.:1тIl. 
АССИГl\овна - aCIIГ1IitTa, -ти, 

аеИl'I1УВ:'"IIJI. 
Ассистент - асистеuт, -та. 

*Астролябия - аСТРОЛlI6ія, -бії. 
*Астрономическиіі - астрово

~ІЧІІІІН; А. ЛУВКТ- аСТРОНОJ!{Ч
ІШЙ пупи. 
*Асфальт - асфu.льт, -ту. 
Атава - (lтиnа, -ВІ!. 
*Атана - ат~ш\, . І(\[; А. вне

З:1ппuя-атаlta Шll'Jlа; А. lJOЗ,1УШ
lІал-повіТl'пu;l атака; А. газоба
лоппая-а;r:іIШ ,газ06ал,llІна; А. га
зоваЯ-:JТаl,:1 га;'ОП:1; А. МlШlІаIJ

ат;lIШ ь\ ІІІ IIU; А. ОUЛal,ОIll - атака 
Х)1,іроІО,; А. ОПІемеТВ:1Я - :1T~Ka 
поruеnlеТП:1; А. отпетпая - атаиа 
~BopdTlla; А. простм-ат;іка ЗВИ· 
чайна; А. \H-lIIl1теЛЬШlя-ат;lItа рі
шуча; А. С(інознuя-атака кріз· 
ІНІ; А. 1'.1 і'е~lІІтельвая -вавалша 
атака; А. ф.1;Шl'опая-атака флаа
Itоші; А. фРОllтальнап - атака 
фровтадп;]; noзобновнть Атаку
піДПО(\lIТII "l'l('У; ПVОПЗВОДІІТЬ А. 
- р"OJ"IТІІ, П('l'еподити атаку; 
КОПТl'ilТаІ;il- НОllТРilтаJШ. 
*Атановать, атаКОВblвать

атаl,ув;lТIІ, атапОВУВilтlt. 
*АтаковаННblЙ _. аТilltJпавпil. 
Атлетина - атлет ІНШ, 'КП; А. 

лсгкаЯ-ilТЛ':ТJI!ril .легн;1; А. тя· 
желал-атлеТІша важка. 
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А9рофотографпя: 

*Атмосфера - ;нмосфrра, ·ри. 
*Аттестат - атrс.тат, -ту; А. 

ДСПСЖНIоІЙ-ilтестJ.т I'POIlIOBilfl; А. 
НіІ MJ.I.~ЬH~e доuол~ствпе-атестdт 
на IШ.10В~ ПОСТil'ШВПЯ; д. па чан

пое довольствие - атестат на. 
чаJlове ПОСТilчаНпl1; А. UРОДОВОЛ1-
стnешlый - aTCCT;lT хаРЧОВl'lіі; 
А. фураЖНЬІіІ - атестат фураж
НlIЙ~ 
*Аттестационны�й - атсстаціll

ПИЙ; А. ІrПМllеСJ(п-атестаll{Йllі1 
І,омісія; А. соответствпе- атест<\
ц{йпа відпопlдпість. 
*Аттестации - аТССТШlІЯ, ·пії. 
*Аттестовать, аттесто

вы�атьb - атестувати, атестову
uатп. 

АттестоваННblЙ - атестова
ппЙ. 

Аукцион - аВlщіон, -ну. 
*Ацетиnен - ацетилен, ·ПУ. 
*Дзродром - аСГОДРОII, -ІІУ. 
* Азро навига то р-аеровавіга тор, 

-ра. 

*Азроплан- rLероплап, -пу; про
тивпазроплаввал установка-про

тпаороилаllне устаuлспни. 
* Азрос' е м н а -- аеРОЗ;І.іЙ",~пнл. 
*Азрофотос'емна - асрофото

грnфупUппя. 
*Азростат - аерост;[т, ·ту; А. 

припязной-аерост;lт І1vив'нзпіIЙ. 
*АЗРОфотографии - асроф010-

гр,IФіа. 

Ба6а 

*Баба - баба, ·би. 
*Бабка (nадХ:ОПЬіmн.ая. 

n;ocmb) - бабlЩ, -кн; (нє60.ІЬ
шал 'Наковальпл) -бМК~,-кu. 
*Багор - o'luna, -пп. 
*Бадья - цебер, -(,1'3. 

*База - база, -зн; Б. опер;щu
"ннал-база ОIlСjJЩlfіШ; Б. ле
рсдопая-база пср~дошl; Б. ~po
.l\опольствеUllilЯ - база хзрчо&а; Б. 
IJромежуточuал - 6а311 IJРОМllІша; 
Б. фроптован - бuза фрон (ОЕ,', 

Базироватьсн - бiJ.зуваТUСR, 
'Базис - 6~за. -зи. 
*Бан - бак, -ІШ. 
*Баклага - боклаг, -гу. 
Банлажка - боклажоr;, -жка. 
Балахон - балахоп, -на. 
*Балда - довБІІЯ, -ні. 
*БаIlИСТИТ - баЛІСТПТ, -ту. 
*Балка (.мн()/с.) -тря~, . му; Б. 

('nО'lllоло~nая )--СНОЛОК, -ка; Б. 
(mоnогр.).-6алка; Б. переВОДIІ
па- слuж, 'Жil; 6алочное СТРОСПll6 
(моста) - ТРlJlIовіllосто&а буд,!вз. 

• Балласт - ба.~аст, -ТУ; ({)лл 
судов) cabYp,-ру .• 
*Баллистика-·баЛI~Тllка, -кп; Б. 

RuешНнн-баліСТlІка зовніНШJ1; Ь. 
Епутреппяя - баЛІСТllка ссредОва. 

• Баллистичес кии -, балістичний; 
Б. ВОЛШ,І - бадістичпі ХПІ\ді; Б. 
ДilВІІЬІе - 6:ніСТllчні дапі; Б. ка
чества-балістіlчuі нкості; Б. све
деНIІЛ - балістичні BiIIJJ!OCTi. 

Б 
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*Баллон - ба.І0п, -ну. 
*БаЛОЧНblЙ - ТРЮІощln. 
*Банда - В<lТ31'3, БJпда. 
*БандаЖ-(h'О,ZЄСП) шйна, -ВИ; 

(nРО6U,IО'/НЬІй) пJв'язь, -ЗИ. 
Бандитизм - бапдпТl; ІІІ, -,:Ч. 
*Банна - Оuпка, -Юf; Б. шеСТJI

ІІ~И - (1.1J1ш,Lшш; Б. JlHUIl'LH 
ІІІПІІНІІ кущ. 
'Банкет - віIСТУ'IКІІ, ,ки. 
*Баннин - ЩІтка, -ІШ; Б. рая

РJl:\UШ; - щі ((;;\ роз[!,і.\UlIК; Б. 
щетш((щіі - щітка В"ДОСllшt. 
*Банно-прачешно дезикфенци-

онны�й о~ряд - f"зуе·пра.ІЬНU
де:шuфеЮ\1 іШI1Й НI;І.ДlЛ. 

*Баня - ЛUЗІЩ -ві. 
*Барабан-(,аР1l6:ш, -на. Б. ЛІІ~-

6а - uара6'lП Лl1lбу; Б. отража· 
теля - барабаli BiAUIIBa'l:l. 
*Барак - барuк, -ка. 
'Барашен - бар~uqIlК. -ка; Б. 

зажпЬ\ной - з,tтllскшій 6аv;lUЧIШ. 
'Баржа - б,\ржа, -л:і. 
*Барка - Mtp"a, -ІШ. 
*Барнас - баркас, . са. 
'Барометр - 6apOJlrTep, -тра. 
Баррикада - баРIІК"дil, -ДІІ. 
'Барьер - бар'ср, '1'11. 
*Бастион - ('асті\lн, -НІ'. 
*Батальон - бата.1~І1Jн: -Н)'; Б. 

воптоппыl - U11Тilдl,ііоп понтJн
ний; Б. еа(lернJ.lЙ - батальйон 
С1Ш~VIlПЙ; Б. СВЯ3ІІ - uаТіІ,1ЬЙОlІ 
3ВН3IІУ. 



ВатаЛЬОППЬl/t 

*БатаЛЬОННblй-батадьй6uовиl!; 
Б. артиллерия - 6атаJJьйJІІова 
аРТИJItJрін; Б. розерп - б:нальйJ
нова рез~рва; по-б~т~.ЧIoОПI!"
батальйОпами. 
*БатареЙНbJИ - 6зтеріЙПIlН; Б. 

очередь - 6атеРJйuа черга. 
*Батарея - б~теР{IІ, -r{ї; Б. 

аккумулнторпаn-батерlя акуму
ЛІ/торна; ,Б. Г<lубичпан - ]'нn6и;:
на батеРІЯ; Б. гор пан - баТОРІЯ 
гІрська; Б. замаСКJIропанная
батерія Ба!lаскJвана; Б. КОПllая -
батеРІЯ кшпа; Б. ложпвн - ба
тер{н фальrllll ва; Б. ТJlжеЛ:1Я
баторІя важка; "Батареею (ору
)l1І8І11И), правое (левое), огоuь"
"Батсрl6Ю (гаршітами), права (лі
ва), вогонь". 
*Батман (толчон) -батман, -на; 

"Б. налево" - ,,6аТАlаuа ПЛІ во"; 
"Б. напрасо"-,,6lт!!аIl3 шrраво" 
*Барометр - 6арометер, -тра. 
*Башенна - вожка, -КИ. 
*Башенны�K - вежовий; Б.ору-

,J,ие - вежош\ гармата; Б. уста
воnка - І:стоmі устава. 

БаШЛblК - 6аШДlrк, -ка. 
*БашмаК-'lереnик, -ка; Б. (nа-

1>OHe'tnUK на Сб'UЄ) - з:lкіпка, 
-rш; Б. ltожанш.rЙ - череВl!r{ шкі
]lяшій; Б. т"рма:JПlІЙ - гальмо
в{rй чореВlік; Башмачнмй ТОР
)(a~ -- череВlr'ше гаЛl,МО. 
*БаШНR - Вl:Ж3, -жі. 
Бдмтельность- чуйність, -по

ети, певеИJJущість, -ЩОСТJI; (за
ооmДИ80сmь) - дбайливість, 
-ВОСТН. 
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БдмтеЛЬНblИ - ч}~йппй, певеи
rтfщиn; (за60mЛUIJЬtu)- дбай
МІНІ/Й. 
*Бебут - бебут, -ту. 
;Бег - біr, -гу; Б. на .Jlыах-

бlганпя лижвами; Б. скорост
НІJЙ - біг на швидкість; Бего!! 
марш - бігом руш; бегу'шй уз6Л
бігучий вузол; находиться в бе
гах - бути втіlІа'IІ)Ж. 

Бегать - б ІгаТI!. 
чі ег ЛbJК - утікач, -чи; побіж

ПИЙ; Б. осиотр - ПОбіжuнt1. 
огляд, -ду; Б. огонь - перебіж
ний вогонь. 

Бегство - Уl'іЮІНПЯ, утеча, 
. чі; обратить в б. - погнати в 
р~зтіч; оБР,аТIІТЬСЯ в б. - повер-
ИУТІ! павтlКИ. , , 
*Бегун - БІГУН, -па. 
Бедро - стегно, -шl. 
Бедствме - лихо, -ха, бід:t, 

-ДИ; Б. нарuдпое - лихо народ
ПЄ; Б. обществепное - лихо гро
мадське. 
*Без разделений - без поділу. 
* Б езо р у ст ве РНblИ-б езбруств е

ровий; Б. окон - безбрусrнеро
вий ш:інець. . [-ші. 
*Безветрие - безвітря, Тllша, 
БеЗВКУСНbJЙ - (о nuщє) не

смаЧПlІIі; (о газє) - без СІШКУ. 
*БезвлаЖНblЙ - безвологий. 
*БеЗВОЗДУШНblИ - безповітря

ннЙ. 

БеЗВОЛЬНblЙ - безвО({)льниЙ. 
'"БезвреДНblЙ - нешкідuИй. 
БеЗВblХОДНblЙ - безвихідний, 

безнораднпй. 

Бездействне 

Бездействие - бездіяльність; 
Б. власт!! - бездіJльніСТI, влади. 
*Бездорожье - беВJ\Оj1{ЖЖЛ. 
*Б езды�нblйй - беЗД{j)шиі\; Б. 

JЮj10Х - бездимний нОрох. 
БеззавеТНbJ~, -но - 6е~оглн д

ннй, -НО, без вагапuя, не Dагаючись. 
Беззащитность - 6езззхr'rс-

ніС1Ь, -постп, безоборJпніСТь, 
-НОСТІ!. 

БеззаЩИТНblА - беззахисппі!, 
безо60РОшшЙ. 
*Беззвучны�,, -но - беззвуч

ННЙ, -но_ 

*Безмен (ПРУЖИННblЙ) - Ю1Н
тар, -ра. 

Безнаказ.анность - беЗЮIР
ність, -ноетн. 

Безначалие - беЗ)'Р}lдда. 
*БезоблаЧНblЙ, -НО - БЄЗЛIiI-

р(и)ий, -(н)о. 
Безоговорочно - 6езнерUчно. 

*Безопасность - безнека, -КИ; 
б11ТЬ в б. - бутн убеВJ!tlченим. 

Безопасно - безпечне, -по. 
*БезопаснІ:'Й - qезшjчнИlї; Б. 

зона - безпечна зона. 

*БеЗОРУЖНblЙ - неозбрUєний. 
*БезостаНОВОЧНblЙ, -но - не

ВПИІІІІПЙ, -по, безупинний, -НО. 
Безот лагатеЛЬНblЙ, -но - не

відкладний, ПИЛЬНИЙ, -но, иепід
К.1адпо, не відклаДl\ЮЧП. 

Безот лучно - невіДХІДНО, не
відстУшlO. 

БезрезультаТНbJЙ, -но - без
результаТПllil, -но, дареJIllИЙ, -но, 
без нАслідку. 
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Веспегебойпост," 

БезуспеШНblіІ,. -но - lІаРJ1ИЙ, 
-ие, -но; ШI.щреМIІПЙ, -не(о). 

Безы�яннblйй палец - піДllі-
БИПlJIIЙ палсщ •• 
*Белила - 6ілlrдо, -.,а. 
*Белильная мзвесть - XJlOplllie 

вапно. 
*Белить, белмвать (зданuе)

білити, пиGіЛJ!ТН; Б-JIтьизвестью
ваПНІІТИ, вашrуваТll. 
*БеЛblИ -- білий; Б. жесть

БJНlха, -ХІ!. 
Белье -- білизна, -пи. 

*Бензин - беПЗUП:1, -пи. 
*Бензинны�-- (іепзr'luовий;б-иаа 

двуrlОJIК.1 - 6епзипова бідка. 
*Бензиномотор - беIlЗJlJlО.\l01',5р, 

-ра. 

"Бензол - бензол, -лу. 
"'Берег - 6~piг, -рега; Б. 0(,

Р!JВJlСТМЙ - беріl' УРВJІстиіі, 
крутобер~жжя; Б. отвеСПlІЙ -
стрімкий беріг, стіIIУВ,\ТИЙ б':
ріг. 

Береза - 6ер~зя, -зи. 
БереЗОВbJЙ - 6t'рJЗОНJ\JЇ. 
*Берма - Еі!СТ)'1І!Ш, -ЮІ. 
*Бертолетовая соль - берто

л~тоuа сіль. 
Беседа - б~с.і,1.(І, -ди, роз )Іо-

ва, -ви. , 
БесконеЧНbJЙ, -но - 6езr,[JГ

пнІ!, безкр:ійпій, без J4lрп, (,ез 
КjJ:1ю. 

БеспаРТИЙНblіі - позаuарт!fi
DllЙ. 
* Бес пер ебойнос ть- 6~ЗIlерu Р В

ність, -ности. 



г,сспокопть 

Б,еспокои~ь - пеllокJУти, тур
БУllатп, беllТ~Ж[[ТJI. 

Беспорядок -І\~лід, безладдя. 
БеспреКОСЛ08НblИ, . но - (ісз

СУНСрU'IПИЙ, 6~ЗIІI'РСЧ. 
:Беспрерьrвньrй, -~o - безпе

рl'рвний, -но, БСЗIІСРl'стаНІ>. 

*БеСПР080nочньrй - бездрот,l
nийj Б. телеl'раф - бездротовий 
телеграф. 
*БеССРОЧНblИ - ('сзтсрміНtlвпй, 

('Г:JСТl'оr;ОП!'!їr; Б. lІ"Ущестно -
(Il'ЗСТ[ЮlїОВU !ШЙІІ,); Б. ОТПУСІ( -
6сатер\!іп"в~ відпУСТКJ. 
*БесформеННblЙ - 6сзф,IРМПIІЙ. 
*БЕсцвеТНblИ - бе.шОШРНІ!і1, 

fiГ:1(,:lрпнпїl; Б_ газ - безколір-
ПІІЙ І·а:з. [пий, -по. 

Бесцельньrй, -но - бещ{ль
'БеСШУМНblЙ, но - бсзш)'МПИЙ, 

-по, исгалаСЛUВlІіі, -ВО, беs га
ласу. 

'·Бетон - беТОІІ, -пу. 
*Бетоньерка - бетошірка, -КИ. 
* Бечёвка - !!uтуз, -з У, ШВОР-

на, -ки. 

Библиотека - (jі(jліот~ка, -КИ, 
ЮIНГОЗГ;{рпя, -ні. 
*Биван - 6іВ'\lї, -і,У; стать бll

В:ШОМ - ст,іТІІ 6іВ'\I(';\!; ионть ІI<1 
бивюшх - (,ir.'\![UJ! сто'; ІІІ. 
*Бикфордов шнур - І:)іl,ф,\рдін 

ШПУР· 
*Билет - 6iД~T, ІШП1\\Іt, -'L'юt; 

Б. отпускоой - лі;~II\'l'rшr'lіі Gілет. 
"Бинокль - 6іпUrс~і., -ЛЯ; ПРІІ:J

!!аТИ'lескuй Б. - 6іоJкль ПРІІЗ
)ШТИЧllПЙ. 

Бинт - бинт, -та. 

Rлокпровать 

Бинтовать -бИU'l'ушітп, оБЩI
зупаТIІ. 

*Бирка - 6!ІРК:І, -КИ; карб, ·6)". 
*Битва - 6]!і, 6';10; ПСТУПІ!Т!. ~ 

битву - до бuю ст,IТIІ. 
БИТЬ-6І!ТІ!; ('hНУlIZо.~t)-6і\

тJЖI\ТIІ; Бнть задом (лнгаmь)-
6РI!][.'IТIІ. -СН. 

Благодар"ость - ДJfшl., -КІІ; 
Б. в прпказе - ДІі];а в Ішк:'tзі; 
,J1ла.ГUJl.арш~tН-ItЩUРО ДJjИ:У6Чn " 

БлаГОПРИЯТНblЙ, -но - Сі]IН!
ІIТЛlIllНЙ, -ВО; Б. УСЛОRПЯ - еП!,!I
НТіlIIві у~!опи; Б. ІІСХОД - Щ~СJ]U
ВІІ!! !\ill~ц!>. 

* Благоустройство - ;l,06ро1'
стрій, -ою; УНОРЯДКУС;\НRЯ. 

Бланк - (,,1:\і!ОК, -НК)'. 
*Блеск - БМIСК, -!їУ. 
*Блестка - блirс!\ітка, -Т!ї!!. 
*Ближний, ближайший -близь-

КЙЙ, Ішііближчий; Б. бай -
(,лr;[:JЬК(!Й бі!!;, Б. дистапцпя
БЛНЗЬІ(~ ,ll,петаRr\lЛ; Б. огонь
б.1U:JLКUЙ вог,lнь; Б. от'езд
блflОI.ю\tі ВіД'"f:JД; Б. раЗllедка
блJ!зьк<1 розвідка. 
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БЛИЗОСТЬ-бл{!зь!~іс;ь, -((ОСТИ; 
П'J-('ЛИ~JОСТИ - поБЛIIЗУ. 

*Блиндаж - бліuдаж, -ж у; Б. 
ЛРl'кніі - легкий бліuд;lж. 

* Бл ин ди ро ва ть- бл іuдаж у наш. 
*Блиндированны�и - блівдажо-

ВіІl!нІі. 

*Блок - блок, -ЮІ. 
•. Блокада - БЛОlІ<іда, -ди. 
*Блокгауз - блокгавз, -зу. 
* Блокировать - блокуш1Тl!, 011' 

стуш1тп. 

Влуждать 
~--

*Блуждать,- блуД~ть -бдуюl
ТИ, БЛу,,{!т!!. 
*Блуждающий - 1шщріппuІІ; 

Б. ЛУ'І - МilпдріНШJі1 ПРl;~!івь. 
*Бляха - БЛJіха, ·ш. 
'Бляшка - б-1JfШК<І, -КП. 
Бодрствовать - ис СIІ:1ТIІ. 
Б·ОДРblИ - баДЬОРIlї\; едгл:tть

С.Н 60дрее - п06аДЬОРlшаТIІ. 

"Боевой - боі!овЙЙ. б'\ЙПі!іі; Б. 
втр];а - боltппіі утуло]\; Б. го
ТОВ:ІОСТЬ - ГOT,IBicТl. 6011011.1; Б. 
дсптеЛЬ!lость-бойов;l дiJлшіСТЬj 
Б. СДl!ница - бойові ощ:r{щя; 
Б. :\:\ДіІ'Іа - бойове зац{шпл; Б. 
ЛІ!ПІІ}{ - боііов<І Д{I!ія; Б. ЛІІЧПП
!;и - 6,ІЙllНЙ urр)'б~", -к,і; Б. 
ось -{і,\ііпа піп; Б. IlЛОСКОСТ[, -
(і,\ііIШ площа; Б. IIn::IIЦIl~ - 60ii'J
шl ПОЗlщіJl; Б. НРУЖШШ - (,.Ir!
шt ПРУЖlша; Б. служба ПСХОТIJ -
60ЙUIІ,1 сл~'іК6а піх,IТlr; Б. стрсль
ба-бойове стріл,!нuя; Б. часть-
60ііuщl чаСТ{lUа; Б. щсль - бой
па щіл{ша; Б. ПIIТІ1uuе - бо110вв 
llост<t'~;\Н~Яj Б. СТО.шпопенпе
бойова суш'ша; Б. взво" - 6,111-
Ішіі звід; Б. В!Jрез - боі\IІПЙ ни
ріЗj ·Б. ВblСТУП - б,ltiШlіі ВЙСТУН; 
Б. р.{,IХОД бо!!!їа - боі1l11rfi пйхід 
розБJlва'I~; Б. гре6епь - 60йовull 
грvбінь; Б. заряд - Мnпп!! за
РІід; Б, К01шлект - бойпий ко)!
ІІ.~'~ItI"; Б. КОI1Ь - МУlllТР,;ВIІЙ кінь; 
Б. патрон - 60Йllltf! наGій; Б_ по
РЯДОК - БОЙОПl'rіі IIOIHf ,ОК; Б. рас
чет - БОЙОВ{lіі розрахупо,,; Б. со
став - БОЙОВІ!Й склад; Б. ста· 
001( - 60ЙНIlіі СТ<ІПОКj Б. устав-
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ВОЙ 

боі\ОВl!1І CТflT)(T; Б. У"асток-
60ЇІона ді,'ыlцп;; Б. га1[,[ - 60110-
ві г.і31!; Б. деilI'ТВИЯ-боNQr:{ дії; 
Б. Пl'нrщсr,! - "Jr1lli lIРПlr:і"I!; Б. 
своilства - БОЙllі Ю;1СТ:'[Р,,),'Тіі Б. 
фОР'IІ.! строп -боitопа Ф"I"\а .11l;r.y. 
*Боевик - (,оіІОПI'о;. -1;:1. 
*Боек -1'0:З61!I:а'[. -'1:\. 

*БоеприпаСbl - б,{йuі ІІрппіси, 
-сі в. 
*Боесп,собн~сть - Uоr.Ц;\Т

ність, -ІІоСТIІ. 
Боес посоБНblИ - u"G 111ТПllil. 
*Боец - ()ОСЦІ, (,ііlіц:і); СТОЛІ,-

1І0пrllllе 6uйцоп - сут]'I'[ка бійці В. 
*Бой - бій (БОЇ!)); Б. аШ\lI-

Г~Р.,ПL1Й - біfi аr.~I[ГЩ'.l'{ПШЇ; Б. 
а I'bCI'I'aГДIJ['Ii\-~I"Cl'гapД')BII іі бій; 
Б. аl'ТIІ.1леl'"іісr['[I'і - (,ій гаl')!{!Т-
11 11 іі; Б. б.ш;кrlllіl - бііі б.пІзьюjЙ; 
Б. в гopa~ - біll v г,I!,1Х: Б. Е 
лесу-бій у .~{ci; Б П03,lушП!.тti-
6ій 1!0віГРЯШ'!lr; Б. в паселепП!п: 
пунктах - бій у 83ЛЮ.lнеПl!Х 
1I)'IlКТах: Б. ПОЛl>lїr,lil-rtііі ві lЬ
UІІЙ; Б. ВСТРС'IШ,lіі-Gііі ~УСТІ';Ч
внй; Б. ГРjїlп"соіі - r.iii гру
!i"BI'rfi; Б. 1I0'rllol! - !lі'lllіІlі БІЙ; 
Б. пастуrтате.ll,]щjj - Gili II;JПЦ

ІІМІ; Б. 116ОI','1І11 ГС.lІ"Jl,i11 - Соііl 
"""I")IІІІlІіі; Б. ОТКIН.[ТІ,Ііі - (jій 
ві.l]:рlПllil; Б. ОТСТj"llаТ~.lІ>ш,!іі
niI\CTYIIllI'O\ бій; Б, 1І\1",IJ:J\fСl'еп
ІІШ[ - бій паl:\II'IСIІIJі1; Б. ]'УКО-
11<1111111,01 - СІіі\ I'УІ;І1I1,іllJlІlІІ'І;' Б. 
У.ШЧН[,IЇІ-('іЙ ПУЛl!'lIIпil; Б. ШТЬІ
кояоfi - біВ (',lгuеТ'\ВI[іl; БUОI[ 
упраUЛЯТЬ-J:ерувlГIl 6,;[;\!; !!eCTU 
б. - бойJВllще. 



Бойница 

*Боilница - 6ійпиця, -ці; Б. ОТ
кI'ыаяя -- біllниця віДКРliта; б. 
1I0KpIJТ<lR - бійuиця вирита; ще
ни 60!iНllIIbI - Щ,\ЮІ біllllИці. 
*БОЙНR (CI>01lla)-ріSНIЩЯ, -ці. 
Бок - 6ік (6,\ку). 
*Боковой - боковий, бічний; 

Б. ветер - БОlі"віrй ВІтер; Б дll
вейка (/І лагере)-60КОЩ\ ліпlll
ІЩ; Б. кl'ыIJаa - боков:1 IІJнриш
"<І; Б. щ~л& - 60lіова щілина; 
Б. охраl181lие - бuиОВ~ ОХОРОО<1; 
Б. аВЗl1гард - б'JКОRlIIІ }І BaНl.lpд; 
Б. ВJJCTJ" - 60КОВИЙ виступ; Б. 
uа6людатеЛЬІІJ,lЙ п\ ІШТ - БОlіовнlІ 
стеЖОВIІЙ lІуuнт;Б. отряд - бо
КООІІЙ Вііl'IН; Б. псрекдючатель 
(mе.ь.) - БОКОВИ 11 ПІ'реМlІкач; Б. 
УРОПСІ!Ь - бокова І/озеJllllЩЯ. 

Бокс - 60КС, -су. 
*Болванка - н:іді('{)к, -61'а. 
Боnе~нь - хооро6а, -бll, хво

рість, -рости; Б. ІІОВJ.вЬІІая-пО
шестr., -ТИ. 

Болеть (бытb БОЛЬНblМ)-ХВО
руоати ла ЩО, lIсндужати па що. 
*БОnОТИСТblЙ, БОЛОТНI>ІЙ - 60-

д'\ТlІстиіі, бо~отяний; Б. _ост
І!ОСТЬ - болотиста MicutJBicTb; 
Б. место - БОЛОТlІсте місце, 6.1-
І'НИЩО, -ща; Б. газ - болJТЯllИЙ 
газ_ 

*Болото - болJ'І'О, -та; Б. Не
IlРОХОДI\!IОО - пеIlРОХ(ДIlО бо.1~ТО; 
Б. ПРОХОДИ!llОО-ПРОХIДllО UU!IUTl'. 
*Боnт, БОnТИК-ПР'Jl'JIІИЧ, -ча; 

Б_ I(РОIIIІТСЛI.lIIJЙ - IІрОГU"ИЧ ва
кріlluіJЙ; Б. І10ДЖИМUUЙ - прогJШ!'1 
ПРlIТ!lСКшій; Б. стнжuоil - прого-
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Бороца 

пич стяжний; Б. шарпирпы-
суставний прогОUИ'I. 
*БолтаТЬ,-СR-( о жuдr>осmu) 

бонтати, -сп; ХЛ1.tТ!lСЯ. 
~ОЛЬНИЧНblЙ кад~иратель--до-

ГЛНД::І'І (·чаl шпиталю. 
Больноil-слаБIIЙ, хвJриЙ. 
Больwевизм- більшовизм, -му. 
Больwевик-6іЛI,ШОВИК, -I(~. 
'Боль~ои - в~.~іt1ШI!; Б. лопа

та--полина лоната; Б. па.~ец
пеликиі1 ШІЯСЦІ,; Б. привал-во
лика І10ст,lіІШШ; "Бо.1ыuйй ход" 
- "Збільшити ходи". 
*Бомба - бом6а, -(,И; "Бомбой" 

("о.манда) - ,,!JО_60ю". 
*Бомб~рДмрование - бомбарду

виВНIІ. 
*Бомбардировать - БОJ!Барду-

шLти. 
*Бомбить - БО!!БJ'R~ТU. 
*Бомбовоз - 60мБОВІS, -BЙ~a. 
*Бомбомет - бомбомет, -ту. 
* БомбаРд·РОВОЧНЬІЙ-60мба-рдJ

пий; Б. сзмолет- 60мбардJвИі1 лі
T~IC. 
*Боннет - боuета, -ТІІ_ 
*БонЬІ (.І!осm.) (,множ.)-

заll,швеIlЬ, -ВНЯ. 
*Б~рн-бl!РВ, -ну. 
'Боров (1~е'mОЙ)-JIожак, -ка. 
'Борода - б"ро~~, -ди. 
*Бородка - борlДlШ, -КlI; Б. 

трубки удаРUlIш~-БОР{Дl(З труб
ltи уд,lРUПl(il. 
*Бородок (nро60Йl>а у сле

сареіі) - проБJєць, -біnЦ!l. 
Бпрозда - борозна, -НИ; рів

чачок, -чю\. 

Бороздка 

*Бороздка - рівчачок, -чка. 
Борона -- БОрош;, -Нlі_ 

*Борт, бортик (nонmона, 
'!/'oaI>U, nлаm~іОРМЬt)-Jб,lа
вок, -81i::l; (lІ'!/'аmья) край; Б. 
откидной - Jб,швок віДКИДПIІЙ_ 

Борьба - боротьба, -би. 
*Бот - бот, -та. 
Ботинки - черевики, -ків. 
*Боченок - барило, -.1а, ба

рI1.1Ьце, -ця. 
*Бочка - 6Й'ІI(І\, -ки; (ав.)-

ПСl'екат иа кридО. 
БОRЗЛИВ~С~Ь -- полохливість, 

-ВПСТІІ: БОJt8К1СТЬ, -КОСГИ. 
*Браковать - бракувіти; -ван-

НblИ - бракJпаlIиfi. 
*Бракдвахта-брандвахта, -ти. 
*Брандер - брандер, -ра. 
*Брандспойт - ВlIприскувач, 

-ча. 

Брать, ВЗRТЬ - брати, узнти; 
брать ногу - узяти НйГl; брать 
в вилку-брати у _іЖНIІК. 
*браунинг - браВllіllГ, -га. 
*Бревенчаты�й -- брусJвапиЙ. 
*Бревно - І(олода, -ди, 
*Брезент - брезент, -ту; Б. 

ведро-брезеllтове ві.1РЙ. 
*БрезеКТОВblЙ -- бреЗUlІтовиfi; 

Б. накидка - брезJптовий плащ; 
Б. чехол-брезеRТОВllfi шltривtJць. 
*Бреwь - ВІJЛОМ, -ЛО!lУ_ 
*Бригада - бригада, ,-ди; ка

В~.lОРIІЙская бгига;Щ-КІПlІа б~п-
ra;\a; Б ltОПД)'КТОРСН!ІН-КОIЩУК

ToI'cы:l бригада. 
*Бригадир - бригад,rр, -ра. 
*БризаНТНblЙ - 6рнзаIlТОВItЙ; 
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Бросать 

Б. вещество - бризаl!Това речо
ВІ\П::l; Б. сваРІІД - БРl!заllтовиR 
гаР!f,tтеш •. 
*Бровка -г.:\IІТ, -та; (mлнху', 

греблі) - тор. 
*Брод-6рід, броду; Б. КОІІПlІl1. 

- брід КІННИЙ; Б. иешнй - брід 
пІПIІІЙ. 
*Бромбензил ЦИ1НИД - БРО!lБоп

ЗIІ_щіинід, -ДУ. 
*Броне60ЙНblИ -ПiJ.lщоробlЙпиli. 
*Броневои, броненосны�-Itап-

ЦСРllпtl; Б. ДРСНIlІІа, брuпе'\рези
ва - иапцерuа ДРСЗl!IІ;)', наще'ро
дреЗlша; Б. маПІ1Іuа, бропеяаши
па -; піш\срuа машuuа, И~ПI!еро
~rашJtlra; Б. площздк:~ - lIitlІЦСрlШ 

плаТф,\р.'l!l, ~!lUЦСРОП.laтфJ~.~::І; 
Б. часть - папuерuа чаСТІша; 

Б. аПТОJlобиль - n;LllцrРllІІЙ апто
!1О6{ЛЬ; Б. поезд, БР'JI!еІІОВЗ і1-
П~ПI!еРllиll п,\ЇЦ, папuсропuїзд; 
Б. паровоз - п:luцеРПlІ1І п~р"тяг; 
Б. ЩИТ - панцерuиlІ щит; Б. ClI
ЛІJ, 6ронеСІ!Л bl - папцеРІІі СИЛІ', 
паПЦ~РI)СИЛП. 
*Броненосец - п:lш\еРПИlі, -Ю\. 
*БронироваННblИ - папцерJва

П~ІП; Б. повоз[(& -- паацер,\в~rІИЙ 
ВІЗ. 

*Бронировать - Пl1нuерув:ітн 
*БРОНЗОВblЙ - .СПII;"~Пllfi; Б_ 

ПТУЛІШ - СПИЖОВIIЙ утудок, -ЛК~; 
Б. КІ)лоНlШ - r.Ш!ЖtJва колJпк~_ 
*Броня - n!Llluep, -ра. 
*Бросание - КlI,l:lП!lЯ. 
~Бросать, -~я, бросить, -СН-

КllдаТIІ, -ся, кипути, -ся, (1двы�р--
1і:О.м) ШП)"РЛ'ІТИ, пшур.вИти; бро-



];роскнм 

СИТЬСil В ШТЬІКИ - вдарити па 
6<1l'нIоТIІ. 
*Броском-паВКИдlі, киДькома. 
*Бросок - 1(11 1\ ь, -1\11. 

*Брус, брусок-брус, -с.а, (,ру

С,;І., -сщ\; Б. УІ'ОЛЬНІ,ІЙ (в се'lе
nиu)- брусuк КУТОIllІЙ; Б. УГОЛЬ-
1ll,IЙ-ВУІ'іЛl,uніі брус,lк; Б. паР3Jl
JlI'ЛЬНlоІе-6руси ріннол~жuі. 
*Бруствер - 6Р)'етпер, -ра; 

Б. СШІТ - СХІІЛ 6Р)'стnoра; 603-
6РУСТПОРlшіі ОI,НІІ - 6сз6рустпе
РОВll!і ш<інеl\Ь. 

Бры�гаa - 6рlrзпа, -КЛ. 
*БРblзгалка - 6РІІ3ШІЛШІ, -КИ. 
*БРblзгать, Бры�нутьb - БРІІЗК3-

ТІІ, бl)J'IЗUУТИ, прІІСl1а ІН, IІРИl'IІУТН, 
Бры�ать,' -сп -;- БРI\к:іти, -сл. 
Брюки - ШТ31111, -шв; Б. ШІ 

вьшуск - ШТ:1UІІ пов~рх хащ/в; 
Б. исподuио - снІдні (штаuи); 
брючпt.lіі ремеПh - ОЧІ,УР, -p~. 

Брюwкои-черевuи!\; Б. мЬІШ
I\ы1- !!'~3И ЖІІВОТ,\; Б. пресс
'lереВIІ!'!іі прес; Б. тиф - черев
Пlrі:і Тllф. 
*Буrель - рlІхва, -ВИ. 
*Бугор - ГОр", -6а. 
*Будка - 6Y!l.It.L, -101; 6удка-

грп6 - бj·,\на-грнб. 
*Буёк, буй - су'ша, -ІШ. 
*Буерак - ('айр,ік, -11:1. 
*Букса - віСIІНI!ЦIІ, -ці. 
*БУКСОВblИ - Бll'ПUIIЧllпfi; Б. 

~t(ла"I,11ІІ - вісюlU'lIlИn ВК.1,\.Д('1І1>. 
*Буксир - голіШI!'IІ" -ю\; В311ТЬ 

0.1 6ykc.llp-загалIOВ';ТlI. 
*БУЛblЖНИК - брукuпий К,\JlіIlЬ, 

-lІеНIІ, 6РУКЮІК, -юl. 
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]]IоІСТРОХОДПLlЙ 

*Бумага-пзнір. -НСРУ; Б. граф
ЛСlluая - ліНІЄIlИЙ паПІР; Б. KtI
Пllрuпальuая - Itflпіювu.ЛЬОІІі1 па
пІр;, Б. ",аСUlт~бll~Я - м Р{І.1ЬПН rl 
нашІ'; Б. переводпаll - НСРI'6111:
Ю'ІЙ папІ/,; Б. В:І(lднщаJl-ВСТУН
НJій "'ІІІІр; Б. lІСХОДJlщая - ВlI
},іЛIІІ'lіі паНІр. 
*Бумазейное КОЛЬЦО - барха-

повu ltільц~, -цн. 
*Бунтик - ГItI'УНIІЬ, -тая. 
'Бура - 6УI',і, -РІ'І. 
*Бурав - спеl'дел, -дла. 
*Буровая снважина - свердло-

ВИШ]', -1111. 

*DУССОЛЬ - UусО.,я, -.li. 
*Бут - бут, -ту. 
*Буфер - піДlljlУЖIІIШ, -ка; Б. 

рсгс."l'ІІы�і - піДІІР) ЖlllШ ресор
ний. 

'БуфеРНblИ - nіДПРУЖIlІІКОВИіІ; 
Б. тарелка. - віднружник,lва та
рі ЛІШ; Б. ншйба - піДПРУЖDикова 
шu.!і(,[\; Б'ЬІО внлЬІ - відпружuи
КЙllа рUзки.ша; Б. нажим - від
ПРУ;J,IIlШ"ВIІЙ uатпс.ші'l. 
*Бухта-~1[\точиuа, -НИ; (1і:ана
та )-кJііла, -ЛІ!. 
*Буwмет - (дл.я. 1ИtI>U) CTpU-

~tJrIЛО, -ML. 

*Бы�K - бик, -ка. 
'Бы�троo - ШВlrДІtо, ХУТІ,О. 
*Бы�тротаa -ШВl'llщість, -КОСТИ, 

х)'шість, -І\ОСТП; Б. марпщ
швйдкість РУХУ. 
*БblСТРОХОДНЬІИ-(О лошади) 

ПРУДJ;об{ЖRIIЙ: (о пар охо де ) 
ШПlІдкопл;lППIІИ; ,(Об авmО.ltQ-
6uле) ШВИДКОХІДНИЙ; (о .I~O-

Бит 

шоре) ШВП.,\КОРУШШl!\;(об ааро
nJtaHf) ШВIІДКО.l{ПШЙ. 

БblТ -побут, -ту. 
*БblТНОСТЬ-lІроБУШIIlОJl; Б. впс 

В, во - в, у, дО, П:1. 
В бою - підчас ",110; ВО ВШІ

~ШПIlе ІІІ'ІШЯТЬ-ДО ушіГIІ В~і/1'П; 
В ДВИЖСШ!ll-lІіI\Ч,[С руху; В Д.111-
пу, глу611nУ, ШlІl'ИIІУ - ~'аВі\UП;"
КИ, заnГЛ{I(іJIII\!J, :1апш{rРПШIf; 
8 паКIІДЧ - uа.ОIlЮШШ; 8 от
ПУfК уuолыluIluu - у ві.'\IІ) ["~'K'y 
3вIдыIuuл;; В приказе-в нака:н; 

В расход - п~ BnД<tToK; В снГ!
стпеПlll,IС РУКІІ - У влаСІІі РУКІІ; 
В составе- в скда"і; В строю -
в ладу. 

Ком анд І.: 

*" 8 ата&у за }lНoii" - .. в ата
!\)' ва мвою"; "ІЗо B~nOДIlY]~ ко
ЛОНПУ" - II чотову КОЛuIlУ'" 
.. IJ лиuию" марш (СТРОI\СЯ)'''---'': 
"В Л{lІіlO р)'ш (ладп,lііСЬ)"; "В ие
ре,,\Іш, пперед \llаз:ц) марш"
,,1111 ПСl'rДІJІ, впер~д (паз:\д) 
руш"; "В полщ,шада КМІІ"
.,3 півнlrllа;І.О:ll КОДІ!"; "В II~XOД
ІІУЮ ItОЛОПНУ строіісн (шаГОJ\ 
}I:1РШ)" - "У пох!"пу КОЛ,!ІІУ 
ладпайсь (RpJI;OM РУШ)"; "11 рот
IIrlO ЛІ~ШІЮ CTpOЇlГiI" - "п со
ТСНІІУ лшію ладш\йсь";"В ружьс" 
- "До зброї"; "ІЗ руку" - "В 
PYliY"; "В стайку" - ,,3граєю lІ ; 

в 
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Пареж 

слу;г.БLl-пр06УП~ПНJI по-за СЛУЖ
бою. 
Бюджет - Gюда,(.т, -ТУ. 
Бюро ячейии- 6Ю1'J ocepJAKY_ 

"В І\ЄIlу," - .,РUзстрі.1ьпеlO": 
,~H 1lI1'1.1JШ" - ,,11а UаГIl,~ТИ'j. 
'Вага - ШТС.1I,П~Г<.l. -І'П. 
'Вагенбург - п:\гСПБУРI', -гу. 
'Вагон - ваг,llІ, -на; В. КРІ.І-

ты�-ч'{!т1!1І n~l'сіп. 
*Вагонет, -на - BarOIlVTa, -1'11_ 
; важны�и - важлt'IВI!I\; В. I!рО

СТУ"IlІ,- г.ажл11 ШІ п~)овіша., 
'Вазелин - ~а;]е.1IШI, -.11111І1. 
Ванансия - ваl,;\пrія, -сії. 
ВакантнЬІЙ - ВIДЬНШ1, ваJ;іпт

BHtl; В. ДО.1ЖПОСТЬ - в;.1ы�ш по
c<i..~a. 
*Вал, вали~ - вал, -ла, ваЛОК, 

-.11](:1; Ba.~IIK U~30Ш\СПОСТIІ - М
.1ЙК бе31l~КIІ; 8. KV11.la (в сра .. lе І 
- валJ]( !>pll.l.!; 8<1.1ІІК подающеl'l' 
}lс,аIlIlЗJШ - валок ІІоданJЛІ,UОI о 
lІе,:lIl1'з)!у; В:І.1І!!; с !іОIlІІ'lескОІ"I 
шес 1Сl'іl,:П - IIUItpYTKa. 
'ВалеНlНИН - Л~!!alIЬ, -пп, С)'III

ШІІ(, -11)', (.ие.lI'uіil-ХIIIІ:J, -ц. 
*ВалеК(УIlР.'1J/СН.)- ';1"111І., -на. 
Валенок, 'НИ - в,l.l:шuі, -Hir., 

1l0ПСТіlUКН, -ПОІ\. 
*ВаЛЬКОВblЙ крюк - ';Р'IПП'1І:1І/'; 

l'i),IЇ. 

Валяться \() .101llидll) - 1:;]
чаТlIС.я, ва.иіТIlОІ. 

Варежкlt - PYKauuai, -вІіЦI,_ 



1!атерлипlUl 

'Ватерлиния - BO,10КP~C, -су. 
*Ватерпас -- l>рунтв,іга, -гп. 
·Вахта - mlxтa, -ТИ. 
·Вахтер - п,'LХ'fl'Р, -p~. 
*Вбивать, вбить - забllваТIІ, 

1ШGUти. 
вверенны�и - д,'РУ'IСllIIІІ. 

'Ввинтной - Уl'ВПlIТUIIЙ; В-ое 
)\110 - "ГВИIІТUl' ДНlI 
'Ввинчивать, -ся, ввинтить, 

-ся - УГВ{lІІчувати, -ся, УІВІШ' 
"ЙТІІ, -,~Я. 

Вводить, ввести-( У)ВВОДИТИ, 
(У)ВВСе1'IІ. 

Вводить лошадей - Ві\ВUДІІТИ 
кUпі. 
'ВВОДНblИ - УПУСI\IІМі, додат

копиіі, вступпйll; В: пропuд
УПУСІШU!\ нр,:иід; В. задаuие -
дщатщ)ве :Jаlцаllші. 
'Вдавленность - втйснепість, 

-ПОСТІІ. 

*Вдвигать, вдвинуть - всува
'І'И, ВС {ПУТlI. 
*Вдвнжноіі - BCYBLllin. 
Вдоль-(у)вппд,jвж, ('у)В~ДОВЖ. 
Вдумчивость - ндум.lИвість, 

-ВОСТІ!. 

ВДblхать, вдохнуть - (У)ВДIl
хаТІ!, (у )ВI10ХllУТIІ. 
'Ведение - нроmіджснн»; В. 

()І'Н» --пр,jвадЖОJlIІЯ пuгшЬ; Веду
щиfi ОГОПІ. - що стріМІЄ 
'Ведомость - ві ('\lIicТh; В. ве

щвваа -відоміст[' І'СЧОВ,\; В. де
нежuаи-ві.10мість ГРОLIIОВ,\; В. КО
Бочна» -l!iд,i~licТlo піДКОВУПа!ІНЯ; 
8. пас гопаil - BiJ\ll!IЇcтr, стій[(оші; 
8. су [ОЧИaJl - niAJMicTb добова; 
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Веревка 

В. распрвделитеЛhП:tп-відомість 
Р03110J\ільча; В. частеіl - відо
мість частІ"щ. 
'Вед ом ство-УРJІДILПЦТВО,- I~TBa; 

В. ВО:] \fILLПІІI'О ф.~ота-УРНДlllЩ' 
тво ш:віТР:ІПОI ф.1')ТН; ~, морское 
- ННДUllЦт~" ЬLOРСЬІО'; В. ,сухо
ПУТІ:ІІС - ),!>Н,1L11ЩТВО СУХОДІЛьне. 

'Ведро - ві \\'0, -Р!І; В. (,ре
ЗСLlТОUllе-Uj,е3lJuт,5ве віДРІ:; В. ВО
ДОПLJйпое - ві.IР.! папувіЛЬLlе. 
*Ведущий - ТЯГОПI'ш, UШ1РЯ\І

ш'lіі; В. ось - тягова вісь; В. по
JICok-uаПРНіІІш'LIЇ ПІІЯС,)[(, 
"'Веер - пIЯ.10, -.1~; В. пара.1-

леЛЬПЬІЙ - пlН.І0 ,\,iBLloGI:':LI,B; В. 
раеХОДЯЩl!ііся - 01>1,.10 PO:;~I:~He; 
В. сходлщнfiся - ВIН.10 аGIЖ,LЄ, 
'Величина - велп'шпl, -ш'l, вв

Лllкість, -КОСТІ!; В. МJСШТ<lба
І'ВЛIІLlіиь JlірИла. 
'Велосипед - велОС!ПІ~Д, од!. 
'Венец - BiH~I\Ь, -нцН. 
'Венок - вінок, -нка. 
"'Вентиль - веНТ{I.1Ь, -ля:. 
*Вентилятор - вітрогін, -гону, 

ВСILТИЛJІТОР, -ра. , 
'Вентиляция -IІРОВlТРlОваиня:. 

вентпл,іL\іJ!, -ції. 
• ВенчаТblИ - вінч:lстпЙ. 
'Венчать - віll'lUТИ; (-К;РЬ1ШУ) 

укр ншіт", "OII\lI!BUTI!; в. ВОрОПІІУ 
- віllч,іти П{ІРВУ. 
*Венчик - обід~ц", -дцн; В. 60-

спnі\ .шчипки - обідJць 6Jйного 
щрубаl(~. 
~'BepeBKa - n\lIТ)'З, -З:1, шворка, 

-101; В-К!! с ГРУЗlшаЗЩ-1ІІ0ТУ3КИ 
3 ТJlL':1РI\НМlI. 

ВереnОЧШ.Jі! 

'веревочны�и - МОТУЗJlНИЙ; В. 
КОЛJ'I\О-~IОТУ3'IНВ [(і.1Щ;. 
'Веретенное масло - nBpeTtH-

!ІВ IШСТИ,10. 
'Веретено - BepCTtDO, -па. 
'Верки - BU\ КІІ. 
'Вероятность - (й )іllllвірlLіСТЬ, 

-поеТІІ; В. пrJJL:1даll"R-і~I"UIРLlість 
ВЛ)~'ІВІІПН, ЮУ'lUНllН. 
'ВеРОЯТНblИ -(й)імоnIРППfi; В. 

UТКДОllВЮlе - і)[овіРНІІН відхи.l. 
'Верстак - варстат, -ТУ. 
'Верстовка - вврст{вка, -[(По 
'Верстовой ,- B~PCTOBIiii; В. 

СТО.lб-ве\'ёТва, -ВІІ. 
'Вертикаль - IІРЮIUВI'Іс. -су. 
'вертикальны�й - П!)}]Jlое{IL'UlLіі; 

В. Dllраж - ПРЯ\IОВUL'LJніі вірц;к; 
В. ІШВОДК:1 - "РНМОВЙСI1С паці
люnанпя:. В. П:13Ь1 - ПРЮІовr'Iсні 
І.і)!,,; В. ствшш - ПРЛ'lовuсні 
('Т{НI\Л. 
'Вертлюг - овороть, 'ТІІ; В. С 

ПОД'В!ШЬІМ МСХ:1иI!ЗI1Ііill - овороть 
із піil,іfilllа,lhНlIМ MBxaHIB'IO~!. 
'Вертушка - М.ШIlUк, -I1K~. 
*Верфь - кQраб~.~ыl,' ,ні, 
Верх-вврх, -ха, вершок, -шюt. 

'Верхний - ГОРІшніfi, верхній; 
В; ОКПО - ,B~PXBЄ BiJ;HO; В. Б:1~
в~рхпя Нlр:1: В. lІа.1ЬЦ\.J - B~PX
ILi пцльці; В. ДИНИЯ - верхи» 
лінія; В. одеж;щ - В~Рlllіі1 одяг; 
В. ~таж -- горішніfi П':ВСРХ. 
'Верховой - верхопиn, n~!,xi

II~ЦЬ, -івцн; (о веlllре, воде) го
ровllЙ. 

Верхом - BJpxII, (.\ln. )П~Рlа}lИ. 
'Вершина-вврх, вершіша,(го-
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ЛвтrрпнаРПЬlti 

Pb1)-пеРХIJRіш~; ВСРШlІна траек
ТllРИН- веРllI'(К Tpa~KT(;piї. 
'Вес - пага; В, под'РМIlIоІ/і

нідіЙюі.lьuа паL'l; В. j'азjJыl!fJг() 
зарца - ваг:і Р'І3 р"впJго за
Р;ІДУ, 
'Весло - весло, -,13. 
Вести, ~eCTb - BJCTII, пров;і

ДНТІ!; В. бuЙ - провU.1ИТIІ 6іІі; 
В. .10I1Ш,'\h D ПllПОД V - П~СТІ\ КОШ; 
на поuоді; В. J.оїП<lДЬ 11 І'ОПІн.ІХ 
шео.ВЛЯІ - вестн КОШІ в ріnПIІХ 
ШСПRСЛіfх; В. lІаБЛЮ.1СІШС - ст.!
жиТIL; В. ОГОІІЬ - стріЛііТIІ. 

Вестовой -ILос.1JН,:ЦЬ, -Пl\:і. 
'ВССbl- терезrf; В. деСН1'I!ЧIШ~ 

- ,~всят[(Jві тере,LИ; В. нружпн
Нllе - кантар; В. чашсчны-
шалькrI. 
'Ветвь - галузь, -зи, г{дка, 

-КІІ; В. ВОСХОДIIUЩЛ - І'ачзь 11.0-
гірна; В. ВЬІ61'JСI,Jm'теля - гідка 
виRИД~'1;і; В. ЖС/1С3UО,10РОЖП3.Л
З<l,l1ЗIШ'jиl! PYK~C; В. НUСХ'IДЯ:ЩJ3 
-додІльна г;;;ryзь. 
'Ветер - ВІтер. -тра; G,ШОDоfi 

В. - 6UKORIJfi вІтер; lІеТРСЧIн.Ііі 
В. - СУПРОТ ИВlIніі ві те р; нuп УТ
llIJIi В. - lОАопllr1 вітер; нориви
СТllЙ B.-наваЛLПIlIi n~ТСl'; СІІЛІ,
lllJЙ В. - Ее.il{IЕИЇI ВІТ('Р; сла6Lln 
В, - малIJй ПІтер, TlIxunllL; уме
l'еШн.Іfi В. - lI"IL lpllllfl ПІтер. 

ВетеринаРНblИ - IirTl'pUU;'L Р
НИЙ, встеРlшlРСІ.КИIi; В. прач -
nВТСРIІШlрниfi JlIК:1Р; В. лазарет
ввтеРПll~Рllиfi ІUlIlI'ЛIЛЬ; В. ле'lеб
ІШЙ ІІУІШТ- петеРШJlрпиfi лікар
ський DУШІТ; В. cl,ctab-ветер'l-



lleTOlllb 

11;\l'Пlllі rIlЛ;Щ; 8. часть-петери
JI:tРИil 'І <1Р'{lІІа; 8, фСЛl>ДШСР
ВРТСрllll;ll'lІllіі фrЛ!.дшср; В-1І0-
,'[1111\1''' \~Іаи ел j ж6а-петерншl'l'lIО
,саllіТ:[l'l1:1 служба., 
*Ветошь - гаIIЧ1Р'Я. 
'Ветромер - піт!,,,м!\,, -ра. 
'ВеТРЯНЬ1Й- піТI'JШ{lli; В, ме,1],-

']IIIЦ~ - BiTPill\r ·[{и. 
"'Веха, вошка - ТI\"I\:1, -КН' 

, ' 
-БСХIl стаВІІТІ. - T:I'I1(I'II:1'Гl1, 

Вечерний - пеЧlРlііїI, ве'IСI"I
шіі; В. I\среl>ЛIl'IIШ-ВСЧ{РПJl І\С, 
РСЛ!l([І. 

Вешалка - вішаЛIШ, -ІШ, І(і
.Jlt{K, -лшL. 

, Вещевой - рrЧОDl'lй; В. педо
\Iі,СТЬ - рuчоn;\ пі:іО!lість; В . .',0-
1JОЛЬСТВlІе-речов~ поета'I,] IІ!lЯ; В. 
К;ЩТl'lІаР)lуе - речовМі КО)I!РШlіі; 
В. МСШОll-речов:L т,ір('а; В. еl,Л[ц 
- реЧОВІ'lіі CK,~aд, "омОра. 
*Вещество - рсчовЙU.1, -ЛІІ; В. 

(іl'IІЗ:lIІТШ'" - uРlшаптова реЧОВІI-
1\;\; В. Н:JРlшчатое-реЧОВІш<l Вllбу
'\,'ва; В. горючее - РС'ІОп,',ші го-
1,"','lа; В. lіробюцсе - РСЧОВllпі 
ЧНJ6t'r.ll,[Щ; В. Л\:1ї\оПО('lІла~\(lllа
lі1щс р са - РС'ІОВНШ\ 3;111)1111"га; 
В; 1І10таТР.1:I,І100 - pe flOBUlIiL ~1e~ 
l'ан.на; В, 1l;1I,,",ПI\М - рrЧОllllllrt 

11<1\1111:11:,; В. ОТР:1I1ЛН"іЩI'О - ре
'IОП{I11« Тl'уіl1"", В. СЛL'ЗL1ТО'IІ\RОО
\""IОI\I'II1<[ елі,IІ:]; В Уііушающее
IIl'ЧО!:"lLl:l 3G,,\УLllЛIІП;I: В. це11СIІ
ТlІl'ующсr -- PC'IOBI',"l цементу-
1:;'~_1~lLa; ,8. ЧJlхаТС.IИlое - Pl1'IO

!!Іша ЧІа,н,u~; В. IІДОВI!тое -ре

"І0Вlllиl О груйли 11;\. 

ВЗРЬlват 

Вещь - річ, J1VЧИ-
Взаим НblЙ - RзаСМІШЙ, обо

lІіЛ~IlШЇ. 
*Взаимодействие - 8заємодін, 

-lIІї; (mсхu.) - 113:ЮIОЧIШ, -ПУ' 
В. частей - RзаС110'lIJll чаСТІШ. 
·Взаимоотношения - взаЄ!шпи. 
*Вза~м оп ол оже ние - взаємопо

ЛО;J[СIІIІ:l. 
Взбегание - ::6і['[lIlЛЛ, вибі-

1':\111111. 
*Взведенr.е - .m:деПIlН; В. КУР

ЮІ - 3I1l',,\L'IШН ІІурк:і. 
*Взвод ('!({,сmь) - чота, -ТІІ; 
(дейсm6uе)-знід (зп6ду), зв~
ДСIlПП; В. БОl'1І0іі - бойuиl! з під; 
В. I1I'СЦIlХl'аlllIтu.lr.IІІJЇI-запоб{ж
паї! 3I1і,l; В. У"р<1В.~СШIП - чота 
керув;'lIl11l1; В. о,р:щеllllil - ЧОТ;t 
ОХОР'\ІІІІ; В_ у,'\аРlІика- зв~деuпя 
р:lРIІIІІШ: Ю11ШПД1IР В:Jвода
КО)I:lUДЙI' ,!Отй. 
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"Взводить, взвестlt - зв6ДПТІІ, 
звІіСТIІ. 
*В3ВОДНblИ - 'IОТОСI'lіі. 
Взлззание - ВI!.lіз;lllПЯ. 

*Взлет - 3,lі'!', ~.lbI)TY. 
,в змах - ІІLІ)ІН, -ху. 
Взнос - ВIll>сnп:, -СШ1. 
*взну3ды�ать,' взнуздать 

3;H'I�\-цуваТIІ, 3011'IІУ3:\:[ТIІ. 
*взры�B - ю'IGух, -ХУ: оGІ,IКПО

ПСUlll,lіl В. - :ШII'I;llil111fi вй6)'Х; 
1'3:11'<1(10'1'[(,\ В31ЩВО)\ - розроuлю-
1\;11І11:1 П1"('I'ХОJI. 
*взры�аниеe -пнilух;іппп, ВІІ-

С:'.'іЖІ,:аIILI:І (о l1"IІ!ТР}I). 
*взры�ательb - З:ll1:1.1ЬПИК, -К:1. 
*ВЗРblвать, взорвать - внс:І-

ІЗSРЬlВатьсл 

джуваТI!, висадити; СltQпуuати, 
СllOш1ТIІ. 
'взры�аться,' взорватьсн-

виБУХ,\ТIІ, пIIUУХПУТИ. 
*ВЗРblвчатое вещество - вп-

6YXt)Ba ре'lовіш;і; дрс,6ящее В. 
вещестпо - дроБJ!Лhuа впGух6ва 
речовінні; детонирующее В. ве
щество - детопщ{йпа I'-И('),Х')"3 
реЧОШJн:і; 6РИЗaRТilОО В. нещсстl',О 
- БРllз'іuтова Вllаух,іва речоВl'Ш:!; 
~lетатсльuое В. всщестло - ме
тІІ.Іыla виброва ре'lопИн:і. 

ВЗblсиание - lif.J!3, -1'11; дис
I[lІп,шлаl'пtlе В. - ДИСUIlII.lіll:ll'па 
каІра. 

взы�ниеать,' в3ы�натьb - І;а
р;IТIІ, IІUКD[1:іти. 
*Взять - (П)УЗ1IТIІ; В. 11<1 бр,

СІІ[) - 5нголюn:lтu; Взлть в ВIІд
ІІУ - B3RT][ У Mi;J;UllK; І{ОМDП,1а: 
,:В. eтO.lЬKiI-TO 110р,,6и"" - "IJ"J
ТlI стільки ось KOl'I!6oK"; "В3ЯТЬ 
во фЛ~IІГ" - "BallTI! з "'ланч"; 
8. па lІереДІШ- B3JIТI! па передю1. 
*Взятие вы�отьІ� - заБIlРUВПJl, 

заGрuпuл ВIІСLlТ{I. 
*Виадук-піц)к, -ка. 
'* Виб риро ват ь-ві()руп:l ТІІ. 
*Вибрирующий - ЩО ві('р)·є. 
'Вид - В{lг.1ЯД, -ду; ф,!РJ\а, -)111; 

Ш1СШПІІІЇ В. - з,5sпіlfній П,ЙГІJ1,і; 
стаПIІТЬ ла В. - даП"ТIІ, датІ! ІІа 
УВ;"І'У; В. ОГНЛ -- гід HOl'III'~; В. 
UOOIllj1l'UHii-Ф':l')1:1 заохОч)'паНIІIl. 
"Видим ость-ш'l,ll1;СТЬ, -ПОСТІ!. 
* ВИДИМЬІй - нЙ,,\пuіі. 
Видоизменять, БИДОl:зменить 
3)lіllіlТIІ, J~lі1l{:ТП. 

'l.) 

lJПll1" 

'Визир - прозіршrк, -11'1. 
*Визирование-зореurш; В. КРУ-

, r 
ГОВІІС - l:p)'l'LlnU зu!,еllll~. 

'Визировать, провизировать-
з6РIІТIІ, lІ1'оз0['IІТIІ. 

Визирное пrиспособление

ПРЙСТl'іі1 зіршr!"l; ВIІЗlllillНН ИН
СТР)'lІеит - СТРР1[.ІІТ зіРIII'rt1. 
'Вилна - рО:IВIl.1rш, -1>"; 'lі,,:

Ш'ІІ:, -к:1; В, СОІ'і!IІIlIІТС.lhПОЙ [1.1"11-

ІІІ! - 1',)3UІI.IJЩ 3.1УЧllJї ІІЛ~Ш:ІІ;. 
В. деСНТI1.'1С.lеllпал - Дl'СПllШ"
ді,шr;ПIІЙ ~lіЖПlrll' взять в Вllлr;у
ВЗJІТИ в )li;J:lIIJIt; В. лнтщс.1сн
пан - п'ЯТllllоділкопшї J1ЇЖПl'r1'; 
"І,еДС:І ВJI.lІШ -граш'щн )lі;[;llIll:,I . 
'ВилообраЗНblЙ - віщ;упаТllіі. 
'ВИЛbl (,НІІ.) - вll.1:1 (пп І);. 

г,I:!nII.1"С!, -кп; В. (j~'фI'РUЬ1С--
1',\:JGII,11::1 піДlІl'J'ЖIlИКlIва. 

В~НОВНblЙ - пропІ'ІІІшrll, ВИНУ
BaГHLЇ. 

Виноградник - ВlІнuггадПlН;, 
-ка. 

'Винт - 1 ВІІНТ, • -та; В. BUY
ТРСППІІ:'І - ГnIlIIT Сl'ге,l~'ПІІП; В, 
всртпliа.1ыlііi - ПРП1l0ВйСlll11l 
ІВІШТ: В, ДАСI'I[l.I - ГВНllТ дг,с.РОlі; 
В. ва:l([!'ШОЙ - впuо;ш',іі lНIІІI1'; 
В. Iшружпыl - НПL:ГХllіlі ГВНП1; 
В. ПGТ":hll')1І - П3И':lіl1l'lіl 1'811111; 

В. 110,\ 'е)шl'I'О lІехаІІ1І3ЧЗ - ['ВIlПl' 

пі,lіfi'І<і.НПОГО ЩХ,'UІЗJ,І; В, ЛI'IІ
ЖlIJlUоfi - ]'r.I1I1T ПI'IІ Г1іСI;IІI'I!I; В, 
Р"I'у.lI'\'}ї"ЩI'11 - l'l'I'P>lliiI1l1llil 
ІТIlIІТ; В. е JI:lХОПIl'!НOJr - 1'1:11111' 

S ~IJXlillll'lK':Jl; В. У""I'.1 -- 1 ВIШ'l' 
уп,!ри; В. УСТJI10RО'lI1ШЇ - ['ВIІН1 
У 1"1'.111 І: г,вJ!11: В. >"]JOI' l'ое!lіl -- ХПII~ 



БUlІтощ,!і 

~товиl\ ['ІІНІІТ; В. XO,l;OHo!i- rвинт 
Хо.10ВІ'Ііі, 
*Винтовка - (ІІІІВТ! BI(~, ·ки. 
*Винтовой -J'ВIІ1І1UIІI'lіІ, В. ЯlI-

111111 - 11І1111Т'1І1:1 Л!llін; В. n~рrз-
10::1 -[ 1:I1I1ТОІ:;' !,i,~; В, вмсту-
111.:[ - l'И1111Т ІПІ пИстvпи. 
'ВИНТОВОЧНblЙ -- [;Вl1l1тіВ'llШIЙ; 

В. 110р"Х - 1 НІІптіН'llииfi IІlіРliХ, 
Пlfрох ,~O 11:IIIIТ!nr(И. 

* ВинтообраЗНblЙ -['НПllтуші тиЙ. 
*Вираж - ~іIIJ;К, -жу; В, 08[11"1[

It.lлы�ll - IІI'Я\101l1!СIІИ!\ lІіl':lж; 
В. 11') IllПI іі - J:іі'.Jж 1І",I,fЖIІСТllfi. 
'Виридиновая шеnтая - жJп-

7П-RV.1I'IІ,; 11,1 IІI.; pua. 
'Виридиновая коричневая 

1))' R)' 1"[1"IІ-З" ,1" '1'1 ва Ф{lр6а. 
Висеть - ВlісіТIІ, звис~ти. 

'Вис - :Н:ІІ", -су. 
'ВИ,сяч~й - 1111"11І'111; В. "~MI1<1-

JlIIСІІ,I л ,1\111,1; В. заМОІ, - ,110,lЙД
ка; В. ТІ':":' I'С - г.иr.IІ:\ ТIІ,lнерзя. 
*Виток, (.~I Н.) витни - Зllіll, 

зною, ЗІ:':Ї; ВIlТltИ ПОрШllЛ ДЛЯ 
('I~t'[І.1~НIШ !'іl етволом - :1ВIН ТІ). , , 
.лону ,'.lН 3'1111 Н'ІІІШ ~ 1\IНI\lIIO. 

'Витой - "I'У'II'lІІІ!\, нnr'lваПIІ!\; 
В. ВIоІ["'31,! - "РУ'lоиі Щ'lріщ. 

, Вица - J;J", 1) 'Іка, -КИ; (nру
?nчн(/лj - І'\жінка, ~lіИ. 

Внлад -- ПI(lЦ, ПII'~С'\I(, -ска; 
В. CI',II)II.1 - П1(л:t~r.IІIІR l"1',fшrіі. 
*Внладной ~ - I;К.IOlдIlI'ln; В, дос

И;! - "'(,1,1 111,1 .(,'lНка· В. ящик--. , , 
IJIС1а 111,1. (l'IIІі!!т,ка. 

'внлады1аниеe -- пк~ц(іlllIJl; В. 
11 1(,))r.1 - 1.r:.Іц,IIШЯ у 1(,1:1111. 

*ВнлаДblШ -- nlU~деIlЬ, -дпв; 
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ПJ!J\ТОСТІ. 

В. 6У"СОПI,lіі - віеЯШ'I'IПlIЙ вкла
день; В. с зубчаТІ\ОЮ - вкладень 
із триGІ;J!І. 
*Внлинение - ПКЛ{lІlrнuя. 
*Включать, -ся, включить, -ся, 

(mехн,) --r.:шюlТl!, -ся,увімкn)'
ТИ, -ся; (в список) - :lапJситн, 
заН'~СТIІ. 
'Внлючение - (ІІ/І':ТН.) RJ!И

к(іН~IJI, yr.I.~KIIUJIIIJI; (8 списоп:) 
ЗClІІI'.:еllll>I, 

'Внолачивать, внолотить- 33-

GIl П:L"І 11, 3 аМп н. 
*Влага - НИ.1І;l'а, ·}'ІІ. 
*ВлаГОУПОРНblИ - nО.10ГОТРIІВ

!({,іІ. 

'Владение - nПЛil;(llllJlI, ору:ч
ПClIІIІН; В. орр;нем - орj'дувапнн 
з6рJI~IІІ. 
*Вл~деть - ВО.1".I! ІІІ, ору дува

ТИ; В, "l'~ ,IШСJl-ОРУ,IУП<lта :Jбр,!' 
СІО; исltУСПО В.lа~еlO1ЦI\Й - що 
НІ!;ЛIJ орудус. 
*ВлаЖНblЙ, -НО - ПО,Н;ГllЙ, -ro. 
Власть - пл~да, -,\11; В. граж

,,\:rпсr:ан - !(ипілыl1 пл:іда. 
Влево - В'lіво; "Влево t>тдель

ІІОР. дсрспп. Леnес П<l дпа паль-
1\:1 -1\rIJh _. 14. JlаВОДIІТЬ в сере
JIIlHY nrли" - "В.І;СО OHP"'''~ д~
рова. Ліпrш па два ші.1ьці
Рlf~стрілr,IІЛ - 14. І1ацілIOП~ТИ Е 
сеl'~ДJlНУ ціЛll". 

Влияние - ППЛllВ, ·пу; (о ре
h:e) - г.пад~uпл, 

Влиять - пп.лJlП:\ТIІ. 
'Вместилищ е - В"')СТІІІЦС, -ща. 
*Вмятость - вдаВ.1епість, -по

СТІ!. 

nn~ 

Вне - по· за; В. 6011 - по-за 
боєм; В. с.луIкGы- по-ва сл)'ж
бою. 
'Внезапность раптJвість, 

-пости. 

~ВнезаП,НblИ, 
}1,tпТ(j~', IІUI'.ІИtl., 

uJ.гла ат,'IН;]" 

-но - раl1т,іВlІІ1, 
-ло; В. атака-

*Внеочередной -lІuзаПllрядкJ
НИЙ, IIU:J<l'lI']ll'lfBlIll. 

ВнеплаНОВblЙ - IІUЗ:ІІІ.1:11І0І:нlі. 
*ВнеслужеБЧblЙ - lІи. ЙС.1р;СІИ

ВИЙ. 
Внесрочное донесение - 110-

заТОl')lіllІіве ДОllесепuя. 
Внеwнольная работа - Jl03~-

11І11.11,11<1 rlir,JTi1, -ТІ!. 
'Внешний - з,іГ.l1іl111lіЙ, 3BI~PX

віН; В. GаЛ.l!IСТlша - зJНllіШШI 
6аліСТIІІШ; В. Вll;\ - з,)нпішній, 
3BrpXlllii т'II·ЛJlД. 

Внимание - ).::іI'З, -ГІІ; '1111'''-
ТИТЬ В. - 3ПI'I'Т~ТI! (ЗВl'РН)'ТН) 
YB<tГY, 3,аувJЖI!1"П; JJ]IIIIJЯТh ВО 
В. - ВЗЯ'ІН дО уваl'И; ,:ВШlІ\а
uие" (.;о,манда; - ,.) П<lI'а" 

внимательны�,' -но - уваж-
ний, ·1111 

*Внутренний - І\" )Вllуrріllшіі1, 
ССРСДОВ!І!\: В. Н<ll'аул - НІІ}Т!,ІШ
ПЯ стор,:жа; в. К[І)"ТflСТЬ ~Py
етв~ра-Пl1утрішuя КI'уті,'п, (jpy
CТGep:l; В. ПО."О!ІJІ/.ІЇІ ВllП r - се
l,е,,\"В!JЙ підіІ1'I:1 П,ІІІ'Н I'BBUT; В. 
поря"ок - вп)'тріlllllі!\ ПОРЯДUК; 
В. НО СТ - пн)тріШlIJI СТ!ІІІШ; В. 
часово!\ - ПП) трішніJі стіі1К';ПJlіі; 
В. ЛИШІЯ - cepeД';I\~ .~!nія; В. 
слу;кGа - ПUУТjJішuя С.lУ aJJ:l; В. 

~Ї 

ВО,J,оравдеДI,пая ,1111111І1 

спnі!ва (еfl:ИllСТGО) - ВlІутріШll1t 
Є).lІість. 

внятны�,' -но - вираЗНIІЙ, ·un, 
;rCIlIf!1, ·1(0. 

Вовленать, В08лечь - ВІнг,l
ТІ!, ПТJIПI'I. 

" ВОГНУ1Ость - у(ві)ГlІутісп" 
-ТU('ТИ. 

*Вода - ВОЛ,], ·лИ; В, rpYIJТo
ван - ['РУl1l'оші noд~; В. llllп.с
ван - HU,ltl ШІТІ!,L. 
'>водны�й - ВОДІІІІіі; В, ТР;ІПС-

НОРТ - BO.11!lIfi тр,\нсnорт. 
*Водо!оз - ВОДОn';З, -3:\. 

*Водоворот - 1'.111', .р). 
*Водогргйня (в йане) - во.,о-

І'РІЛИІЯ, ·иі. 
'Водоем - ВО:\IIЙ)13, -1111. 

*Водоначна - ВО~ОТ;fЖIІН, -ІІі •. 
*Водолаз - ПОР/НІ" -llІl';, 
*ВодолаЗНblЙ - lIl'j"~IlII"!ii. 
*ВоДомер - Пn,I"МI!" . p~'. 
ВnдомеРНblЙ - ВО,\ОИ 11'11 l1іі. 
'Водом ет - BO'\IIJ1I~T, 'П. 
*ВодонепроннцаеМblЙ - I:(I,~O

!I~lII'OIlI" Н.1І11:1І11. 
'ВОДООТВОДНblЙ - I\fl.10r:ід\r'1.1I,

НПЙ, нод',віАВ;,"ІllIIіі. 
'В доохладительны�й - В,':\О

ох"л,fДllIІЙ. 
'Водопад - Rодосп:іл, -лу. 
*Водопод'ем НblЙ - ВО,,\О'Г)[)t:llиll_ 
Водопой - водопій, -ІІІ;Ю. 
*Водопойное ведро - ШI1\'

с.J.н.llе ІЗі,!.р,і; В. НО!'ЬІ го - lIаllУ-
llit.ll,IlC KupifTO. , 
*Водораздел - nОЛОДI.1, -лу. 
*Водораздельная линия -- во

до,,{ДЬВtl лінія. 



П" "\O~(,nl'lIl,1 і1 колодец 

'BOAoc60PHbIH колодец - во
)\,,"Gll'IIЯ. 
'Водос"ив, водо~оеАините,ь

іі3Н ~И.НИR - ВIJ;\ОЗUІГ, ВОl\оз61Ж
ІІа JlIШJl. 

80досна6жение - ВОI\ОПОСТ,\
ч,!llIIЯ. 

ВОДЯНОЙ - В""\ЛIІ,rJi; В. охла
Ж1еllне - ""J>Ш;' ОІОЛОДОІ;(ува)
~I!IIH; В, 1J~1' --- "O,1HlI(L I1lp:l. 
*Воевать - DlI11і!:и,тнся. 

'Военнослужащии - війсr,кJ
"і'lіІ слр;г,Jвець. -щл. 

* ВоеННЬІЙ - віIlСЬКОВ'Ііі. BOtH-
111[11; В. [шаДР\\l1н-віllськов:1 аКI\
."\,"Jlія; В. IlГpa - вvtШІа гра; В. 
ilВ'Іта -- nіііс[,конlI10шта; В.-ВОЗ
Д\'ШIJI,[іі ф10Т - nil'iCbKI\bo-повіт-
11:lmL ф.1I\Т;J; В-llо-врачебпuе з,L-
13Р;l.иlllIс-піііCl,1І0В,\ ліюlрнн; В-о-
Г".1у61flЩj почта - війсью\вu-
j"ЛУIJI'ш[\ пJшта; В-о-морс[шя 
['аб.-l(!'ест. ІШСJJеЩIIЯ - військо
ВО-11Оl'ср,а Р"б,-сел. іпсПtJllція; 
В-о о"пзаПllШl - віllськJво-зоGо-
11')IЗ<lU1l0; B-О-ПРllклаДIІОС УJlра;lс
ШПlJе - віЙСЬ!tJпо - ПРlшлаДШI 
ВlIР:IВIl: Васина - С~UПТ<Ч)ІIJ,)!\ по
~Ц - пііIСI,I(,.Іг.О-I'<lпіт,lр'ші1 пJ
їц; В. СЧ;І:6а - віііСJ.l(оп:1 елfл;
<),1; В-\l-"1 clТllСПlческні1 о(,зор 

'lеПП~<'ТІ! - г."ЄUJjО-СТ~ТПС'Г'І<IILIІЇ! 
,; 1'.1;] Д '1\ j ('це 1:'lСТ 11; В-О-СТРОПТСЛІ.-
1I1,lli-ni NС 1,"':1;0 -6 \' ді ВI~ЛЬНIІIЇ; В-о
Т",НIJуrCJ:Пlї - г,ї"ііст,кJно-теХПI'l-
1111([: В-О-VЧІ'('ПО Р 3:lRе,1Сllпе - віН
СI.\(\:ПО-ll;\~'1';.1ЬПIІI\ ";11(,1<\.1; В-по
'ІІ[Ш.І [[eM~I,IH - hiiJ('I,f\uho-фіu(іп('о
впіі; B-U-лItМ1ІЧССI:,1 н СЛУ1!іба-ві1і-
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Ваздухо060роuа 

ськоп()-хе~ll'ша служба; В -о-хо
зиїIСТUСlItші1 - nіЙСblll)ПО-ГОСПО
даР'IІІ!!; В. собl,IТI[е - ВJI~НПiJ. по
дІя; В. J\оложеuпе - віЙСЬКОВ{11І 
стан; В. I\сtlСТВltл - воєuпі д{ї; 
в. I'ла:Jомер - піііет.кJвП[і OIlOlllp; 
В. Іtо~шссар - ні ЇІСЬКОВІІIl комі
c.tp; В I:О1l1!ссаРl!ат - BiiicbKJ. 
г,пй КО)lісаріІІт. 
*ВОlf\аТblА -проп?д;lр, ~pA. 
Вождь - проподир, -ри. 

~ВОЖlf\а - ВІЖlla, -ІІІ!, (.~tH.) 
ВІЖІШ 

*Rоз6УАИТСЛЬ -- :J(,Уі\I1IШ, -J;a; 
В. !lЗрbl!lа - збудuш( вт'lбуху. 
*Возбуждать, воз6УАИТЬ-

зGуджуваТl!, з61ДИТИ; (дело) по
р)~шуваТ1l, ПОl'уUIl!ТП; (вопрос) 
підпі!ШТIІ. пі,~UJfтп (nllmгtнnя). 
*Возводить, воз вести - ЗВО-

ДIП!!, 3HUCTII; (сmрuшnь )-6уду
вітн, збудувати. 
*возвратны�и - зворJтrшl\; В. 

.ПРУЖllllа - зворJтпа пружина; В. 
'.. , 

Ilе\:LШВМ - зворо l'ШШ мехаНlЗIІ. 

*ВО3вращение - вертааuя. 
'возвы�ениеe - (.Atl'cmo) пі,1-

nіllцепня; (п 'йсmвие) - підні-
11,1 НUЯ, Ilі.11lt~сеIIlIН. 
*возвыенностьb - горJПllпа, 

-Шl. 

*ВОЗВblшеННblи-підвищUПИIl; В. 
профІ! ~ь - піДВ'llЦеппlІ IІрОфіль. 
"Воздействив - п:1тиск, -ку; 

В. ДПСЦlШЛІІнарпое - дисцпплі-

lНtРШlї! !1I1ЛПС. , 
*Воздух - ПОВІТря. 
Воздухооборона - повітро060-

puua, -пи. 

ВоздухопланатеЛI,ПМЙ 

*воздухоплавательны�и - по

nітропл:lшшй; В. СТl1нція - 110-
вітроплавна rтuнія; В. ОТрН)J
!lовіТРОI!Л~ВUИЙ загін. 
*воздушны�й - ПОВ{ТРЛШII1; В. 

атака - ПОВІтрип;і атаlШ; В. пер
спектпва - !lОВIТРЯU~ перспеКТlI
па; В. Рl1звеДІШ - JlОПІтряшl PU3-
відка; В. ceT~ - Jlонlтряна )Іер,"
жа; В. Яllа - повlТРJlп:1 JІІШ; В. 
наБЛlOдuпне - посlТРЛllr ст~жен
нл; В. охраНРllllе - ПUUІТР:ІІ,,'L охо
р,lна; В. uой - ПОВІТl'нш':1\ біті; 
В. рrЗСРUУ<lР - резервуilр пuвіт
Р~IJIr!!, ІІа ПОН{ТРЯ; В. фЛUТ-ryо
ВІтряuа флота; В. СI!.1М - ПОВІТ
РЯНІ силп. 

Воззвание - пі,1,!.ва. -пп. 
*ВОЗИМblИ - г.ОжеПIІЙ, В. пп-

СТРУ!lеН1"- ЕI!Жt'ІІllЙ I'Тl'pJllT; В. 
sаПl1С - вJжеuиl\ З:Jн:lс. 

Возить - nОЗI"ТI!. 
Возлагать, В03ЛОlf\ИТЬ - 110-

кло.Діtтп, ПQКJнtСТІІ • 
*Возможность - lІож.Н'lніl~ТЬ. 

-поетп; З~IUГi.lt ·l'П~ В. П:lб.rIІО
дення - МОЖЛllnість СТI~,,;енвя; 
В., стрель6ЬІ - 1І0ЖЛllві,'ТЬ стрі
ЛЯШ!Л. 

*Возмущение - І) "),ПТ, -ту; 
2) ЗUПRаlll1J1. зііурепвя; 8. JШГ-
11I1Т!!ОП СТI'РЛIШ - зvПR3ВRЯ маг-

• •. І 

II~TI!(Il CTPI.lI;!!. 
*Вознииать, возниинуть - ВІ!

ПlшаТlI, пlrШlIІUУТП, по( в )став;\
ТІІ. П11( В )СТ"ТІ!. 
~Возо6новление - ПОПI\ПлrшlЛ, 

відщ;вленпл' В. огпя - відпJв-
ленпя ВUГІІІ~. 
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НIН\Зf1.Л 

Возраст - Bill, -І(У. літа; В_ 
П\,И:!\.Ів!!оR - призопаr'lіі вік. 
·ВоЙлои - НОНСТІ>, -1'11. 
~ВоііЛОЧНblН - П"J1СТНШІіі; В_ 

ПРОI(ЛUДК:l - ПІ)ВСТІШ:\ псрJ.lіашu; 
В. ПЬІ;К - повстявr'rі1 IClIIHTYX. 

Воин - вонк, -К:\ (,ІІН. по,IЮI). 
'Воинсиий -піnСI,I;'\U{ln: В. ДІІ

CltlIII11l113 - віЙI'I,КlJп:1 ,,111'1(1111:1;

НО; В. ПОRІІI!Поет[. - г.іn"I,коп:1 
Ilnш'пшіr.ть; В. порц,ш - l:іЙС\.
юmi'r1t пори),о\(; В. ПІ)'[(,СТІІ-вііі
сь\(.:па п"ш,!п;!; В, десятиuорье
BiHrl.ltOBe ДС('ЯТІI;:J1ННU'lпа. 
'Вонна - Р,lііllи. -ІІІ'І: В. гор

пая - Г;РСИ;;1 піt!ші; В.ГГ:1,I;.11111-
І'каа - ГPO:\l3;1.,I!!Cbl,a ві(ІІ"і; В. 
Jшпсвреппая-)швсвр,!ва віїIIІ:I; В. 
\Іас I'уIІuтс.1ыllяя - на ІІа 1111 піГіп:l; 
В. 060Р')fiИТР.1J,пая -- OGop';llIli1 
г.іішJ: В. lІаI'ТlI~аUСI;ая - ШРТП
SJUCI,IJa піііll:\; В. IЮ::!!ЦП"ПllilЯ-
110:])ЩIII113 ніtіш\,; В. ХlІl!l!ческ Іи
ХР't,lчпа війн;}. 
·ВоИсио - ВlііСI,П'), 'ІШ; ВОИСК" 

пс,[IОlll1гnтеЛI,lше -10ПО1[і'IUl~ в{й
cы�o;; BlIIICK(L TCXJllt TICCI\1!C _. тех .. 
и{ чос п{nпко; 06rl'lJе'lеШІС ВП!!"І(
забеаl1~'[еJlПИ Bllil'~K~; УПр<1Н.lе
ние ВОИСШІJШ - кеl'УП~lIUЯ ВІЙ
CbKIIJ1. 
'Войсиово~ - ліїIl'I,I;,;пт'll"!; В. 

паЧ!l.lhl:lНК - піIС,('I~І~I)[н'Іі1 Ш1чі1Ь
UlIТ,; В, 110:1\lЦI!JІ - піl\l'hкuml по-
31'lIlі~; В. раJ10П - піі1С\.l;,;ВlІй 
pau';lI: В. сое щuеШlе - Bїlicыrд-
B:~ ~.I)'H~; В; хозяйство - віllсь
KOn~ госно;щрстпо. 

'Воизал - l\вірrць за,lіЗlJll'шЙ. 



IІО.lІПа 

*Волна, - ХВИJJ~, -лі; В. газо
вая - ганова хвиля; В. местно
сти - хвилл місцuвости' В. ле
редатчика - ХВИ.llI! передавача; 
В. IІриемпика - Х1JIIЛЛ приймача; 
В. здеl{ТРОМПГНИТП3Я - ХШ1ЛН 
елеКТРОАШГПI\тпа. 
*ВОЛНИСТblЙ - хвилнстий; В. 

.)ІННИН - хвиляста .111ніл. 
*Волоком тащить - перево-

лію\ти, пеРСВО.llОJtТIІ. 
*Волчья яма - вuвча нма, вов-
. , І 

КШВIJ, -ІН. , 

*"Вольно' j - "ВІЛЬНО", 
*"Вольно, оправиться"-"Спо

'1В'ШЬ". 
вольнонаемны�й - віЛЬНОШLI1-

маппЙ. 
*ВОЛЬНblИ - вільний; В. 6011 -

В{ЛЬПИЙ бій; В. двшкеинл-віль-
ні рухи. . 
*Вольтижировна - вольтижу

вання. 
*Вольтижерское седло -·сідлО 

IJОЛЬТlІж~рське. 
*Вольтова дуга - Вольтова 

дуг:!. 
Воля - воля, -лі, св06,іда, -ДІІ; 

сила В. -:- завз,[ Ticг~, -ТОСТИ. 
*ВоображаеМblЙ - JJ[П.llювапиl1; 

В. ПЛОСІlосп.-УJfвлюваJJfI площа. 
Воодушевлять, воодушевить 

- :lапИлюг.ати, ~і1Пn'Л{ІТИ. 
*Вооружать, вооружить-

озбрJювати, озбрОїТ!!. 
*Воору жение - зброя, -рої; 

оабрОЄШIJJ. 
*ВооружеННblЙ -- оз6роєпий; В. 

пьшодпой - озбрJtпий вивіДJJllК; 
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ВОСПО.lНЯТЬ 

Вооружеиной силой - збройною 
силою. 

Вопрос - пит~ппн. 
*ВоронеНblИ - ЧОРНО6дискОВИfi. 
'Воронка - 1) віlрва, -ВИ (/f 

земле от IJЗРЬtва); 2) л{йка, 
-к!! 

*Воронкоо6раЗНblИ - лійкува
тий. 

I'iОРОНОИ - ВОРОIl!IЙ. 
*Ворот - коливоріт, -рота; (/f 

оде.ж:де) - комір, -ра. 
Ворота - 6р:1ма. -ми. 
*Воротник - КО!lір, -ра; В. НІ)-

жаПШJЙ - шкірнпий комір. 
*Воротон - корба, -611. 
*Восн - nісн, воску. 
*Восновна - восков]\й паПІР, 

, І 

-ІН'РУ, ВОСКІвка. 

Воспалсние - запалення, за
"треНШІ. 

Воспитание - вйховаНIІН; В. 
nOЛllТIl'lеекое - ВJlховаІІП8 полі
тІІчпе. 

В ОСПИТblвать, воспитать

вих,івуnаТIІ, nlrхоnати. 
*Воспламенение - завогнюван

ПЯ, заuОГIlСПIlЛ. 
*Воспламенитель- вавогпювач, 

-ча. 

*Воспламекительньrи -- завог
lІювальниі:; В. коробка - заnог
ИЮЮ.~І.ІШ IlорО6ІШ. 
*ВоспламениlСЩИЙ - завогню

ваЛЬJJиti; В. )lехаuизм - завог
июnа.1f,llИЙ мханізм. 

ВО,сполкят~, восполкить-по
ПОnJJJLТJJ, ІІОПuВJJЮІJaТИ; В. про
бел - иuпОВlIюnаТІ! прогалину. 

ВQспгещать 

Воспрещать, еоспретить -
sаБОРОRЯТИ, за"ороюlти. 

Воспрещение отлучек со дво
ра - за60р,ін!\ виходнти зі дпОру. 

* В ос п роизв еде ние-відтво реи
ня. 

*Восстанавливать, восстано
вить-відновляти, віДНОПlІТИ, по
НОВJJЛТИ, поповити; В. тишину
відпов.1НТИ, віДllовіІТIl тІІШУ. 

Восстание - повст:1ІШЯ. 
*Восстановление - відновлеп

пя, поновлення; В. сил - відно в
леПІІН СИЛ. 
*Восток - схід, сходу. 
*Восходищий - ДОl'lрпиl!; В. 

nетвь траеІlТОРИ!{ - ДnГІрна г~
лузь траєкторїї; В. JlИИИЛ - до-

І І. 

ГljJlШ Лlшя. 

*Восьмерка - вісімка, -КИ. 
*Впадина - влоГОВllн1t, -ни, за

ШІдина, -нн. 
ВП~ЛЗblвать, вп?лзать - (у) 

ВПОВЗtiТИ, (у)вповзти. 
*"Вперед. Вдоль дороги"

,,lJІІер~д. Нподовж ш.1ЯЧ'''. 
*"Вперед закройсlo" - "Впе

p~д за~іРИЙСЬ". 
".,Вперед отвесно - руби" -

"Вперед павстОрq-ру6,Ш". 
* .. Вперед слева прикладом 

бей" - "Вперед ЗJ.іва ПРИlшідом 
6Иfi". 

Впечатление - враж'uня. 
*Вплавь - (В)УІТЛИН, вплав. 
*ВпраВО-Вllраво; В. приннть-

поетупIlтпся пправо. , 
*ВпресоваННblіі - уrНl'lениіі. 
* Враг -- ворог, -1'11.. 
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ВРIlваться 

Враждебно - вор,lже. 
Вражде6НblИ - вор,Jжиil:; В. 

отпошеиие --;- ворJжс підношення. 
Врач - Jllltap, -ря; В. пртеРIІ

наРВЬІіі - ветерншtрuнй Л{ІШР; 
В. гарннsоппЬІЙ - л{кар залог,f
ВUЙ; В. гдаВІІЬІЙ-ГОЛОВП!ІЙ .ч{ІШР; 
В. деЖУРІШЙ - вартовий .1{кар; 
В. саШІТарпuй - санітарний .111-
ка.р. 

*Врачебное заведение-,1ікар
пя . 
*Вращательное движение--

06егт;lльний рух. 
*Вращать--оGертаТIІ, КРУТИТ1. 
*Вращающийся - поворіТl1I'Іlї; 

В. защеЛК<І - поворітші защішш. 
*Вращение - 06ерт;інuл; В. 

CBap~;\a пnкруг ОСІ;' - обертаННІ! 
гаРJlаТJJЯ папколо ОСИ. 
*ВреДНblИ - ІІІкідпий; В. дей

етвие - Шllідші діл. 
Временно - тимчасово. 
ВременнЬІИ - ти~часов[[n; В. 

пост - ТІlмчаСI!ва стіЙІlа; В. С"
е;\IІІІеиие - 'Гп.uчасJва зл)'ка; В. 
устав - ТИJlчас,іпий ст:lтут. 
*Время - 'Іас -су' В гс"а-· 

ПОР:'! року; В. ~спеl~епи~ o'~IIOГI) 
І , 

снаряда - ЧНС ОСВJтленпя одного 

гарм:1тпя; В. про,\оJlжIIтсдыІе-
)\lіВГIIЙ 'lar; В. суток-пора доБJ!. 
*Врубать, врубить - aap)UYBJ

тп, :mрубlТІI. 
Вручать, вручить - ПО,~аnати, 

подати (ДО РУІ.). 
*Вручную - РУІllіпаш. 
*ВРblваться, ворваться - ндп

раТIІСЯ, вдертися. 



Псадuик 

*Всадник - n~рПlПJШ, -ка. 
*Всаживать, всадить - за-

стромлJти, зпстрuмjти, nСТРОМ
ЛlIТИ, ВСТРОI!llти. 
*ВсаСblватеЛЬНblЙ - nСИСП{ІЙ; 

В. труба -- nсисшt труба. 
*ВсаСblвать, всосать - nбll]Н1-

ти, yniup:i ти, nСllJктуватп, nСIIОК
тати. 

Вскачь - CI(JKOJI. 
*ВСНИДна-скидапня; ШІ вскид
Ч - З хпату. 
*Вскок - іІідскІік, -ку. 
всовы�ать,, ВСУНУТЬ - засу

вати, засунути. 
Всползать, всползти- ЗЛl\

вити, злІзти, Е"ла:шти, вилізти. 
вспалзы�аниеe - вилізання. 

*вспомогателlны�й - ДОПОІІ!Ч
иjй; В. ВОЙСКО - ДОПО'd{чн~ вlй
ChKO; в. РIdЧl1Г - ДОП ОМ) чпий ва
жіль; В. ТО%<І- дnномічн~ тJч
ка; В. угломер - ДОПОJІ{'ІПИЙ ку
TOI!ip; В. Ч~СТЬ - ДОІІОМ{ЧШІ ча
CTjIl3. 
*Вспучv.вание - здюніипя. 
'ВСПblхивать, ВСПblХНУТЬ-СІНІ

Jluхувати, спалаХllУТI! 
*вспы�иаa - спалах, -ху; В.ог

БЯ - ClJ:lлпх вогшО. 
Вставать, встать - (в)уста.

г.;\ш, (в )YCT,lТII. 
*Вставлять, вставить-встав

ЛJJТП, вс'Г,Lвптu. 
*Вставной - r.с:rавпr'rЙ. 
Встреча - зустрі'J, -'1П; В. 

U:ШJJJШlіJ - ВЗ,ІІ:JІШ\ 3j'стріч. 
~стречать, ~стретить - зу

СТРІчати, ЗУСТРІТИ. 
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ПТЬІКать 

*ВСТРВЧНblЙ - зустрІчний; В. 
60іі -, зустрІчпий бій; В. ветер
СУlІvотіШПIІЇl вітер; В. удар-зу
СТРI·шиil удар. 
*Вступать, вступить - (у) 

ВСТУП~ТІІ, (У)DСТУШJТИ; В. в бой
ставати, ст~ти до ~uю; В. в иаР;L
ул - етасitти, стати па сторJжу. 
*Вторгатьсн, вторгнутьси

вдиратися, вдертися, втручаТIІ
СЯ, УТРУТИТИСЯ. 
*Вторжение - вдираПIlЯ, ВТР\'

ча~IJЯ; ~. войска - впад Вlйськ':I, 
па\'3А DIЙСі>1ta. 
*ВТОРОСРОЧНblЙ - ApyroTepMioJ

внй; В. имущество - друготеl'

JliHJBe ~taЙпО. 
*ВторостепеННblЙ - другорйд

НIІI1. 
*Втулка - утулок, -Лlta; В. боо

ван - ullЙlІllЙ УТУ,l?К, -ЛlЩі В. 
GРОНЗОВRЯ - СПИЖОПИЙ утулOl;; 
В. го;rовuаЛ-l'ОЛОВКОВПЇI УТ)'
ЛUlI; В. J\онuая - деuниїl ут1' ЛОК; 
В. Зі1Пі!'щ - утул~к пі,\IІ+~ы�ка;; 
В. колеспан - УТj'Лок колеса; В. 
соеДllІІlІтеЛl,пан. - ЗДУ'lпіlі1 уту
лок; В. опорnан - ОП'[РUllіі УТУ
лuк; В. осе"ilтеля - уту ЛОІ; oci,~
!IHK'L; В. ЧУІ'УШlаll - чаВУПllllit 
УТ)-'10К; В. зкс-цептрическая-скс
цеuтріІЧШLJI утулок; Втулочка 
l{апсульнан-уту лок капсу лыlіl,' 
*в;'упик - п6сзвнхіД1; поста-

ВІПЬ в тупик - заГШ\ТIІ вuозвй
хідь. 
*вты�ать,' воткнуть - г,T{rкa

ТІ!., увіТКElУТП, заСТРОМЛЙТlІ, за
стромити. 

ПтягпваUIІВ 

*Втнгивание -иризвичаюваппя; 
В. в ходьбу - IІРИЗВIІчnювання 
ДО ходи. 
*ВТ8 ну тост ь(тре ниров ан

н ост Ь) - ПРИЗВllчаЄllість, -иости. 
Вход - вхід (входу). 
*Входнпй-вхіДI!ИЙ; В. дверь-

. ! ,. 
вх!дш ДUtГl. 

Входнщий-вступuий; В. жур
пал-жугнuл ВСТУПНІІ! пашjрі8. 

Вblбегать, Вblбежать-ви6іга
ТИ, вНбігТ1І. 

Вblбивать, Вblбить - виGива
ТИ, вИбитн. 
*Вblбоина - виGій, -боlO_ 
*вы�орp - вибір, -бору, обраи

ЛЯ; В. IІОСТНЬ1Х предметов - ві!
бір MiCЦ~BllX пре]!~!етів; В. ору
жия - BLIGip зброї; В. рода ог
ня - вUбір pJJIY вогннІ; В. точки 
с.тояння - вИбір тJчки СТОЛППЯ; 
В. цеЛIl- вjбір цІли. 
*Вblборка - вибир;\uпя. 
вblБорны�й - nИGОРIІIlЙ. 
Вblбраковка лошадей - з6ра

куваllВJI копей. 
*ВblбраСblвание - ВИКJlд;іllНЯ. 
* В blбраСblВ ат ель-викида ч, -ча; 

в. ветпь - .. IЛI;а Rикидача. 
*вы�расьlвающийй механизм -

механ)зм DИКИДПИИ. 
ВblбblТИВ - ви6УТТІІ, віlхід, 

-хо;\у, вt'tїз,~, -ду. 
вblведы�ать,' Вblведать - вп

віДУnПТJI. вt'lвідаТIІ. 
*вblверочны�й барабанчик-вн

вlРЧIIЙ (jаl,аG~IІЧН". 
*вы�ерять,' Вblверить - виві

РІІТИ, ш'lг,іРll'J'Н. 
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ПЬIJ\С,1НТЬ 

*Вblвинчивать, ВblВИНТИТЬ-

ВІІІ'ПИІІЧУІШТІІ, вІП'ВIШТИТИ. 
*вы�0д-висповок,' -ОВltу; (0111-

,;;удlL-лu60)- ВIІВQДIПllН, ШІвід, 
-ВО"У. 

*Вbl80ДИТЬ, вы�естии - ВИВОДll
ти, вивести; В. из строн - І;Й
вести з ладу. 
*Вblводка (лошадей) - ВI'ІСід 

(коней ). 
~ВblВОр.ноЙ - Вllвіі\ПИЙ" впсі.1-

ник, -ка; В. вооружеLШІJН - НП
відпик оз6р,)єuпiJ; B.haPOX-НI!
відний порJп; В. тру(,кз - впвід
на трубка. 
*Вblгиб - ВlIГИU, -ну; з&крут, 

·та, КО.lіпо, -НLI. 
·вы�и6аниеe - вигнюіllllЯ. 
Вblговаривать - пимов.1ЛТН. 

*ВblГОВОР - догана, -пи; В. в
приказе - AOГIil!a в ппк;\зі; В. пе
ред строеи - догана п,:ред ,l.1.1n\l_ 
*Вblгребнан яма -вuгріGиа 1[11<1. 
*Вblгружать, ВblГРУЗИТЬ - ВІІ

ваНТ'lжуватп, вIШі1l1таЖИТIІ. 
* .. Вblгружаться направо"-"ви

ваuтJж)'ваТIlСЯ паправо". 
*Вblгрузна - вш:аllт~жуваuп:r. 

виваllтJжеuuя. [ТІІ, B{I,1~ТlI, 
Вblдавать, вы�атьb - DидаВ;'l

*Вblдвигать, ВblДВИНУТЬ - ВІ!-

сувати, Еи~УIlУТИ. , 
'ВblДВИЖНОЙ - ВПС\ВНlJn; В_ 

IІР1ЩО,l - ВИСУИПІІЙ мірник; В_ 
.шпа - BHCYBB<l л;іllU,. 
*Вblделна - mlріб, -1'''")'· 
*выlелять,' вы�елитьb - Н1І1і

ЛІ[ТlI, виділити, I\lІріщ~Т1І, Вl·lрі.-
пити. 



llbI \Срж 

*Вblдерж - д[,рл:а, -жі. 
*Вblдержка - ВИТрIІН, -му. 
ВЬ/едать, вы�стьb (овес)-

1!ЛЇl~ТIІ, виїсти. 
*выздд - В11Ї3Д, -ду; В. ва по

:8111\1110 - ВІ'ІЇЗД 11<1 11 flЗ\'щію. 
*вы�зднаa (лошадей)-внїж

джаПНІІ. 
'вы�м,' Вblемна - ВRЙJlаUIІЯ, 

1!I!nll<l, -11\1; В. дл)! ЗilщеДЮІ-
1!ІJ.Йма па зі\llфШУ; В. же.lОЗПО
ДОРОЖllая - з~лі8піl'Jа UIIЇlШI; 
В. I;ОЛhЦОDОn - Іtільцева пийка; 
В. СрlМ - ВIІЙ3Н!ШШ грошей. 
*ВblеIlНОИ-Вllliмі\UIІI\; В. щит

PI,il."lullrl ЩІІТ. 
вы�ид~ть,' вы�датьb - 011'1/

"уваТІІ, ВI!'lею:\Ти, вижидаТl!, ВІ!
j](даТIІ. 

*ВblЖИМ-ВIIТIІСК, -ку;(гuрь)-, 
IJlllшга. 
*8ы�иманиз3 - nНДU8.lюнаППІІ, 

Ш!ТІIСІ\.lUIІІІ; (гирь) - вишіжу
I:aHllfl. 

вы�доравливать,' в Ь/З дор 0-
ее т Ь - вид)'жуватн, ви '.ужати. 
*8Ь/зов - ВI'lІtЛlШ, -ку; В. до

Ж)'lllllolX - юіllЛНК ЮрТОВIlХ:; В. 
J) !'У"".е - ВІIl;Л11 І( ДО зброї. 

вы�ьlвать,' вы�ватьb - іНК,ІI!

l;;і 1'11, I\I'JIt.llll~aTII 
*вblзы�нойй ,- ВIІІСll'I'~UllІї; В. 

l;IІОІІIШ - КIІLllша ВНКЛІІ'ІП<І; В. 
1ll'lІСНОІ'пблонно (ЧММl'РJ - Оl!
КЛ\'I'IUlltі IІРІІСТl'ііі (ІІ{ІІЦІШ); В. 
I;OM~IYTilTI'P - ПIlКЛU'IUIlН I(O\lY-
1·.iТlljl; В. СI!Гuaл - &ш(.!Wчuе 
г;I('.1п. 

ВblИГРblвать, Вblиграт:, - ВИ-

g-l 

ПЬlllадеDие 

гранати, вигратп; В. ВРО)ІЯ-ВИ
грат! ти час. 
*вь/наты�ать,' Вblкатить - "11-

КІlчуваТIІ, ВIIКОТI!ТИ. 
'ВblкаТblвание - ПИКІ:'lуг.аПilЯ. 
• Вblнладка - Н'I"Лад, :ду. 
'Вblнлючать, вы�лючитьb - ВИ-

МИК'ТИ, n~~кнути. 
*ВЬ/колотк~ - Rп('нр;:J'IІШ; В. 

~І"дllая - І: 11 I)Ип;\ "І;а )lІдпа. 
*Вblкуривание _. ПИК)·РЮЮIiUЛ. 
'вы�азнаa - вилазка, -ІСИ 
Вblлезать, Вblлезть -- вила

ЗИТІ!, ВЙ,lізти. 
.,вы�езай" - "lJпл,lзь". 

'Вblлет-п{r 1іт, -льоту; В. ПУЛИ 
- Вllліт кулі. 

Вblлетать, вы�ететьb - виліта
ТІІ, nlIлетіти. 
*Вblмерять, I!blMep~Tb - ВПJlі

р,іти, ш'lміРИТIІ; В. споli шаг
ВШlірнти rBiH ІІРОІ;. 

Вblметать, вы�естии - ви)(;-

Т~ТИ, вимести, ю)liтати, за-
M~CTiI. 
'Вblмпел - П{I,ше.l, -лу. 
*вы�имать,' BblhyTb-ВПfiмlтп, 

ВI',ііllптrr, "ВиIІУТЬ лотки"-"lJIJ-
6сри 1(11[10(,11"; "ВЬІІІЬ lІатроп"
,.I:I'16rl'lI паг,{і1". 

ВblНОС - вИuсссrшл. 
• ВblКОСЛИВОСТЬ -витрпвалість, 

-лос ти. 

вы�осливьІАA - вптрппаЛИfi. 
Вblнуждать, вы�удитьb - ПРИ

М)'llIупаТIІ, 1І[l1\)1)·СIІТIІ. 
"выпдд - m'm<lJI, -,1У. 
Вblпадение - ВШJaдаппи; В. 

ПЛТСll- ВIІIl(l,l,(шая плям. 

Вьшекать 

Вblпекать, Вblпечь - випікати, 
ВІ'ІІІСКТИ. 

Вblпечка (хлеба) - пе'JИВО, 
-ва. 

выпачивать,, вЬ/платить -ви

пл~чувати, виплатити. 
выnлзать,' вЬ/ползти-випов-

з~іТI1"п{rповзти. , , 
выплнениеe - вш(Онаuпя. 

*вы�олнимьІйй - здіііСIІ~lІІшfi. 
вblполняемы�й - ПIlItОllука:lИfi. 
выплнять,' ВblПОЛНИТЬ - вп

ю:нуваТІІ, ВЛКОllати, ціЙСlІювати, 
зд) іIСIШТIІ. 

Вblпоражниват~ ВblПОРОЖНИТЬ 

- ВЛllорJжнюваТIІ, вІШОРО;КUПТIІ. 
*выпавнаa - випрана, -ПП; НН

правл,іПUІІ; В. военнан- віЙСhкJп:і. 
вnпр~па. 
*Вblпрягать, ВblПРЯЧЬ - ВІІПГИ

літи, шІПГЯГТIІ. 
"выпягай" - "Випрягuй" 
*выпямительb - ВlІнроступа'l, 

-'Ііі. 

• выпямление-- впріППIІ,ваlllIЯ, 
шшрОстyr.аНІІН. 
*Вьmрямлять, вы�рямить-вп-

Р{НlІІоваТIІ, Вllрівuлтп, ПИllрJсту
пати, випростати; "ВIJПРЯМI!ТІо 
са)IОIШТЬ\" - "ВtiпростаТIІ l'аяо
I~:iTIl". 
'ВhIПУКЛОСТЬ - ОПУПЛІСТЬ. -ло

СТИ, 1'01'(,081'[113, -НІІ; В. 'Ісрте
Ж.~-- ОllУ,клість j1l1cyr",I; В. ЗСЛ
.11 -- ОП\,ltЛIr.ть зеЯЛІ. 

*вblQуйлы�й - 0IlYJ;.1I1ti. 
ВЬІпуск - ВІШУСІІ, -ну. 
Вblпуснать, вы�уститьb - ви

ПУСК:ІТІІ, ВИПУСТИТИ. 

n.. , 

ВЬlска6.lI!вать. 

*выпскнойй - вnпусяпиі!; В. 
труба - ВИflУСlша тру6а. 
'ВЬ/пучивать, ВblПУЧИТЬ - 3.111-

натп, ЗДУТИ; (о грунrnе) - ВІІ
Пlш;1ти, ВйllflУТИ. 

Вblпуwна - оБЛЯМІвка, -КІІ. 
вь/пь/ты�ать,' ВblПblтаТЬ-ПIl

питувати, вІшитаТl!. 
*ВЬ/рабать!вать, Вblработать-

nИ!,ОUЛНТИ, вUР06ИТIІ. 
*Вblравнивание -nН[l]ПUНlг.аIlПИ. 
* вы�авB нивать, в blpaBK ЯТЬ-ІІІ!-, , . 

РlВuюпати, ВIІ)1I8I1I1ТIІ. 

*Вblрез - B{!pi~, -О)'; 60СПОЙ В.--
60111111І1 виріз; В. RlITIJe-I[l'V'lr. 
ні пuріЗll; В. прицеДЬUllfi-'UllР;:J 
!lірникUвиfi. 
*вы�убна-вuр)'аувапuя;; В . .lC

са - tируuуваНIlЯ лі"у. 
Вblручать, ВblРУЧИТЬ - НJ[ЗП"'

.1.lТIІ, ВЙЗВОДIІТlІ, ДОIIl"I,lI':іТIІ, до
II[)~OГТI'[; В. В аню - Д""О)I:1г,ІТIІ 

, ' n 0010. 

вы�учкаa -- ВІlзвіл, -ВО.l)'. 
*ВblРblвать, BblpblТb - 1:11)111І:;1-

ТIІ, віJI'ПТП, НПІ(';" упа ТІІ, т'IІ,ОIlПI!. 
'BblcaAHa - ппсі,1ацп)! (:! nuro

пу), НIІсd.1;t'УПnПIІЯ. 
*BblcaCbIBaTb, BblcocaTb-ЛIІГlI

С~ТIl, Вllссати, ВllсяJктуnатп, В{І
с,\lоктаТlI. 

*Вblсверливать, Вblсверлить -
ВІІсвlР,l!!юг.аТIІ, в!!свеl'.1.1ІІ [11. 

Вblсвобожденис -UI',з В".ІСІІІІЯ, 
B][:ln~M)i ІІПЯ. 
'ВblССЛОН - вИсі.10К, -.11[У. 
Вblскабливать, ВblСКОблить( U.1' 

коnы17а)) - DИСJ{ріG<іти, ви-
скr~ііти. 



ВЬlСJШКИБ:1Тf, 

,Вblскакив~ть, ВЬJСКОЧИТЬ-;ІИ
-tкакувати, ВІ!~КОЧИТJ[, внст"ибу
взти, ВйСТРІ[СІIІ УТН. 

Вblслеживание - ВНС ЛІДЖУ
IШIlШІ. 

Вblслеживать, вы�ледить--
1ІIІСД/ДЖУНiLТІІ, ВІ'[сдіЦIІТИ. 

вы�лугаa - п[\слуга, -1'11; пq 
1JЬ!СДj'ге ле [' - вitеЛУЖНПIl1[[ свої 
літ~. 

Вblсматривать, Вblсмотреть
]!И:JНраТI[, В{[~ІІРПТІІ, Rнг)[ядаТІІ, 
віплядітп. 
*вы�окийй - Пllс,t"lІіі; В. раз-

1ЩВ - Вllё1tш[fi \":;<1'111:. 
* ВЬJсокобой ность - BH~nKo6Jii

bict�-., ~110Cl'H. 

• Вblсота - впсота, -ТИ: В. a(jcn
,11l'ТU:1Л - І!ІІСОТ,\ а6СОЛЮТl!а; В. 
(jпе[·пср:J.-ПНСОТ~ (і[~)'стперу; В. 
всаДIІІ!К3 - г.псо~а ВI'РIІІ~!І!ка; В. 
rР)".'Il:J.Я - грудна висота; В. за

[(P�.!Thh-висота sз[(ритт.н; В. КО
лсп;], от :'I')IЛН - висоті кол{па 
1,і.1 зе~!ЛІ; В. [Ш"І,1Іl1[-ВНСОТ~ Н'\
СІІПУ; В. ОТПОСІІтеЛЬП:J.п-підп,\I'
на ішсот,\; В. IІРН1;лаI\КИ - ВН
єот,\ ПРlшладіппя; В. IІРlщеЛ:1-
U1!ёОl',\ мІl'lІ!lКа; В. рuзрьша
nllcoT:i po~p{IBY; В. СР'Іl'I!І!Л
RJle'~Tl ПР[ІІ:РІ~У; В. ВЗЯТIІ,е -З:1-
(і1l1"ШUЯ, забр.ШШI ВИ"l>ТІІ; В-ту 

1!~"l!paTb - ззбпр:ітп 1І11"ОТІ\. 
*Вblсотомер - впr.Qтnмір, -['У. 
Вblставлять, ВblстаВИТЬ-ВII

ста~лJ'Гll, R~~ТlLПИТ}I; В-ЛПТL на-
1'·1) _1 - пистаплАти стор,'жу; 
В-ЛЯТЬ ПОСТ-ВlІстаПЛJfТIІ стійку. 
*Вblстраивание - ла,,\ПУD~ППЯ. 
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*Вblстраивать, -ся, ВblСТРОИТЬ, 
-СН - ПlIШll\повувати, -сп, вилад
пати, -СП. 

"'Вblстрел - п,tстрі.1, -.101; за
ТЯЖllufi В. - З<lТЯ;I;П1rіі п,jстрі.l; 
ПРОИ381J.ЩТЬ В. - стріляти; ПРП
моп В. - прuстпй пJстріл; ХО.111-
стой В_ - сліl1llН Пltcтріл; лппия 
В-ла - ЛІнія l!lteтрілу. 
*ВblстроеННЬJЙ - 1І0лаДП1;вапиfi. 
*ВЬJСТУП - ВІІСТУП, -пу; В, (іО

евой - БJііllиіі ВJkтуп; В. 60КО
воЙ-БОКОВIІЙ виступ; в. fOP[d
ю\ступ г~pl\; ~. Н<lпраПДJl!ощи!і
uаПРПМІІИЙ виступ; В., ударяю
ЩПЙ по КОЛОДl.е ВІ,ІUР<1I'Llвателл-
вйступ, ЩО 6'с в колодку пню'І
Д<l'І:1, 

*вы�тупать,' вы�тупитьb - ВІІ
руш,\ти. ш'IРУШІІП!, ППСТ)'IІі\Тll, 
в1tСТУПIlТП. 
*вы�тупле~иеe - ПП[Н'ш:lUllЯ, ви

рушення, ВІ[СТУП, -пу: 
*вы�шийй - Ю1ЩIlі1; В. ІІОМ3I1Д

ВІ,ІЙ состав -В!Jщпil Іl01Jандпий 
СІfла,; В. етупень-[щI1ПIlща сту
ПІНЬ. 

*вы�ьlлать,' вы�латьb - ВІІСИ
J[;lТП, В1'Н'Л:lТП. 
*Вblталкивать, 8ы�олннуть-

ВШIІТ1:вх)'ваТІІ, П1'II1JТ'Jв.\lI)"ТJ\, 
'вы�еснять,' Вblтеснить - ви

TlICI(,\ rll, В{!ТІІСПУТIІ. 
ВblтребоваТЬ-ВIШРilВІ['ГИ, до

МОГТ{IСЯ. 
*ВЬІтягивание - пптлгluнл. 
'Вblтнгивать, вы�янутьb - ви· 

тягlТI!, n{IТЛГТП. 
*ВblТRЖНОЙ-ВИТЯЖПИfi; В. ТРУ-

ВЬ!ТЯПУТЬlй 

ба -витяжшt труба; В. тру6ка
ВИТЯЖПl[Й вашl.льпик. 
*ВblТЯНУТblЙ-ВIJТЯГПУТИЙ, про

стнгпутий; В. рука-простягнута 
рущ!.. 

BbIXBaTblBaTb, Вblхватить-
вихоплювати, вИхопнти. 
*ВblХОД -ЮІхі,1, -ХО;\1; В, 60-

евоі1 6011[(а - 60fiпнfi вихід роз
бllвача; В. из 60Я - пихід із 66ю. 
*ВblХОДИТЬ, вы�тии - ВІІХ,\ДПТІІ, 

в{,lіти, вигушати, ВJ'І1'УШIІТИ. 
:вы�однойй - ВIІТІІЧllull: B~xil\

пиfi; В_ ПОЛО;J(епие-ВИХІДП~ 110-
J1,jжеПIІН; В, часть - вихідна Ч3-
CTI'III~. 
*Вblчисление -- 06'l{['левuн, ВИ

рах6вуваппя. 
Вblчищать, ВЬІЧИСТИТЬ - вп~и

Щ~Т1!, вІ[ЧIІСТІІТИ. 
*вblшечны�й - в~;г.КОВ{ІЙ. 
'Вblшибной - ВИUІІВПIlЙ; 8. за-

ряд-ви6l1вниtt 9арЛд. 
*вы�каa - в,:лша, -[Шо 
*ВblШМblГ - ВІОШК, -І(У. 
*Вblнснение-3'ясовуваНВIІ, 9'8-

"'Гавань - Г~\BaHЬ, -НИ. 
*Гаечна - мутерка, -[Шо 
'гаечны�й - МРГОВl'ІЙ. 
*Газ - f<lЗ, -зу; 'боевой газ-

60ІіОn{lп гз~; r. гремучи!! - гри
)1)''11\" газ; Г. !ШрЬ!вноfi- варив
ВІ!!! Г[lЗ; Г. ma.10ctofiKllfi-ветрив
ВИЙ газ; Г. отравляющиfi - отруй
вий гав; Г -3101 пороховыe -поро-

г 
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сynаипя; В. 06стаповкн - з'яrу
вання обставин. 
*ВblНСНЯТЬ, вы�снитьb - а'яе,l-

ву вати, з'ЛСVВ(lТIІ. 
*Вьюга - ХУРТnCl!!lа, -ПН. 
'Вьюк - в'юк, ,-ка. 
*ВЬЮЧИТЬ - R'ЮЧИТІІ. 

*ВЬЮЧ~blЙ -В'[U1ИПЙ; В. амуни
IlI\~-B'~J:!!I3 а~!унщін; В. І(У:Ш,Я
в'ючпа ІІ)"ХПJ!; В. ес.lдО - R'!Очне 
сідл6; В. РСllеПЬ-В'lhчвп/і І',~!!іпь; 
В. П!'ШК!\![ лаnОК-П'luчні пр;іжlO[ 
лавок. 

ВнзаННblИ - П.l,:тrПIIі1. 
*Визна - В'ЯЗU!lПП, пдеТІШШ, 

в'ЛЗК<І. -КИ; В. КР"СТОВllдпап
Шlпхр~спе в'ЯЗ{lІІПП; В. простая
в'язанпл звичайне; В, сво60ДН~Я
ВІльне в'яз:lППJl; В. стяжпая-в'н
заннл с.тя:г.JI':. 
*Вязкий (дорога) - ГРУ8Lю'Іfi 

(ШЛ8Х); В. (хлоu)-глевюій ~XJli6 \. 
* Вязнуть - ГРУЗПУТИ, ГРУЗТИ. 
ВялеННblЙ - в'~ЛИі1, в'лле

пий; В, трапа - n'lf.1a трава. 
ВЯЛblИ - )ш!внlІ. 

ХОВІ г,ізи; Г. с..lезотоqивмfi-с.~із
нilп газ; Г. стойкпй - трпвкпй 
газ; Г. удушающПI1-Зa;J.j·ШЛИВIІЙ 
r3:J; Г. чпхатедІ,П),IЙ - ЧХ;\.1І."JJіІ 

газ; Г. Я.l.ОВИТLII1, - ОТІ') !шиfi ги;l. 
Газета - газ~та, -ти, час,)

ПІІС, -с)'. 

*ГазобаЛОННЬJЙ - ;зз06з.11I1ПUЙ; 
Г. атака - газоба.10!lU3 3Т3К:1. 



ГаЗ08ЬІЙ 

'газовы�и - т &зовніl; Г. 8ТВІ[а
газовiJ. ат:\ка; Г. БОРl,Гlв -- газова 
боротьбі; Г. водна-І'азова ХВЙЛil; 
Г. квмсра-гuзова K~nep!\; Г. тре
BOl'a-г:ізова тривога; Г. тру6а
г;ізова труба; Г. турБИна. - газu
ва турБІна: Г. !lа(,лю~.евие-сг~
жепня з~ газа~lII; Г. оfJлако -; га
зова Х\Іара; Г. отвериие -Г830-

Вllі! отвір; Г, ТIllСГРУКТОР - 1';\30-
ВIlIі iUCTPJ'IOOP; Г. lІорше!lЬ
газовий Тl\ЛОТ[; Г. ЦІІ.ШНДР - га· 

о , 

ЗОВlIll ЦIІЛllцер. 

'Газомет - газомет, -ту. 
*Газометание - газопускаП!lil. 
*газонепроницаемы�й - га.зопе-

ПРОUИІ[ЛІІВИЙ; Г, ОДl'Жl\а - газо
lІеП[lОI\lJКЛllIJlІЙ <\I\JIГ. 
*ГазообраЗНblИ - гаБУ вати!!., 
*Газообразователь - гаЗ0ТВlР

ВПК, -ка. 

*ГазоопаСНblИ - га30Ilебозп~'l
НИЙ. 
*Газоопределитель - газови

зп~qIlIfІ\, .. ка. 
*Газопригодность - гвзопри-

даТІІіеть, -ІІОСТІІ. [ВИЙ. 
*газопроводны�й - гаЗ0ПРОВІД
*Газоубежище - сховаю[а від 

г,ізу. 
*гаечны�й - МУТРОВlІlІ. 
'Гайка - му тра, -РІІ; Г. ("0-

J/CniJ-НЩЯ) - кu6ЛУ'IІШ; Г. у,<аl'
ІІНІШ - МУТ[lа Р3[1uика; ПНl:\tП
товашшli коиец гаПIШ - наРІ
заПIІ іі кіпJць !І)~ТРИ. 
*Галлерен - га.lСI'{П, -]'/ї; Г. 

JШlІваЛ-l1іl\!<І'НIIі1 гa.lL'!,IJI; Г. 1101\
sемпал - га.1СР:Н. піД~"'JIC:а. 
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*Галоп - галоп. 
'Галтель - жолобпик, ,к.!. 
*Гальваноскоп - га,lьвавоскоп, 

-па. 

*Галька - ріш" "Н\!. 
*Гандшпуг - ваЖ~IІ\ЦИ, -Ili. 
'Гарда - гар,Щ -,\И. 
Гарнец - гарець, гарпн. 

*Гарнизон - зv ~Oгa, -ги. 
'гарнизонны�й - Зі1лог,Jпиіі; Г. 

Ішраул-заЛlІгова стор,\жа; Г. Ilа
[ІНД -В<І.10I'UВlJЇІ паРJJД; Г. служба 
- Зі1логJва сл)~жба. 
*Гарпиус - IШ.1ЬофJuія, -пії; 

ЖНПІ'ЩЯ, -ці. 
*Гать -І'ата, -ТІ!. 
*Гаубица - Г:\"UІЩП, ·ці. 
*ГауБИЧНblЙ - l'lвGII'IUНЙ; Г. ба-

тарея - г.івбlІ'IІЩ (,атеРІЛ; Г. дп
ПИ3110П - l'аП"I!'IПIІЙ Дl1візіJв. 
*Гауптвахта - гапнтв!Jхта, -ТИ. 
*Гвоздь - ЦВЯХ, - ха; IlОДКОВ

НlJII Г. - ухн:lль, -.lЯ. 
*Гелиограф - геді'!Гl'аф, -фа. 
генеральны�й - геверclльвнй; 

Г. штаб - І'еuегадьний штаб. 
'Генератор - геиер:lтор, -ра. 
*ГенераТОРНblИ -l'енераТОРIlIІЙ. 
Географический - Г Р ОГl'а';'I'I

ний; Г. I[(IО[ll,ІІП<lта-I'СОГI'і1фl'luа 

It~ОРД1!п;іта; Г .. ~~СРllдпаu- геогра
фіУ\IJ)li МСР"д,IJIН; Г. сеть -I'ео
ггаф[ll11і.1. меl'~жа. 
*Геодезин Вblсшан, низшан

гео!\~зіil Вlrща, lІіlжча. 
'Геометрический - геомеТР{IЧ

пий; Г. точка - геометричпа 
ТОІ{КЗ. 

Героическиil - гер"У'шай, 

Гиб'·.IЬПЬ1Й 

гибельны�й - згfБНIlЙ. 
'Гибкий - гнучкий. 
'Гиб'10СТЬ - гпу 'шість, -КОСТІ!. 
Гигиена - гігіспа, -НИ. 

:Гигроснопическнй - гігроско
ПlЧПlIЙ. 
'Гидравлический - гідраВЛІЧ-

ВИЙ 
'Гидропульт - гідропульт, -та. 
*Гидротин ---; гі,~рuт{ша, -НИ. 
*Гильза - Гlль~а, '3П; Г. дето-

baTO]Ja-г{льза І\rтопlтuрu; Г. ла
ТУRП,LII-гJ.l~~а )Іпс:)лша; Г. стре
JlппuаВ-СТРlляпа Гl/1ьза; Г. цель· 
В9ТЯПУТ3И суцільuотягпепа 
ГІЛI,:13. 

*Гимнастика - гімшісТllка, 
-КІІ. 

'Гимнастичеснии - гі1інастич
ний; Г. горо.\о!( - гі)lllаСТU'lІшrl 
городок; Г. сваряд - гіМIІ<lстlr'ше 
ПРИ,l:\ДДil. 
*Гимнастерна-гіШ\а~,Т[ВК8, -КИ 
*Гипербола - гіllfг,іпла, -ли. 
*Гиппосульфит -- гіп 'сульф{т, 

-ту. 

*Гипс - гіпс, -с У. 
*Гирв-(в впmр}mг(се) важJк, 

-ж[{і1; ТЯI'UР{'!~Ь, -PL~}I. 
'т Лlвнокомандующий - ГО.10В

llllІtll:lНLндуnач, -11(.1. 

*Г лаВНblЙ -1'~Лllпнliti; Г,. Уllра'l
деІІНО - ГОЛО~lІе ,)'\l[l:tВЛIШIіІ; Г. 
R!Ш'І-ГОЛ;'ВННЙ ,Л шар; Г, зас гава 
- головна З<lСТ<lIІі1; Г. l,араУJI
головп~ сгор,lжа; Г. 118I1р:tП.1е
НИО - головниіі шlПРJ!\І; Г. ІІ)'ІІКТ 
- ГПЛОВІІІІ!! ПУВКТ; Г. СІІЛЬІ - ГIJ
лониl СИЛИ; Г. СОПРUТИВ.~еНllе-

Глубиuа 

ГU,лпвніl~ ЙlIір; Г. уд:tр - ГОЛОВ-
B~I! удар. , 
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Гладилка-ГЛЦІІЛО, -.Іа. 

*Г ладкии - f.1';;lKlIfi; Г. ССК
TOP-I'.l:\,~КIІЙ CfKTU[I; Г. Д1,I[lи
г ла.,на ді[l:l, 
*Г ладкоствольны�й - гла,'.I;"

ціВКОП{IЙ; Г. оружие - гладко
цівкові 3U[l,lп, 
Глаз- VЮ), 01Ш (,ю/. ,:чі). 

*Глазон, глазни- ni'IIIJ, -1t:i 
(,ltн.ні'IОк); ЛОЖОВІ,10 Г.-ложопl 
ві,ша. 

'Г лазом ер - ОКО)l'Р, -ра; па 
гла:jl))lе[l -па VliO. 

'Глазомерная с'емна - здій
мання па (\ко. 
'Глазомерное определение 

расстоянин - в!'IШ:l'IСПUЯ nі;lда
леони Il<l 01i0. 
*Г ласис - г.llспс, -гу. 
'Г лина - г.llll1~, -ПИ; Г. ГЛ811-

1І0нuтuпая -1'.lІ'lна f.laUlitJllJTOBa; 
Г. кеJ!брпfiСIШIІ - ГЛJ'І,І:! ке)\
G[І{Йсьна. 
'глинисты�й - Г.1іJПястпlІ; Г. 

ГРУПТ-I'.lІіllilСТllЙ грунт; Г. СЛОЙ 
- ГЛllllJlСТНЙ нШр. 
',л~ноБИТНblЙ (110.7') - МІТІІ!! із 

г,~ 1":1 І 
'Г л~нозем - Г.llіПО::[.М, ·~IY. 
'Г лицерин - г.lіцсрЙпа, -1111. 

'Г лубина - Г,Ш1ill!I{l, -В\1; Г. 
1tолtJUНЬ1 - Г.1ПГJин<J. 1[0,101111; Г. 
1І0ра:кошш- ГЛI!6НIІ:1 1І,}р:lЗ1Ш; 
Г. СТl'r.ШIiIlIJlі СТУІІСНІІ - 1'.11!{j1ll1:~ 
стрі.lецью,г" 1І]'\I['ТI'IІІ:а; Г. целн
r.lUGIIU~ НІЛU; н Г:1Уг,ину - 3<18-
гл1161ШШ. 



ГJlу60КИі!. 

*Г Jlубокий - глиБОIШЙ; Г. раз
псдка-глибока розвідка; Г. цель 
- Г,lIIбока ціЛІ •. 
*ГЛУХОА - ГДУХИЙ; Г, козы-

pek-сліllllЙ дашок. -ШШІ; Г. ряд 
- глухіlЙ ряд. 
*Глушитель - І'ЛУШНИК, -ка. 
*Г лушить - ГЛРІІІІТІІ; "Глуши 

мотор" - "глуши MOTOlH~". 
*Г Лblба - 6l'йла, -.ІІИ. 
*Г ЛRнцеВИТblЙ - гляпсувUтнЙ. 
Гнать, -ся - гв~ти, -ся (я же-

11)'), ГОАйТ!!. -ся (8 гонtБ). 
*Гнездо - гпіздо; Г, дЛЯ нвив

ЧИВ~ІІІІН ПОрВШЯ - гнізд,!, щоб 
уr'віlllчупати толока; Г. ця отра
жнrлн - гuізд,l ДЛіl підбllва'lП; 
Г. дЛ ~ стаl(~Н::1 - rпіздо ва ци
л{нде!,; Г. ~anaeIlOl' - гиіздо за
пісне; Г. панорамuое-гuіздо па
ІІОР'\МІІІ': Г. пуле}!стиое -1tуле
Ін\тпе гпіздО. 
*ГнеЗДНblЙ -- гпіздовий; Г. окап 

- Г\lі:~Д()ВІ'tiі ll~ііuеЦI., -пцп. 
*Гнездовка -- гніЗД{ВІ(а, -КИ. 
*Гнеток - l1lіТОI(, -тюl. 
годны�й - здатний, придатний, 
Голенище - fitл.[па, -ВІІ. 
Голень - ГОМІЛка, -КК. 
*Голландская рама - ставвл, , 

-ВІ. 

'Голово - rO.lon:l, -nІ!; Г. ко
ЛОпш.1 - І'олоті к,)лОuп. 
*Головка - ГОЛ{ВI(а, -КИ; Г. дe~ 

ревяппая - ГОЛ{UК? ДСРСН'ііп~: 
Г. t:UЛі\ ха - l'оліВКі\ J\ож{ха: 
Г. ПР~l:іШI - гuд{П1;~ IIгa"i'l.~a: 
Г. С шссql'ОЙ -1'~Г(''\ЮIl~ голіона; 
Г. тгrllога - ГОЛІ ВlГ;! триніЖН:l; 
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Г. регулятора - ГОЛ{В!(і1 регулл
тора. 

*ГОЛОВНОЙ - ГОДОВlIИЙ, ГОЛОВ
КОВИЙ, ЧОЛL'в{rfi; Г. RПЛІШ - го
лопков~й У'n'ЛIJК; Г. 'мишеIlЬ
головна мета; Г. повозка-голuп
ІІІIЙ віз; Г. ОлР:ШЯllIщан часть
ЧОЛОВ~ uхороип:1 чаСТІша; Г. отрнд 
- чодовіlЙ вагін; Г. склад - '10-

JIОВИЙ склад; Г. сторжень - го
Jlовковий ПРУТ; Г. уБОР-ГОЛОВНІ'IЙ 
убір (кашкет, ШОЛО!І); Г. часть
ЧОЛОШІ ЧВСТИllа. 

Голос - ГОЛОС, -су. 
*ГолуБИНblи-голу6ИUIlЙ; Г. ПО'І

ta-голуG{шз пошта. 
*Г олу60Й - UлаюJтниfi. 
Голу6ь - гuлуб, -6а. 
Голубятня - ГОЛУUІІИК, -ка. 
*голый - ГОЛИЙ; Г. провод -

ГОЛИЙ провід. 
*Гондола - гопдола, -.1111. 
'Гора, гор ка - горн,' рй, Г{РІШ; 

Г. крутая-крута го~и; Г. отло
гая - полuжпста гор:\; веРШІ!на 
горы1- ВСl'хоu{ша; па склоне го
pr-Ha вгірку; подошва Г.-;-під
ШЖ/ЖЯ ГОРИ; 110 горе - горою, по 

ГОрІ. 

*Горб, - гор(о, -б~. 
*ГорбаТblИ -;- ropG:iTl!,I1: Г. пру

Жlша - горбата ПРУЖJlоа. 
*ГорбblЛЬ - обапіJI, -пола. 
*Горелка (ла.мn'Ь/.) - падьнпlt, 

-ю\ (ЛJ!'!ПІІ). / 
*Горение - ГОРІН~Я; IIpo~pec

СІІНІІ"" Г. -прогро.'lІl1пе ГU['ІНUП. 
*Горжа - рБО'I\ІІIСІ, -ои. 
*Горизонт - (линия) о6рііі, 

Горизооталь 

-рію; (nлос"ост,,) -по:JtJlІ, -му; 
г. I\СТI\Н1шr( - спр~пжній иозгJм; 
маТС:>taТНЧССlшfl Г. - Мі1ТС:otатич
ПИЙ 1І03СМ; Г. места-позсм мІсця; 
г. оружия-возе}! в6рОї. 
'Горизонта:nь - позгJlІИНП., -ПП; 

Г. ,ll.ОПОЛІштельпан - І10ЗUМltна 
додаткова; Г. 06щан - Пilзuмипа 

/ Г ' СПlЛЬВ~; . ОСIlОВПllН - ПО3~МИllа 

ОСІІ~впа; Г. среДВJlЯ - позе~lIluа 
середпн; Г. утолщенпал-грубша 
ПОDС/шпа. 
*Г оризоктальны�A - поземий; 

г. далыlсть -1І0з('ма далеl(ість, 
-ІШИП; Г. оаводка - позе1lе НlI
цілюваппя; Г. площаДlta-1І0згJма 
~ГОРИСТblи-гJРЯВIІЙ [ПЛОЩlіllка. 
'Горловина - гогло, -ла. 
*горлы�коo - шийка, -КІ[. 

*Горн - ГОРІІа, -на. 
*Горнист - сурмі'l, -ча. 
*ГОРНblи-гіРСЬКПі1: Горпая вой-

на-гІрська Hi!\l!l; Г. 1І0ЗИЦИЛ
гірська позиція; Г. ПРОХОД -ІІРО
.}І]Г; Г. хребет - ГlРСЬКПЙ ЩlЛЖ. 

Город - місто; Г. гуuеj1IlСКИЙ 
- губерпінльве !(IСТО; Г. уеад
и 1,1 Й - повіт,!ве !({СТО; Г. окруж
ШЙ-ОI(руг,\ве !І{СТО. 
'Городок - городок, -дюі; Г. 

J'lI1IШIСl'lІчеСКІІЙ - rіинастiJЧВlІll 
г,іродо!'. 
*Горт-горт, -ту; Г.шлеЙВЬ1fi

горт ш.~еііопіІіі; Г. ІІ~СТРОМОЧ
НІ,ІЙ - горт поетuгОІШОВИЙ. 
*гортовы�й - rJpl'OBlln; Г. РА

М,'ПЬ - гортовий р,j"іпь. 
'ГОРЧИЧНblЙ - гіРЧlі'lRш1; Г. газ 

- гірчичний газ. 
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*ГОРЮЧИЙ .- горнj'ШI!, па.1ЬПl!Й; 
Г. вещсстг.о - па.1I,IІ:\ ре'lовина; 
Г. !Ізтер"ал -lІаЛІ,ПIIii !І,\теріІі.l; 
Г. пакет _. lІа,1I,ОI:Й Пll"';Т; Г. 
С\lОСЬ - пальп,! мішаш'llІа. 

ГОРЯЧИЙ _ гарнчий; Г. пища-
гар!! Ч" стрlпа. 

Госпиталь - IІІОlІтЗ.1h. -.110; 

Г. 1І0.1епо/і -1І0ЛЬОВI'Ii't Шlшт:lль 
ГоспитаЛЬНblИ - шп\lт~лы![rt 
Государствекное Политиче-

ское Управление - Держuвпе 
llолітіlчве У правлІuпя. 
*Господство - пан ув;іона 
(власть) - ЗI\~РXIlість 1(0('0 пад 
КП!І; ,Г'. 11 воздре -1І<lIlУШ\UIIJI 
В ИОВl Tpl. 

Госу дарствеКНblЙ банк - Дср
ж~г.IІUЙ (,аШі. 
*Готовиться - готуulтпся. 
'Готовность - rOTJr.icТb, -по

СТИ; Г. GоеЕая-бойов~ готопіеТI>; 
Г. І( вытрелу - готовість до 
пострілу; "Готово" - "готово", 

Грабеж - грабіж, -біжу; гра· 
б)'ПОК, -пку. " , 

Грабли - граб.ll, ·Gt'Л, -6.11 В. 
*Гравий - 1І:\ріIlОК, -ІШ!. 
*;равировать, Вblгравировать 

- РІ!туваТIІ, ш'IРІІТуваТIІ. 1-lІешІ. 
*Градус -гг:і.'\)с, -су, сТ)'пІuь. 
'Градусник .- І !'аДУСШIК, -на. 
;ГраДУСНblИ -- l'р:ід) ,'ІІIlI1, СТ)'-

шпвнй; Г, де.1еuпе - ГР:\;1усна 
п,lді.на; Г. дуга-грJДУСll<1 дуг:\. 

Гражданский - Il'l1\!,і.,\ськиll, 
ГРОJШДН UСЬКІІЙ, цп fгі.Iыllіі;; Г. 
власть-цивільна в.1Sда; Г. noi1ua 
-ГРО)Ш;I,.JUСЬІ:а пііlпз. 



ГP~~[lT,i 

Грамота -, \"'~10Т<l" -ТІІ; пQ
'J~'TII,!}I Г. ]НI'I·'\'і!а l'[lJM01'a. 

"Граната -ll'''IІ,\та, -ТИ; Г. ору
~,fЙ",IН - 1'\I"III'I'IІІ<\ ГГllшlтu; 
Г. 1,)'ЧII,IJl . І')' :111 грuш!та; Г. фу
га,'llи:1 - 11') 1";"11:\ ггашіта; "Гра
ТiJT"ll" ~ "fjl.1I11';IIO·'; }trтапие 
Г. - . )!"l,IIІПJl 'l'сІIІСіТ. 
'Гранатометание - I"pall"TO'I~

'І .:Iltlл. 
ТГранзтомстчин - Гl)ана-rО~IUТ

ІНШ, -1:1. 

'Гранит - Гl',"I{Т. ·Т". 
'Граница _. "":1 .. 1, -же ГРllШ'щя, 

-I~i, 1;"1';':11. -ПУ, Г. зреuна - І'ра
ШЩН ",,\,)', 

'Гра"ь - граІІІ" 'ПН; (>OKOB3J1 
Г. -СТ;IІІ,а. 

Графа - ГI',I'I',;, -фІі. 
*Графин - 1'1',;'1'1111, -1\3. 

Графин - ка; ,;фа, -фІІ. 

'Графичесний - графl'IІІИЙ;, Г. 
Т';'!ІІIJСТЬ '1'1";' ;па - графlЧШ~ 
Т'І' НІСї!, ~'i!\ \111-J. 

'ГрафленнЬ.Й - Jlюіп{,:пиЙ. 
'ГребеНІ а - '1'1'6111І;<1, -1(1[. 
'Гребень - ГI,(6іlll., -беIlЯ; Г. 

(",,,r,IIii - '''',IОНI'11і ГptGiBh; Г. бру
<'Т' Сl'lI- '1,,'6іlll, б]l)СТВСI'У; Г. 
Тll·lll~C,l.I,II~I~1 \>;L)lІ,П:- ГРI~біJlJ~ ~Ii~
ШII;оВО! 11,1.'111:11; г. СТ\),IItН ~ ГР'='-

6іш, ІІОІ'''"!ІІ''\; Г. ТОПІІI'РОII'П'Jе
('Іtllіі -- lїl\~I·Ї!!I, Т(llІограф{'lIiltll. 
'Гребля -- г,еl'.lУІ"[ІІШІ, гр,:(,Пя 
'Гремучий - 1'1 "І\ІУ'JllII; Г. гтуть 
- J іll!'1 \' ча ІІТ)' J І" rpIIM}~·le ЖИВU 

'1'1"',10; . Г. Cf\,\"IlL - ІРІІМУ'Іі 
]lI'~I',li. • 
'Гренадер - ГІ,rШ1ДI,СР, -га. 

-4,1 

Грунт 

'Грести, гресть - ВССЛУRати, 
I'рсотІІ. 

Грибок - ІІ'ІІ(,І)К, -(,І,а. 
Грива - rrJl'II'~, -ІШ. 
·Гривка с прорезью - ЕаЦІДЬ

ІШК, -К3. 

Гроб - домоніш.!, -ШІ; трупа, 
-НИ. 
'Громкоговоритель - I'I"IIIOJlJ

пець, -пцл. 

*Громоздкость - IІсвк.l;1ДI!
сті сть, -ТОСТИ; ~~в,і.lIIстіст1., -ТО
СТИ. 

'Громоотвод - 6.lIIСIЩВИЧПІІК, 
-ка. 

*Грохот - ГУl'lсіт, -ко'гу. 
'ГРУ?ЬІИ - fl',jUIIIi; Г. II~BnДKa

IІjJ1!б'1II3UВ Н:ЩІЛIОІ:UІIlШ, 

'Грудно,Й - ІРУ.:IІІ'lіl; Г.llI,Ісота 
- гр),,'ШІ ІІПСОТJ; Г, IІlІшепь 
- грудші 1181'<1. 

Грудь - грущ (гру",:Й). 
*Груз -,вантаж, -Ж)'; Г. )lер

ТВЬJП - !1t'РТПl!it BIIHTltffi; Г. по
ле;ншй - КОРllСllllіі BallT,L:I,. 
'Грузик - ТНІ'ііIН:Ц1" -рц:1. 
'Грузить, -ся - вапт,lо;IІТIІ, -ся. 
'Грузовик -- лагос{., -н,)за; 

Г. TplllГTOjJ - лаrон{з тр;ік'Гор. 
*Грузовой - lІilU1'.lЖllшl. 
*Грузомашина - В3ГОІшшина, 

-ПН 

*Груз~ под'ем ность - вантаж
ність, -ПОСТІІ. 
'Грунт - І'РУНТ; Г. Г.1ИОИИJ,lti 

- ГЛlfilястиі1 І'РУПТ; Г. lІеР:І.шi:l 
- lІ~jJ3Лllіі І'РУНТ; Г. пеС'Ja-
JШЙ-ІІіСIІуватнй І'РУНТ; Г. П.1GТ
иw.fi - щі.1LІшil І'РУПТ; Г. СЮі.Ш-

ГрувтовоІі 

стыl1 - СJ,~ЛП"ТІІЙ І'РУНТ; Г. С.І!е
жаВIllИЙСff - 3.Jl[.Г.lIlіі ]'l'упт; Г. 
ТОРфЯПllti - ТОРфI5UUі\ грунт. 
*Грунтовои -1'РУIІТОRиil; Г. во

да - ГР)'І1ТIJШ\ ПUI\~. 
*Грунтовка --; ГРУUТУВ{ШllЯ. 
Группа -ГРУІШ, -ПІІ; Г. огпе

вап- вошев,і група; Г _ со.:\е!іствпя 
-l'Р{!Ш ДОIlО1~,)ГП; Г _ ударuая
() ,п,~рпа груна. 
'Группировка - l'l'р)'пОIlНН; Г. 

1!0!irK - ГРУПУП'\UІІП віlісЬП:l. 
Групповод - ГРУП(lпід, -вода. 
'Групповои - Гl'уповйfi; Г. 6оі\ 

-Г!'УП1J81JіІ (,ііі; Г. ОГОНЬ - гру
повий ВОІ";ІІІ,; Г. ЦI'Л1. - групова 
ці.п,. 

*ГрушеВИДНЬІЙ, . l'р)'ІlІ[ К JpaTl\fi. 
ГР:'ІЗТЬ - ГРIlПIl, ТО'ІІІТІІ; Г. 

ЯСЛІ! - ГРЙЗТІІ Ао". 
'Гряда (горная) - пk\IО (Г{Р

ське). 
Грязнить, -c~ загрязнит~ 

'Давление -(дейст. ) ТI';спсп
ИН;ТНСК, -ку, вітиек, -ку;Д. газов 
-ТІІСК гUзів. 
* Давность ИЗГОТОвления нарт 

- ~аппіеТJ, СП.1,'t"rIIПI1 мап. 
Дальнеиший - ,~,\.пШIlі1. 

• Дальнии -- ,,<І,1,"Кllіі, ДfL.І1ьпifi; 
Д, лпrТ3ПЦІІЯ - да.lыl ДlІстJн
ціл; Д. ОI'ОПЬ - 1\lІ.l':lшfi НО
rJub; Д. от'езд - даЛt:IШЙ від'
УЗД; Д. РIt'1ВС.:\К<І - д'IлыІ РUЗ
віДlї(1. 

д 
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-ся - заПС'lпщlТJI, -сп, ззпе'lIІ
СТІП!!, -СЯ, ззGР\~,IІІ~)IЩТl[, ~a(,pp-
пИтп. • 
*Грязь-(mОIlh"n:Л) ('аГIІ,5, -111, 

"руд, -,'у; (на дороге) - Г]lП;I[" 
-;111. 

Губерния - гу(j~гuя, .•• ЩJIIl3 
(1; l(іВЩIІIl~, х ;ірківщппа). 
*ГубитеЛЬНЬІИ - згУ(jШJ!і. 
'Губка - r{r,j{~, -КП. 
'ГубчаТblИ - ryiilГllnaТl!A. 
'Гу док - гу"Ок. -;\1111. 
Гуж - гуж, -;ку. 
*Гужевои - ТJlГ.10щ'lfi. 
Гурт (Ch"omn.) - ГУРТ, -ту, 

*ГусеНИЧНblЙ (11І1)(11\ 111 О JI-

НЬ< й) п.l:l3УIIJппіі; Г, IIcpe,'~'I~ 
ІІЛfl3УllJпа псреД{t'lІl; Г -lІо-колес
ПІ,ІЙ Xll,,-1І.111"унJПО-Ю'.l{СПllfi хід. 
*Густои -;- гусг'гlі; Г -аа ,С~lаз-

ка - густе МIІ"ТII.l'). [гущаВIlІІа. 
'Густота-ГУЩIlН~, -пи, (лесп.) 
*Гуськом - НИЗКОЮ, У KOI01'JK. 

* ДаЛЬНОбойность - ;І.~.18!(І]б,)11-
пість, -ПОСТІ!. 

• дальноБойныи - ,',:l.1Сll06,;Й
IIHn; Д-ан fll'l'ІІ.1ЛСГПЯ - далеJІО-

661іПIІ IІРТIІ.1':рін. 
• Дальномер - Jщ.1СІІIІ:d{Р, -\'11. 
* Дальномерщик - д:tлекошр

llПlt, ·Кі:\. 

* ДаЛЬНОСТЬ-ДIІ.1,"llість, -КОСТІ!; 
Д. Пlli\Ш'ОГU ГО]ll131111ТІІ - Д~,l~
кість обрію; Д. lJi,Jстрела - ДIІ.l~
кість пJстгі,l у, Д. I'ОРИЗ0пта.1Ь-



Дамба 

нал - далекість позе~ш; Д. )l;ей
ствптельпая - далекість дІйсна; 
Д. полета пулп-даЛfltість ЛЬОТУ 
кулі; д. llРПМОГО Bытре"аa - да
л~кість простого пострілу; д. 
прицельпая - )l;злскість lІірвв
кОва. 

* Дамба - гатка, -кв. 
* ДаННblе - )l;аоі, -ПИХ; д. ВСХОД

АыIe - вихідпі дані. 
Дата - дата, -ти. 

* Дача - даваиоя, дача, -чі; 
Д. КОРI!а (коню) - давання фу
ражу (коневі). 

* Двадцатипитиверстка-.J;вад-. , 
цятвп ятиnеРСТІВка. -КИ. 

* Дверца - двJрці, -рець. 
* Дверь - двері, -рей; Д. ВІод-. , .. 

нак - ВХЩИІ ДB~pl. 

*Двигатель - РУШІЙ, -ІЯ. 
* Двигать, -си, ДВИНУТЬ, -ся -

pYxaT~, -ся, рухиути, -ся, РУШ~
ТИ, РУШВТИ, посуватв, -ся, ПОС}"
нути, -ся, посовуватв, -ся (впе
ред), прямувати. 

* Двигающийся, АВНІІІУЩИЙСЯ
РУХОМИЙ, РУШІІИЙ. 
* ДВИlllение - рух, -ху; аМПJIІ!

'гуда Д.-~мп~ітf.да Р1[ХУ; BOJlL
шае д.-ВІЛЬШ рухи; д. вперед
рух упrр~д; д. J!lJащатеJlьное -
обеРТUВIІЙ рух; д. llерекатами
ПОСУШІНПЯ пеРЄltJчупаllПЯМ; д. по 
I[ОМllасу - рух зз Ilомпасом; д. 
охваТI,шающее - охоплюваіІЬПI\Ї! 
рУХ; д. походное-ПОХ/Д,ІІЙ РУХ; 
д. ПРОСТЬ1е - веСI(ладПl РУХИ; 
Д. ру" - рУХ РУК,ІМ!!; Д. флан
говое - ФЛ<lнltовий рух; д. ФРОІІ-

не 

ДВУХСТОРОНПИЙ 

таlьпое - фровт;ільний рУХ; Д_ 
целиной - РУХ ціЛІШt1ю. 
* ДВОЙНОЙ - ПОJ\В/ЙnИЙ; Д. деіl

ствие - ПОДВІЙНИЙ ЧИН; д. ли
пєйка - подвІйна ліН[ЙІ(а; д. па
J!ИВН~Й 9лем~нт - подв[йний lІа
ЛИВIІIІЙ еле!IUПТ; д. шаг вперед-
1І0.D;В[ЙПIlЙ "РОК уперuд; д. mar 
назад - ПОДВ{ЙШІЙ крок ваза;\. 

* Двор - І10двІ р'я, двір (ДВ"ро!., 
.D;BOPY); д. постоялы-змвд,' -ДУ
* ДвуграННblЙ - двост{вний; д. 

угол - ДВОСТ[НПИЙ "УТ. 
* ДВУІІІИЛЬНЬІ~ - дпожіlЛ\,ВИЙ. 
* Двуколка - 61Д1[а, -ItВ; Д. 

аппаратпая - апарат па 6111.1::10; 
Д. аптечная - аПТ,"'IІ\З БІдка; 
Д. машипная - М<1lш'шва 6ІДI;а; 
Д паТРОППllК - l�a-,lйпа бідка; 
Д. саоитарная-саніт~рпа 6іДllа; 
Д. теJlефонпав-теJlефопва бідка; 
~. хозяйственная - ГОСIІОД~Р'lа 
БІдка. 
* Двупераи пружина - ДBOII~Pi\ 

ПРУЖlіна 
* ДВУПУТНblЙ - 1І.вокол1йпиЙ; д. 

.lИШI3 (ж. д.) - ДВОllол{йва (:ш
ліИНlІця). 

* ДвуснаТНblЙ-ДnОСХИЛИЙ, дво
покІТIІИЙ. 
* Двухверстна - JIBOBepCTIBlta, 

-ЮІ. 

* двухнолейны�и - ДВОltОJl{ЙПИ н. 
* двухнолесны�и - ДВОКОЛ{СUІІЙ. 
*ДвухпрОВОДНblЙ - двопровід-

нпЙ. 
* Двухсторонний двобl чниl1; д. 

феХТОВ<1l1ие - дВОбічне феп!-
шіпвя. 

Дебушировать 

*Дебушировать - дебушувати. 
* Дегазация - дегазаціи, -n.ії. 
* Деготь - дьОГОТI., -гтю. 
* Дежурить - вартувати. 
*деIllурны�-вартовuй;; д. I'ОJl-

lІ:1ота - кі'lшіта вартового; д. ле
иарскпй 1І0'IОЩПIІК - ваРТОВІIЙ 
ліюірсыї! ПО!lі'~I:I!К; ,до наблю
датмь - ваРТОВІІІІ СТ~:JШ'І; д. 110 
госппталю - вартовий шшmlЛЮ; 
д. 110 .ЩПИЗІІІ! - вартовйn .щв{
зії; Д. по !;аUЦЄ:IЯРИН пеР~IІНС'lIlК 
- ваРТОВИll I1Іlсар It~ПЦ~,IЙрії; 
Д. по "ара)' дам Г,lрниаоиа - вар
товий еторож залоги; Д. 110 IIОМ
нате посетите,lей - вартuвий 
IlіJ!нати відвІдуваЧів; Д. по "о
ПЮШlІе - ваРТОВJій стайні; Д. ПО 
"YXH~M - вартовий кухош,; Д. по 
лаГVРНQМУ с,іору - нартовпй та
бору, таборового зu.lру; Д. по 
отдедьпnй чаСТl!-·вартuвlIr! Oltp~
IIОЇ частини; д. 110 пекарпе
вартовiJI\ пекарні; Д. по при~м
ПО!ІУ ИОКОЮ -В<lртовМі а'luула
торії; ,До ПУЛ~~ІЄТН[,[Й, взвод-
вартова кулем~тна чота; Д. са

китар - ваРТОВІій саllітар; д. 
сигналиl'Т - BapTOn~r! суг~ач; 
Д. часть - BapT~Ba чаСТlI~а; 
Д-ІОН киша - кннга BapTOBlIX; 
"д-ныe на ЛИНИЮ" - .. Вартові 
ІІа лlпію". 
*деlllурство-вuрта, -ТП; всту-

пать в Д. - стати ва варту. 
* Дезертир - дезеРТllР, -ра. 
* Дезертирство -дезертув;lннн. 
*Дезертировать - дезертув~-

тв. 
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ДеЙС'fВОU<1Т 

* Дезинфентор - д~зипфеJ(10Р. 
-ра. 

* ДезинфеКЦИОННblЙ- деЗllпфrlt
цlЙllllfl; д. IШ!IЄР<l-- ДС31111фек
цlllllа каllера. 
Дезинфекция - дсзипфенція,. 

-ціі, ДСЗlІнфечваПllЯ. [цін, -ції. 
* Дезорганизация - де:іоргаllіз~
*Деііствие -дlн (дІї), (иЄ/і
жение) рух; (mехн.) 'ІІІН, -ІІУ; 
Д. 60евЬІС - ііоІіові ДІЇ; Д. 
воешше - во~ппі ДІЇ; д. Вр~.lIIп6 
-,Illкі.l,щі ]І.ІJI; Д .. 1поlll1"С - 110-
1І.ВІЙПllіі ЧIlН; Д. IІсІ,ры� - '11:n 
{Сltри; Д ЛОЖlluе -фаJlьшива ДІЯ; 
Д. IIop<�.1blloe-моралыllti BII.1JIU; 
Д. lІаС!!.1ьстпеlllюе - lІ"прві,lьпа 
дІя; Д. паСТУІІ<lТСЛЬ1l0е - !ID.IIJ.1113 
Д1Н; Д. ос.колочное--'шu ска.lІШМИ; 
Д. lІеРИО;\И'Іоское - lІеріО.lІl'1иі1 
дін, п. '1111І; Д П.1амеuп - 'ІІШ П'[
.1рl'Я; Д. І10лезпое - I\OPUCHllit 

ЧІШ; Д. пр06ИВllое - ПРООИRІІІІІІ 
ЧІІН; д. разруш{!теЛЬR"С-l'уіlllа
ціЙНИіі ЧІШ; д. Р:lСlt3.1"ПUClГ,' Te.la 
- ЧІІН розпечєвого ТІла; Д. р"р
НОI' - )ї\арпий ЧПП; Д. фуга"uuе 
- фуг;',СИlltl ЧІ!П; д. ХIІ)[Н'lеСIІIJ8' 
- хеМІЧIІИЙ ЧІШ. 

* Деиствительность-дійспіСТІ' r 
-П"СТИ; д. ОГUЯ-ДІl\спісТlo ВОГI1~_ 
* ДеиствитеЛЬНblЙ - дlilСllllіІ; 

Д. военная СJl);І;ба - A·iticua 1:lіІ
ськова служііа; Д. дальн"сть
)\Ійсва. далекість; Д. огоп" -
дійспи!\ вог{)оь. 
* Действовать - дІяти; t 'Н'.К

'Н,ибудь) орудувати; (тех.) ЧП
шіти. 



.действующий 

* Действующий - діСВlIЙ, '11111-
Ішil; д. армия -І\ієва. :ірмія. 

• ДеиораТИВНblЙ - декоратив-
11I1Й. 

Делать, -ся - робити, -сн, 
дІяти, -СП; .. Делай раз"-"Роби 
-раЗ". 

* Делегат связи -I\С.lег,іт ЗВП8-
1<1· 

* Деление - lІ,jділка, -КИ; пу-
ловое Д. - прспА пuділкз; гp~· 
,цуспое Д.-гр:lдуспа подіяна. 

Дело - СlIр:іnа, -ВИ. 
ДеЛОПРО~З80дитель - І\Ї.'О

п,lд, ·дз; Д. по 1:0ЗJlйствепuой 
'І,' СП! - ділопJд господар чої ча
СТl'IВИ. 

Делопроизводстве -діловод
·еТНI), ,ва. 

* ДемариаЦИОННblіі - деАІ~РIШ

дIНШIЇІ. 
* демасиированны�й - здемаско

вапні!. 

* ДемасиироваТЬ-ДСl1а"l(уn;ітн. 
* Демасиировиа - демзскувlн

ИН. 

* Демасиирующий - І\емаску' 
1j,lJыllїl;; д. ПРIІЗПаІш-демаску
'ІІ~Л hпі ОЗlІlШІ. 

* Дем обилизация - деl!обіліза
.цін, -І!ії. 

• ДемобилизоваННblЙ - здеll06і
.•• ЇЗL!п:ШИіі. 

* Демонстрация - дСllOпстрil
цін, -іУ. 
* Деморализовать, -ся - ... е",о

lшлі:lуmіТlI, -СJl 
ДенеЖНblЙ - ГРОШОШ'Iі1; д. ат

"ІСС 1'3Т - I'РОШОВJ1Й зтестат; д. 

4І; 

Десятиверстк~ 

кпига -грошова КПllга; д. ЯЩИК 
-грошова скрИпька. 

• Ден нии (в 'Кон,юшне) -заго
рода, -ди. 

Деньги - гроші, -шсй. 
* Депо - деп,!, -па; Д. пожар· 

пuс - ПОЖl:ЖНЯ, -lli. 
* Дергать, дерн 1 ть -- Сlпати, 

сіпнути; CllIIКi\TII, CIII'II;IJYTIl. 
: .D:epeBo - дерево, -па (.IHI.!\e~ 

р~иа); д. Лllствеllнuе - лиетЯIlU 
І\ерево; Д. хвойпое - глщ~ве і\е
рево. 

*ДереВЯННblЙ -, !\еl'СВ'J~lIиfi; д. 
гuловна - ~I'.pen'JllIa ГnЛІВІШ; д. 
ОСUОnі\[ше - дерен'лп:! оспова; д. 
m1ЛО'jК3 - дерев'апа Шlличка; д. 
ЯЩИl( Д.lЯ угло!!ера - дерев'ана 
СКРйlш(а ;\Лil "YТO~llpa. 
* Державна-І\ержlк, '[Іа, д~p

жаВI(і1, -КН. 

* Держат~ - трим~ти, держати; 
Д. IlОД огпєм--06СТРIЛЮВ;J.ТИ, дер
л;ати під вогнем. 
* Держатель -дсгж;іЛЬПIІК, ,ка; 

(nРUСllособлеН1tе) -д~ржавка. 
* Деривация - деривація, -ції. 
* Дерн - дерен, -риу. 
"Дернина - АС{JШlна, -ІІ\!; д. 

ЛОl'ОМ - ДСРП{Ill<l вздошlt; д. TW'l
KO~I - Д~РПI'llIа впопсреlС 
* Дерновать - Дсрнувати. 
'·Десант - "есlпт, -т)'. 
* десантны�й - ДССUIlТШіli;Д. от· 

Pil!\ - I\rС~U'ГIlIІЙ загІн. 
'Десятиборие - ДССJl'Гl\змагаll

ПЛ. 

'fl.есятиверстиа - деСЯТfJ.вер, 
СТID[Ш, ·ки. 

ДеСJlТllделеННЬlll 

* десятиделенны�й - деС8ТIІПО
дім,овий 
Детализация-деП!lізація, -ції; 

деталіз)" шluня. 
"Деталь - дета.1Ь (:ж. р, -JlИ), 

подрОбllЦil. 
* Детонатор - детошітог, -ра. 
* ДетонаТОРНblЙ - деТОШІТОР' 

НИЙ; д, трубка - дel0H~Topиa 
тр)'б!ш. 
* Детонация - детоuація, ·ції; 

детонуваПUJl; д. чере~ ВЛIШlIuе
і\еТОll~ція '1ul'e~ ВIІ.lllП. 
* Детонировать - детонувати. 
* ДетонирующиА - детоиаці/l

пий; д. взры'l~'[nеe вещество -
деТОНаІ\lііпа Вf!бухJв!\ реЧОВИНі1. 

ДеТОРОДНblе части - ПрllрLI-
джеUНJI. 

* Дефиле - il.сфіл~. 
* Дефилировать - дсфілюшlти. 
*Деформировать - дВфогчВ<і. 

ТІ!, 

* Дешифровиа - розшифрушін
ня. 

Деятельнос ть - дi!;~ь~i~Tb, 
-ПОСТІ!; д. боевая-бОЙОВіІ ДШДЬ-
111сть. 

ДеятеЛЬНblЙ - діJІJlЬПIІЙ, ,щ
ТlіВllшl. 
* Диагональ - Ш;Сllоа, -НИ, дія

гоші!lЯ, -лі • 
• Диаметр - 1І0пrрвчпнк, -IШ. 
* диаметральны�й - ПОJluрr'!lIll' 

кОппй. 
• Диафрагма - ді~фрагма, -llИ. 
Диван - К:lIluпа, ·Пll. 

* Дивизион - дивізіон, -Hl.' 
* ДИВИЗl10ННblЙ - ДIІDі~Iі!Нl!Й; 
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ДИСТ<:ІlІцИОlJпміі: 

Д. аРТИ .• леРIІЯ - ,1ІІВЇЗІіі11[\ аl'"І'lІ-
11;' рін. 

• Дивизия -- див{зія, -зії. 
Дивnартиомиссия - ,~Ішпарт

I(ОМlсія, -сії. 
* Динамит -- ДIlПЗ",{l', .ту; во

еuный Д. - BiilCI.KJultrl Дllпам{т; 
жrлаТИllllровашшй ДllIlaМИl'
ЖСЛНТІІІІUl:3111111 ДІІІШJІ{Т; пу
,lСНIlСНІіі Д. - ДРі1ГЛUСl'lІll ДП, 
[шиІт. 

ДннаМИТНblЙ - ДШІ<l'I{ТОВlIіі, 
• Динамомашина - ДІШ;J.JІІІ)Ш

ш іlll а, -ІШ, 
• Динамометр -- д!шаJІО'!~ТСР. 

-три, СП~І)J[ІР, -ра. 
• Дllнитронафталин - "lІнітро

пафта.~іllа; CHo.~YI(<I Ф;ш'є. 
• Диоптр - прозір, ·~opy. 
,li ирентива - ДІІректива, -ВІ!. 

• Диреитрисса - ДlIре!І'l'Р І'(са, 
-сJl; д. ОГНЯ - Дllректриса вог
пю. 

Дирижабль - диршюібль, -.lЯ. 
* Диси - ItрУЖа.~о; д. с зуб

'ШТКОЮ - кружалu 8 TpUGI;OM; 
Д. Пilllра(~!lЯЮЩUЙ - lІапршш~ 
Іtруж<lло; д. нрuцел!,uwй -- мір
Ullк,lпо круж:,ло, 
* дисиовы�,' дисиообраЗНblЙ

nРУЖ:'.10ПИII. КРУЮI.1\'В~Тllіl, д. 
ПРУЖllП<l - I(РYJI,а.1 yr:JTiI 111') ,1,,'1-
па. 

Дисиредитировать - ДllСI·Р[)

ДI!ТУВ~ТП, 3,\ИСІ;I"',ЩТУВ,; Гll 
ДислоиаЦИЯ-ДIlС.1Окdl!Їн, -иії_ 
ДИСПОЗИЦИЯ-ДIІСllозіщіл, -І!ії. 

* ДистаНЦИОННblЙ - ДlIстаlЩln
виli; д. трубка двойпого дей-



'дНСТ:lН!\НИ 

~l'ВJJЯ - дuстанцlЙI!ИЙ запальннк 
1l0J\Вlfiпого чйuу; д. часть - ди
~Т:1нцlйна частина; д. дел енне -
ДИСТRl!ційн:t IІJдіЛШI. 
* Дистанция - дистанція, -ції; 

.д. uлижняя - БЛИ8иtа дистан
ц~я; Д. ВИДllМОСТИ - дист~нція 
'ВИДНQСТll; д. дальпяя - Д:1ЛЬНЯ 

. Дllст,lнп.ія; д. СРОДНЯIl-сер~дня 
дuстанція. 

* Дисциплина- дисцнплlна, -ии; 
.Д. воuнская - військова ДИСЦИП
лІна; д. маСКИРОllочная - днсци

nліна ,MaCI(YBa~HH; д. огпя- ди
.сцпплша вогню. 

* ДисциплинаРНblЙ - дисцнплі
н~рннй; д. ПЗI,lскание - дисцип

лін~рпа юіра; д. воздействие
дпсциплінариuй вплив; д. пра
во - дисцuпдішірно право; Д. 
:устав - дисциплінарний статут. 

* Дифосген - дифосген, -пу. 
* Длина - ДОВЖИl!а, -ни; д. гра
иаты- довжшн!. грана тн; д. ІШ
ВЬІ без nзрыі1теля - довжина 
IllНИ без за.п,LЛЬПlIка; д. енарн
да - довжпна rapI!I.UTHH; д. тела 
орудия - ДОВЖlIшt тіла гармати; 
Д. трубки -' довжина трубки; 
Длиною, n Длину - вдовж, зав

дJВЖIШ. 
: Дn~теЛЬНblЙ - ТРІІВ~ЛИЙ, за

·гаЙНИIІ. 
* Дневалить - чергушlТIІ. 
* дневальны�-чсрговець,' -nця; 

,д. наружRыt - наДВІРПИЙ чер
говер.ь; д. иеочере,дНОЙ - пов а
порядковий ч~рг()ввць; д. О,че· 
J!едной - порндковиl1 черговець; 

Довольствие 

Д. по копюшне - черговець 
ста!іиі. 
Дневна - ДlІюваннк. 

* Дневнин - ЩПД~ИDИК, -ка. 
* Днев ной - д~пниЙ. 
Днем - вдепь, удень. 

* Днище - Дl!ище, -ша. 
* Дно - дпо, дпа (.;ItH. д~па); 

Д. ввинтиое - вrвин'rн~ дпо; Д. 
рва -- дНО РОВУ; д. сталыlе-
стальн~ ДВО; Д углубленик
дно поглИблення. 
* Добавок - ДОД,ІТОК, -тку. 
Добавлять, добавить - дода

nаш, додати. 
,Добега,ТЬ, добежать - добі

rати, доБІГТИ. 
*)\обраСblвать,добросить--до

кидати, ДОК{Ідати, докинути. 
.* доброшенны�й - дою'шутий. 
,п.оброволец - добровJлець, 

-ВlЛьця, охJтuі.ш, -ка. 
* Доброначественн ость - доб

ротність, -вости. 
; доБронр~вны�й (?>ОНЬ) - спо

КІйний, . лагІДUИЙ. 
Добросовестность - СУМЛllІ-

иість, -ности, сJвісиість. -ИОСТІ!. 
Добblча - здJбич, -чи. 
ДOBepeHHOCT~ -- дорУчен~я. 
Доеерие - ВІра, -ри, дощр'н. 

* Довесон - дJважка, -ки. 
* ДОВИН'Іивать, довинтить

доrвішчуваТIІ, доrВIІПТІ'!ти. 
* Довоnьствие - постачаuня; 

Д. артиллrРllйское -аргилерій
не llостачаннн; д. вещевое -
речов~ .постаЧ~I!ПН; ,Д. денежное
постачаНRН грошове; д. квартир-

48 

Довольствовать 

пос - постачапня квартИр~е;~. 
Jшльпое - постачання милоее; 
,д. nрпварочное - постачання 
приваркове; Д. проппантское -
провіянтське постачаНІІН; д. пу
тевое -- подорJжні видатки; Д . 
~уточпое - добова Шlйка харчів, 
харч на добу; д. чаl!ное - по
етачаипя чаєв~; д. .руражное -
постачання фуражне. 
* Довольствовать - постача

'І'И; д. едой - харчув<1Т1!. 
ДОВОЛЬСТВОВІНЬСЯ -- задо

щ,льп»тпся. 
Договор - ДОГОВ{Р, -п,lру. 
Догонить, Догнать - ДОШIlЯ

Т,І, догнати, наздоганяти, uзздо
rшІти. 

• Догорать, догореть - дого-, , 
рати, ДОГОРІТИ. 

Додавать, додать - додава
ТИ, додати, добавляти, добавити. 

ДОЖДЛИВblМ - дощовитий, до
ЩОВИЙ. 
Дождь - дощ (дощу). 

* Доиmмать, дожать - доти
~к<іти, дотиснути. 

* Дозаряжать, дозаридить-
дозаряджати, дозврндНти. 

Дознание - дізвЗI!ВН. 
* Дозор -- дозір, дозJру; д. ка

раульныІ--доз{рp сторожі; д. раз
ведьшательпuй--розвfдчий дозІр. 
* Д030РНbll1- дозJрець, -зорцн. 
* Док -- док, -ку. 
* Доклад -- дJповід[" -ди. 
* )\оклаДblвать, док пасть -

.цоповідати, допов{сти, донJсити, 
)\он~сти. 
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Донесвнив 

*Донручивать, Донрутить
докручувати, докрутити. 
*Документ - ДОlс)'мент, -ТУ; д. 

долголоti -- борговиЙ док}'мент; 
Д. проездпоll - документ на про
"І(ЗД; д. увольпительный - Bi,~
ПУС1ШЙЙ ДОКУ/lепт. 

Долг-обов'язок, -ЗКУ, борг,-гу; 
Д. службl,J:-служ6Jвий обов'язок • 
* Д олговремеННblЙ - довгочас

ниti. 

,Долетат~, долете.ть - ДОJlі
тати. до"еТIТИ. 

*ДОЛЖНОСТНОЙ - урядJвий, 
службовиll; Д. ЛИЦО - служБJва, 
урядо ва осJба. 

* Должность - посада, -ди; )\. 
а~минист~аТlІвпая - адміпіс,тра
тпвна посада; д. Нllзшав-нижча 
посада; Д. строеван -- муштрова 
посада. 
* Доливать, Долить - до.lІІІвати, 

ДО;lІlтн. 
* Доливка -- доливання. 
* Долина - долина, -ни. 
* Долото - долото, -та. 
* ДОЛbl-- ЖОЛОбі!, -БІв. 
* Дом - діJI (дЙ~[y), (здан.uе) 

будИпuк. -ИКУ; д. Красuой Ар
МІШ -- Дім .ЧервУuої. Армії; д. 
леСПlІка -- ЛІсникІВ ДІМ. 

* Домашний--до"Jвиl!; д. арест 
- домОВПЙ ар~шт. 
* Домкрат - лів~р, -ра. 
Донесение -- дон~сення; д. 

в~есрочное - позатермінJве д~
несеппя; Д. по ком,шде -- доне
сеинн за командою; Д. срочное-
ДОIІ~сення термінове. 



ДОВНЬlЙ 

*ДОННblЙ, доньевой - Д~ПIlRn; 
(~H{.) Д -Ь!С-Д"'llні; д. п'гул~а
д~попй YTYДOlr; д. МИО<l- Д~ПШL 
Мlпа; д. стакао- Д~l!llI1Й цп
JJlпдер; д. фугас - ді'ооа фугасз. 

Доносить, донести - доо,l
сити, дош'сти, ;~опонідати, допо
вісти; Д. по KOMal",r - дооJситн 
за КlІм,ін"ОIО, [д<іТОIІ, -ТКУ. 

Дополнение - допJВllСIШН, до· 
дополнительны�й - AOJI<lTKJ

ввй; д. l'ори:rОllталь-додаткова 
1І0З~Мllпа; Д. заряд - JIOA<lTltJ
вий вар;С\; д. УllраЖII~IIІІЯ - д"
JIaTKJui впраRИ. 

• допризы�нойй - ДОПj1l1зJвпий; 
Д. ПUДГОТUВКlI- ДОI!РlІsJвпа піl\
rOTJRa. 

• ДопрИЗblВНИИ - ДОllризJППIІК, 
* Допуск - дJпуст, -ту. [,ка 
Допуснать, допустить - JIt'

нусюіТIІ, допустити, підпуrк;lТIІ, 
підпустити. 
* Дорога - шлях, -ху, JIopJra, 

. Гll; д. времеllпая - ТІІмчаС,'I!IIЙ 
шлях; д. вьючпаИ-В'и\чuа AopJ
га; Д. грунтовая - І'РУПТОВІІЙ 
шлях; д. естествеlШа3 - при
Р~Jl.п!Й ШЛЯХ; д. жслезuзя --;-- ва
ЛІЗ'!ИНЯ; д. зимпяя -llат~ртuй 
шлях, :!lIJIШIК; д. IIСltусствеlшая
ШТУ'І!ІІІЙ ШЛІІХ; д. Л~Сllая - лісо
виіі ШЛЯХ; д. мощеиан - брукJ
ваuий IUМІХ; д. ПО.1 еЩLЯ - но.llЬО

Bf AopJra; д. иРUССДОЧlraя - пу
ТІвець, -вця; д. с ІtаоаваJIП-ШЛЯХ 
з кашіпаМIІ; д. столбова3-СТОВНО
вий ш.1ЯХ; д. строющаяся-шлях, 
що будується; д. траНСIlОРТНал-
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Достовервость 

траUСllOрТПИЙ ШЛЯХ; д. Тlдuвая
ТИЛОПIIЙ ШЛЯХ; д. УЗКОI:олейuая
вузькокол/йuа залізниця; д. ши
рококолейная - ШUРОКUКUДlйuа 
з~ліЗUl',І\В;Д. шоссироваипая, шос
сеfillая - шосовий шлях; полотно 
дороги -- тор, TJpy; проезжаа 
часть дороги -- переїздок; про
хож<ІЯ Уисть ДОрОl'И - ступа, -ПИ; 
указ~rеЛl. дорог - поюіжчик 
шляхІВ. 

• Дорожка - ДОР{ЖІШ, -КИ; д. 
ШО~1І0льuая-шJмпольuа ,l\оріжка. 

* Дорожник - долітц~ жолоб
ч:lсте, жолоGівка. 

• дорожны�й - ШДЯХОПИЙ, до
Р'\Жllіfi; д. аВТО'll06I1Л1 - дорJж
ній автомобlЛh; ДОРОJlШО-МОСТО
во!\ - ШЛПХОП,\-!ІостовИil. 
Дос на - Д,\ШН<І, -КИ; д. ВІІН

топальпая - rвиитуваЛLпа дошка: 
Д. вклаДllап - nK.~a"в<1 дJшка. ' 

• До:мотр - дJгляд, -ду. 
• ДОСРОЧНblА - дотермінJвий; 

Д', uсвобо'цеlll:е - AOTepJliOOBe 
ЗDl.ll>uеuuя. 

Дост"вать, Достать-(куда) 
досягати, ДОСЯГТИ; ('/.11І0) здо
БУllатн, ЗДОб}~l'І1; (откуда) вий
мати, юr( fi)uяти, здіЙJlати, знЛтн. 

ДостаТОЧНblИ (коди'/.есmво) 
- достатвій, довІльний. 
* Достигать, достигнуть - до

сягати, ДОСЛІ'ТІІ чuг,\, ;\охоДити, 
дійти чого. [буток, -тку. 

Достижение-досJl'llення, здо
Достоверность-псвність, -но

сти, правдиві СТІ" -ВОСТИ; Д. лич
пости - правдивість особи. 

Достоинство 

Достоинство - гlдпість, -но
СТИ; достJйпіСть, -ности; попага, 
-ГІІ. 

• Достреливать, дострелить -, , 
ДОСТРІдювати, ДОСТР~ЛІПІІ. 

Доступность - ПРIlСТ}~Ппість, 
-ностп, Дост§ноість, -ноr.ти. 
• ДосчатЬІЙ - дощапllЙ. 
ДОСblлание - ДОСІІД~І:ІШ. , 
ДОСЬІлатель - ДUСIІЛlLЧ, -ча. 

* ДОСblлать, дослать - доси
JJ:lти, ДОС,1аТII. 

* Досягаемость - дОСllжuість, 
-НОСТІІ; впе досягаeJlОСТП - по-за 

дJСШО!I. 
* Доталкивать, Дотолннуть

доштJвчпаТII. ДIJШТОПХН1~ТН. 
Дотребовать - ДОВЮlагати. 
Доходить, ДОИТИ (до чего)-

Jl.ох,\дпти, JIiilTr'1 до чJго. 
Драгунский -- драгУпський. 
Дратва - дратва, -ви. 
Дратьси - битися. 

* Древесина - деревинпа, -он. 
* ДpeBeCHbl~ - деревний; д-ныe 

опилки - Тllрса, -СІ!. 
• Древко -- держак, -ка; Д. ДЛЯ 

баоuика - держак щ{тки. 
* 4ревонасаждение - д~peBO

садlНПЯ, паСі\джуваНІІЯ дерев. 
* Дредноут - дреднJвт, -та. 
* Дрезина - дрезипа, -НИ; Д. 

6ропсвап - панцерна ЛРСЗИН:І. 
* Дрель - ДРИЛІ" -ля. 
Дремота - дрімс\та, -ти. 

* Дренаж - дреп:іж, -жу. 
• ДренаЖНblЙ - дреюіжпuй; д. 

тр, ба - дрена:кпа труба. 
*Дренировать - Дренув"ти. 
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ДЬIJIОК 

* Дробинка - дp06Iiнrca; СТРР;ІЬ-
6а Д-ками - стрімluuя дроGl'IIІ
ІШ'!ІІ. 

* Дробищий .- дрn6r'IЛЬПИіі; д. 
взрычатоеe вещество - дроБИJlЬ
па пибухJва речовина. 
Дрова - JIpJB~ (дроп). 
Д?огнуть - 1І0;:щватнс!!. за8а

І'аТIIСЯ; оrПjlIlЯТС.IЬ дрогпул-
r.Jpor llO,,\<incb, З:1ваl.1UСІ •. 
'Дублирование - дуGлюшіllНИ. 
* Дуга - дуга, -ГІІ; Д. Вольто

ва - дуга IJJ.1bTOBa; д. градус· 
пан - градуспа дуга; д. п,.д·ем
вого мехаuи,зМ:І - дуга оідіЙ:lніль
ного J!exaIll3MY. 
'Дужка - ;фкка, -КI1. 
* Дуло - ДУД0, -.1а. 
'ДУ~ЬНblЙ;-ДУЛОВl\Й; д. 'СРС3-

ДУЛО8ИЙ ЗрІЗОК; д. Ч;tСТЬ - ду
.10ва частr'ша. 
'Дуль~е- ~)'ЛКО, -ка; д. ГИЛІ,-

3Ь1- дущ;о ГІЛЬЗИ. 

• Дуть, дунуть - І\УТІ!, Д§IlУТИ. 
,дьІБы�, стан~виться на Дblбbl

дуба, стати дуба. 
• ДblМ - ДІ!!І, -JIY. 
• ДblМНblИ - ДlіJIПИIi; д. IІОроХ

ДИМНИЙ порох; д. DUPOIUOK
ДІ!МІІИЙ порошJк, -uшу. 

• ДblМОВОЙ - ДІ[)[ОnIJЙ: д. за
веса - ДIIJ!ОН~ з~с.10Ilа; д. короб
ка -;- ",lIJlllllца; д. СНГIІ<lЛ - ДІІ: 
MOB~ гасло; Д состав - димова 
спол)~ка; д. труГоа -- ДIIM~P, -рл; 
Д. шаlШЩ - і\ЮІ"ші шашк~. 

• Дblмогарная труба - ВОГІІев:І. 
труМ_ 

• ды�онH - ДЮI,lк, -J\Кіі. 



.!.Ьlмо-пиротехниqесказ маскировка 

* Дblмо-пиротехничеснаll мас-. , 
кировка - ДИJIlо-шротеХВIЧН6 lІа-

скуш\вня. 
* дblМОХОД :-,ДHII~xlд, -ход,У. 
* Дblра - ДІра, -РИ (oМ1f. ДІРИ); 

Д. ГJlадкаЯ-ГJlадка діра; Д. НІІ
ВИВТОВlІпнан-наtвинтОванадіра. 

ДЬІwать - дихати. 

Е 

Еда - і~жа (і~жі), харч, -чу. І 
Единенме - єдваПНlІ, єдність, І 

-НОСТИ. 

*Единица - одпшіця; Е. бое
вая - бойова одиниця. 
*ЕДИНИЧКblіІ - однпичпнй, по-

однпОкиЙ. [НИЙ, одноразовий. 
ЕдиновремеННblИ - одночас
ЕДИНОДУWНblіІ, -но - О)l,НО

стайний, -по, -не, однодушннй, -но. 
*Единоначалие - єдинопачаль-

HiCТh, -ности. [чаJlЬНИК, -ка. 
"Единоначальнии - ЦННОПR
Единство - tдпість, -ности. 
Единwи - єдиний. 

*Едкии - їдкий, гострий. 
Едок - їдець (їдця). 

*.Еж - їжак, -ЮІ; Еж ПРОВОJlОЧ
иый - їжак дротяшіЙ. 

Ежедневно - що-дня, щодеппо. 
*Езда - їзда, fханиз; еВДIІ сме

ною - ївд;\ вміною. 

Жа,ПоваПЬ8 

* ДblWЛО - дишель, -Ш.ll./l. 
* ДblWЛОВОil _. дишельннй; ,fJ.. 

болт - дишельний прогонич; д. 
буфер - дишельний відпружннк; 
Д. BdCOB - ДlІШельний засув; Д. 
коробка - дишельна Іtоробка; Д. 
ремень - дишеJlЬНИЙ ремінь. 

* Дюйм - ца'пЬ, -ля. 

*Ездить - Увднтн. 
*Ездовоil - їздовий; 

вие садись" - "ЇЗIІ,О1!1 
"Ездовие СЛ6зай"-
S.llазь". 

"Ездо
сідай" 
"їздовІ 

*Ездок - їздець (їздця). 
*Ель - ялина, -НlI l tмний_ 
*Емкии - місткий, укладистий, 
*Емкость - м{сткість, -кости; 

ЄlІІ.llіст Ь, -НОСТИ. 
*ЕстествеННblИ, -но - npllpOA

пій, -ІІЬО, натурадьннй, -но, В.ІІа
стивий; Е. маСКllровка - прирсlд
Н6 ~ШСI\увlпня; Е. магнит - при
родоій MaГH~T; Е. надобность -
природня потрМа; Е. ОТКОС -
властива СПОХОВlluа; Е. рубеж -
ПРllродніl1 \?уб{ж; Е. скат - при
родній покfт. 

Есть - УСТИ. 
, Ехать --' Уха10; Е. верхом -
їхати B~pXH. 

ж 

Жажда - спрага, -гн, жажда, Жалобщик - жалобник, O<l80B-
"ЖаJlО - жадо, -да. [-ди. НІІВ, -ка. 
"Жалоба - скарга, -ги. Жаnованье - платия, -н{, 
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Жuова.ТЬСIІ 

ЖаловаТЬСR- жалІтися, скар-
житися. 

*Жалонер ~ жадон~р, -ра. 
*Жалонировать - жалонувати. 
*Жалюзи - жаJlюзl, -зІв. 
Жатьси - тискатися, ТИСНУ-

тнся, ТУ.llИтися. [скРітень. 
*жгут-джгут, -та; (COJtOoМbt) 
*Жвзл - Ж6З.llО, -ла. 
ЖелаеМblМ - бажаний; Ж. на

оравлепое - бажаний напрям. 
Желание - бажання, хот{ння; 

по собственному жеJlаuuю - з 

ВJlaClloї волі. [пОваииЙ. 
*ЖелатинированнЬІ" - жмяти
*ЖелатинообраЗНЬІ"-же.llЯТR

нуваТІІЙ. 
*Железко - за.ll{зце, -ця. 
*ЖелеЗНОДОРОЖНblЙ - заJl із· 

ни чий; Ж. ветка - залізничнй 
рукав; Ж. вымкаa - залізнича 
вийма; Ж. полк - валізиичий 
ПОJlК; Ж. часть - заJlізнича ча
стина. 
*ЖелеЗНblА - зал{знпй; Ж. до

рога - залізниця; Ж. КОРНУС -
за: {ЗНИЙ корпус; Ж. І(рило
за.~lзпе КРllдО; Ж. пробка - за
л(зна ваТ,ичка; Ж. трубка - за
Jllзна трубка. 
*Железо- вал{зо; Ж. угловое

кутіВКОВ6 заJlізо; Ж. листовое
аркушеве задІ ЗО; Ж. МУНДШТУЧ
ное - залізо байрачне. 
*Железо·бетон - заJl{зо·бетОн. 
·Желоб - жодоб, -ба; Ж. зкс

цеитрический - ЖОJlоб ексцеи
трИ'шпЙ. 
*Желобок - ЖОJlобок, -бюl. 
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*ЖелобчатwА - ЖОJ!обчастнlІ~ 
жо.,06уватий. 
·желто-белы�і - ЖОВТОбlлиti. 
*Желтwі! - жовтий; Ж.охра

жовта вохра; Ж. фосфор _. жов
тиl! фосфор. 
Желудок - ШJljиок, -НКУ. 
*Жердевой - жердяний. 
*ЖеРАЬ, /6ердина - жердина;. 

»!. охоронна:! - жердипа запо
БІжна. 
Жеребец - жеребець, -бцЯ. 
Жестокиіі-жорстокий, лютиfl_ 
·Жесть - бляха. -хп. 
*Жестинка - бляшанка, -кн. 
*Жестинои- б.llяшаиий; Ж. ко-

робка-бляшана коробка; Ж.ІІОД
ДОІ! -()JlJlшане піддеННI\. 
Жетон - жетон, -на. [дити. 
*Жечь, сжечь - паJИТВ, спа
*ЖжеННblЙ - паА6НИЙ. 
·Живаи ИЗГОРОДЬ - живоп .• іт~ 

-.ІІОту. 
*Живец - живець, -вцЛ. 
*Ж.воЙ - жнвиn; Ж. цель -

ж:.ва ціль. 
Жмвость - живість, -BOCТlI~ 

моторпість, -пости. 
ЖИВОТ - живІт, -вота. 
Животное - тварина, ·ПІІ. 

*ЖИВОТНblіІ - тваріIllНJl.Й; Ж_ 
транспорт - тваринний траве
порт. 

*Жидкиіі - течні!fI, рідкий; Ж. 
те.lО - течпе Ti.llo; Ж. раствор
рідКИI! розчин. 
*ЖИДКОСТЬ - течиво. -ва; Р{;І.-

кість, -кости. С-ці-
Жижа навознаи - ГНОЙОЕИЦЯ. 
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Жизнь - .лшттЛ, пік: -ку; Ж. 
Jo1II[1II<1Я - ІШРНО ЖИТТН; Ж по· 

:Xn.1��o-боrП<Jі! - пох{дuо. ('оilов.! 
}I~HTTtl. 

:'! Жила - ж,'I.lа. -ЛИ. 
, Жилои - ЖIIЛIIIі; Ж. помещr,

ТІНІ' - )!(ЛТЛ,), -ли; Ж. нострой
Іса - житлun:t ('УДІВЛЯ. 
'IНМbfКИ - !l~!{jxa; -хп, (1ІЗ 

('8 Р I."льt) ;1;~I,І';IJ, -ив. 

'ЖураВЛИНbfИ -- журавлипий; 

За - Зil, ПО, по-за; ,,:3& ІШОЙ 
111;[1'1))[ (беГUIl) марш" - ,,3а RUОЮ 
](V':"O!( (біг,)м) РУШ"; ,,3<1 СІІИПУ" 
- .. ~)a СПІШУ"; послать З<І П<l
Тj"'П,1 ~I! - нослlт!! по паU,!ї. 
'Заартачитьси - З3НnРОВIJТИСJI. 
*Забивать, забить - ~"lJиn:іти, 
*Забивка-за(,IІП<\ПIІЛ. [за6l1ти. 
За5ирать, забрать-заборu.ти, 

3"(,[1;\'10; З. в ПЛОН - ПОllОИИТИ, 
}' 1І0.Н)1І зar'Р~ТI!. 
'заблаговременны�,' -но- 8<1П

Ч;'lСППЙ; -ВО, 3і1:1'1плег{дuшl, -/1,1->; 

заВ'lас)" зазда.1СI'IДh. 

Заблудить, -ся--заб.лудИти, -СП, 
~,l(,лукати. 
"Заблуждение - омаl!а; ВВО-

)l,ИТ!" ввеСТIІ в заБЛУЖ,l;еПllе

.зап,{дитп, зав,:сти в омап)'. 
*Забоина - З<lбоїпа, -ви. 
'Заболачивание-~(,олОЧУRапнп. 
*Заболачивать - зГJолJчунати. 
ЗRболевать, заболсть - захо

PYUUTII. захворіТlІ, занедужувати, 
З~,ІІ~ Д Ужап[. 

з 

(j~ 

Ж. строІІ 
lСlf()Ч(~Я. 

лад 

3аВЄ,l!.еПІ!е 

:J.ураВЛИПИIІ 

Журнал - ;1'Yj1I1J.~, -лу; Ж. 
n:ЩСК3ПIlі1 - Ж)'і'IІ:\Л "ар; Ж. в,)
;IІПL1Х деЙСТВIІЙ - журп;\.l ВО
СІІЯОХ ДІЙ; Ж. nXlІ,lЯЩIІХ буиаг

ЖУГШI"l ВСТУПIl{IХ IШП':I,ів; Ж. ПЬ[
сот - Ж)"РШ1Л Пllс,lт; Ж. НСХО
.1ПЩПХ бумаг - "'YJ1I1,\Л вих{д
ІІ)ІХ [!ап~рів; Ж. поощрепий 
журші.l заохUчувапь. 

Заболевшии - що захворів, 
Щ!) ЗІІІІСДУ;ІШІІ. 
'Забор - парк,llІ. -II~; забор 

(водЬІ) - ~a(,,:p, -ру. 
Заботиться. позаботиться -

д6;\ТIІ, IЩl(,JТIІ, пе!,ЛУIІ.іТIІСЯ, 110-

пеклvr.~іТJlСЯ. 
*забрановы�аa а, забраковать 

- БІ<:II;уп:'ІТIІ, ~а6ракун;\ти. 
ЗабраСblвать, забросить-за

ЮI,l,UТН, Я,LI;,'IІIj'l'lf, :заКlfдати. 
"ЗабрОНИРОВbfвать, заброниро

вать - Н;lІщеруваТIІ, запапцrру
в<lтн. r напиЙ. 
*забронированны�и - Піівц~ро
*Завал - зашl.l, -ЛУ. 
*Заваливать, завалить - заки-

даТІ!, З::lю'IД:1ТIІ, З:1ВU.1юваТІІ, 3:1-

ва.lІ·IТIІ. 
Заварка - ~аR;IРЮ1JІІППЯ. 
,Заваляться (о коне) .- зава

.ilJ\ТПСП. 

*Заведение - заклад, -ду; З. 
воеПUО-ДI'чс6uое - військова .lІі
К~РПЯ; З. ПОСІІПО-У'lебuuс - вій-

3~ве"ЬlваЮЩl!іі 

с~и,II\О-ЩJ;Ч,\.II,пиіі заК.lа.1; З . .lC
че(j1l0L' - ~liK,tPIIH. 
*заведы�ающийй - заві (уна'l; 

З. ОРУЖIIІ'.\l - З<lВ{ДУВ3'1 а"v,kю; 
З ра зве ди .. й г,ilтареll (Д!lВIІЩ
она) - заПIДУR3'1 j1,5звіДltIJЮ Ga'1e

РІ] (Апві:-іОIlУ); З. ХОЗЯЙСТВО\[
ТО,;ІІ,)ДВР, .р" 
*Завертна - зJ ВСГТ!іа, -Ю!. 
*Завrса - :JG""llluз. -ПИ; З. дыl

!lОВ,'Я .- ДIОIОI:'\ заС.ІJIІ3; З. огнl'
вал - ВІІІ'ІН'В" звс.lJпа; З. свето
вая -- CCi'1.1UB:l ЗJС.ІJuа. 
Завет - ;1аIlОНІТ, -Т,", 
ЗавеЩание - заllОПlТ, -ту. 
*ЗавинтоваННbfИ _. JarBltIlT,:H<I- , 

пий; З. ГIІецо·- З<lI'ВllІlт,іН3I1е 
гнізл,5; З. КІІВСЦ - З<lI'ВlштuваllllЙ 
кіпUць. 
*Завинчиаать, завинтить -за

rВJjU'IYBaTII, заrСИUТ{ПIІ. 

:3.t1'pa;[цeIlH~ 

*Заводная лошадь - зап~сш'lІ~t 
'Заводь - ~tLT'Jlta, -КІ[. r "іНI,_ 
Завоевание - заRIІЮI:Jпнн, З;l.о

бу,",I. 
ЗавоеВblвать. завоевать-

заВОЙОlІувати, засоюu.l ТІІ, З.10(,V
вати, здоБУТІ!. 
*Завожживать, завожжить _о· 

запіжltJ~ати, :ш"IЖI(,LI·Н. І-\!\'-
*Завхим (сх:ороч.) - 'Ш::Х"". 
'Заволакивать, заволочь іза 

слонять )-зас:теЛ:ІТП, :Jar;rl'.llj'j 11, 

попив:\'ти, ІІОВІНІІ, затnг" [11. з,
тягтЙ. 

Завтран - гпіД,IП"К, -шt)'. 
*Завязка - З311'';31(", -\іП; З. 

60Н - З3В'ЬJ;~ {j,)ю. 
*ЗЗВЯЗbfвание - :3<1,,"I:і\ BUIlIIII. 
*Загиб - Зil.llll, :Jnл,IJty;З. :за.

пейстеВКИ-З3""I\\ :1іllПhОЇ СТІНКИ. 
*Загм6ать, загнуть - :іО1ГIlIl;IТ<І. 

загпіти, З1l.н)м.ІЮЮТl!, заЛОІ!J!ТIl. Завладевать, з~владет~ 
ОП8uJвупаТI!, ОПiJнуваТll. :J"Х,.IІ.lЮ
ваТІІ, заХОПЙТIJ. 

Завод - DllрJбня, -ні, З. ВIlIІО
курешші1-гуральuя, -ні; З ІШР
IІичпыtt -- цегеЛI.ПН, -ні; З. ко
жевешlый - чинбарин, -ні; З. лс
СОПШIЬUЬІі1 - тартак, -ка; З. ору
,l;ИЙUЬІі! - гарматна В[Jробuя; З. 
оружсйuый - зБРОЙllЯ; З. пnро
ІОВОЙ - порохарпя; З. сахарUЬІЙ 
- ЦУltроварня, -пі; З. стекллu[,]й 

"Заглушать, заглушить - Г_lі'
: UllfTH, заг.lj'ШУВJТII, 3;1 г.ту шІlТlі. 

*Заглохнуть - заГЛ)"ХII\ТIІ. 
*Загнивание - з:tГIl!In~lllllll. 

- г)'та, -ТІ!; З. трубочпый - :Іа- І 
пвльпшt')В3 вироб пл. [И;!IІРУТ. 
*Завод гиревой - ТН1\ІРl(і'ВlJїl 
• Заводить, зав ести(.моmо р)

I1зкручуваТll, 113КРУТИТИ; ,,3зво-
АIl" - .. І1акр)·чуіІ". 

5:1 

Загово~ - :]\І,lю, -ВИ. 
Заголовон - :],СГО.I,;ООI; •. яку. 

~Загораться,загоретьси -- зай-· 
нітися, заЙшJтп('я. 
'Загородка - 3.lГ"~':Ліа. -:ііі. 
'Заготовлять, заготовить -

sаготовдdти, заГllldОИТIl. 
*Заградитель - ЗЗС"",)UПI!1(, -І;а. 
*заградительныlй - 3:1'.1':lІlІlІіl; 

З. оговь - :~1e.1')lIНlIii JЮІ'UU[,; З_ 
IJО.ilОСіІ - З~Сl':llRа r·JlYIII. 
*Заграждение - пеl'еll,:на, -HII~ 

З. ІІПJ'треllllсе - ввjтрішuя пере-



~агрипок 

Jltlпs; 3. МІlНное - и{ина псрепJ
на; 3. иористое - перспJН:1 в 
l[орі; 3. ПРОПОЛОЧ!lое - дротлшt 
lІеРСПОllа; 3. рейдоnuе - рейдова 
перепона. 

3агривок - вагрі[ВОІ!, -вка. 
*3агромождение - защідюван

JІЯ, защlла. -л н. 
*3агружать, загрузить, - ~~-

113Пl'Jжупати, З<lИ[IJІТ'\ЖІПИ. 
*3аГРЯЗНЯТЬСя,загрязниться

.1Щ('ГУl\lІюваТIІСЛ, ва6Р)'Д1І!ПIІСIІ. 
*3~грязнение - ва6рудпюпап~я, 

'jjабр у дпеПІІIІ; 3. QaCTeit - за6руд-
1І"!l1ІЯ 'шстІш. 
*загрязненны�й - за{JрУ.щеПJ[Й. 
*Задание - завд,\uпя; З. впад-

110c-додаТКtlвс запдіппя; З. опе-
1>:IТІI ппuС - ОllсраТlшпе зацанил. 
*Задача -- запдіпнл; бuевая 

3. - бо!lов~ заnДі\ПRН; огнепая 
'.1:1Д<І'Ш - nurHeB~ запд,lппя. 
*3адвигать, задвинуть...,. засу

шіТIІ, заСУUУТI!. 
*Задвижка - з.tсувка, -К!!. 
*3адвижнои щитик - засувпий 

ЩI',ТlШ. 
*::Іадевать, задеть - зачіпати, 

l1а.ЧСПlf'Гl1. 
Задержание - З<lтрi'rмапнл. 
*Задерживать, задержать

ваТРИllУВ<tти, заТJ'{НlaТIІ. 
'Задержна - заТРl[\lК~, -ІШ; З. 

)",аI>ПОЙ МУфТЬІ - З'[тrI!МlШ уд,ір
flОЇ MY<f'T\!; З_ СТПОЛІ,нал - ців
lіоп;l R,ітрш,к~. 
"Задернование -·задrрпушll1НЛ. 
'3адирина - з<lдірка. -ки. 
*Заднии - задній; З. боец-

56 

3аЖИllиоiL 

sа;щЇfi 6otlI[' (біllщl); З. Ішрау.t
з:1дпл сгорt{жа, -жі; З. Лllпей
ка - з<іДllЯ ліu{йка; З_ пога
SіlДПЛ ПО['а, -гі[; З_ Іілан - зhд
пій п.шп, -ПУ; З. положепие
ЗUД!lЄ полJЖСПllП; З. СПЯ2Ь стап
[ш - задній I!Jв'пзь стапю\; З. 
труба-з,ідпя труб,і, -6tl; З. ход
задній хід, XliIIY; З. шарнир -
за.дніЙ cycт:ir., -пу; З. шерСlIl'а
sадиій шср~г. 
'Задник - з.ш<t6лУк,-ка; задJк, 

-ДІНІ. 
'Заедать, заесть - З<lїдіТІІ, 

заУсти; (за.ст рееаmь) - зати-, , 
ШТИСІІ, З3ТJJтиея. 

*Заезд - заїж.,ж;\шІЛ_ 
*Зажжение - зап<ілюпаппя, за

Ш\ДСІІПЯ. 
*Зажигалка - з,шаЛЬШІчка,-IНІ_ 
*Зажигать, зажечь - З:Ш~ЛЮ

ваТІ!, ЯaJШЛИТІІ. 
*ЗажигательнЬ!и - З:lшільппй; 

З. 60~[ба-зашіЛLпа 6,1)[ба, -би; З. 
ссгмепт - заП,IЛЬПUЙ ceNI~HT, -ТУ; 
З. спаряд - зашільпий гарма
тень, -тпл. 

'Зажим - з;ітпс[(, -ку; З. ли
пеfiпый - ліН'ЙlIи!l затиск. 
*Зажимать, заНlать - З3ТlfС

[;аТI!, Зіиirепутп. 
"Зажим ной - заТI1СКШ\Й; З. ба

Р,Шlr,,- заТІІrКНllti баР'\lI'[I!J(; З. 
НІІІІТ - заТI!СIШ IJilr'BI!!lT; З. гаіі
ka-заТIlё1ші ~Iy.гpa; З. кольцо -
заТIІ['.IIП~ кільц,~: З. кулак - за
тнс,кш'l!І Ч Л1lк; З. матка-затиск
!Ііі !!~TKa; З. нрпспосо6деUllе
заТ[[СIШИЙ нрЙстріЙ. 

3азеиленис 3акуиоривать 
------------------------------------------
*Заземление уз~илюваПИJl, 

уз('Jмлеипя. 
*Зазор - люз, ЛlОзу. 
*Зазубрина - щербина, -НИ, за

зу6, -бу. 
*Закал-гарт,-ту;(в х.ле6е)

ваю\лець, -льцл. 
*ЗакалеННblИ - загартОШШllЙ. 
*Заналивать, заналять, зана

лить - загартовувати, гартувати, 
загартуваТIІ. [-ту. 
*Закалка - гартув;lllНЯ; ral>T, 
*Закатка круговая - І;ОЛОВИЙ 

Обтиск. 
*Занладка (в сmоЙ.л,е) заклJ

дина, -пп; З. 06еденuал (ужин
пан) - закладаПIlЛ па об{;!. (па 
веч~рю); З. продуктов - закла
дання продуктів_ 
*ЗакладЬ!вать, заложить - за· 

КЛ<lД<1 сп, закластн. 
'Заклепка - шота, -ти. 
*занлепы�аниеe - uютув;lппя. 
*3аклепЬ!вать, -пать - нютува-

ТІІ, зuшотуе;\тп. 
*Занлинение - заклинюва: ня, 

заl(ЛИllенпя. 
'Заклинивать, ·ся, заклинить, 

-си - 3а!(липювати, -ся, за[!липи
ти, ,СЛ. 

Заключать, занлючить (дого
вор) - СRлада.ти, скласти (IIJro
вора). 

Заключение - вJ"ІСШ'ЛUК, -ВНУ; 
УВ·'!~ІІГШІЛ. • 

занлючительны�й - кіШ(,"В1Ні_ 
*Заковь'ва ТЬ, заковать (Iі'ОН!t) 

- :1а[(\\вуват[[, зuк)'шІТI!. 
'Занон - заl(\:I1, -Н): З. оши-

;:;, 

бuк - закJи нО.llилок; З. рассе
ивапия - закоп розсіву. 
*Закраина - Зtlкр<іііОI(, -Йка. 
*Закрашивать, закрасить - за

фарбовувати, зафарбувати; (при-
давать окраску)-за6арм~'
вати, заБJРВІ!ТИ. 
'Закрепа - закріпка,,-кп. 
*З~нрепление - заКРІп,nюваНUЯ r 

закршле!lUЯ; З. .ІІССТНОСТИ - 3,L-, ., 
кршленпя МІСЦввости . 
*Закреплять, закрепить - за

кріпляти, закріПИТІ!. 
*Закрепляющии -закріmіI'1tl; 3_ 

60ЛТ - З<l[(ріппlI!І прогои[[ч; З_ 
КОЛЬЦО - зачіпне кільц~. 
'Занрой- заItлад, -ду; Н ва[(I'Ой. 

- па(в )зат,лі.1. 
'Зан руг ленны�-за(( о )крУг.l еllИIt. 
'3анручивать, занрутить - 3<1-

КI>УЧУШlТИ, заJtруТИТІІ. 
'закры�аниеe - З3КРIІВ(ШНЛ, на

!(Р[[ТlІІ, за'lИПЛППЯ, ззчIlпеШIІ!. 
'ЗанрЬ!вать, -ся, занрЬ!ть, -ся -

зшtР,lІвати, -ся, З<1І;~IІТИ; -СП; :1<1-

'шпати, -ся, заЧИНІІТИ, -ел; "З<1-
кроіісь uаправо" - ,,:1aKpйl1cl, lІа
право". 
*ЗакрЬ!тие - вакриття, • ТТ,! r 

ВlJCOT;! заКрЬ!ТI!Я - вн\'от,і за
І\РПТТJ~. 
*ЗаКРblТЬ!И - Зal\РJ:ТИЙ, зачи

пrппfl; З. мс,'тпоrп - З'н,rJ"rТil 
иіецl'віСТI.; З. ПОЗІІІ\ІІН - заl'!'I\
та пuаJ!lііл; З_ собr;lІше - за І[риті 
з6,lри; З. ЦР.1Ь - ЗtlКJJJ'lта ці.11,. 
'Закупоривать, заНУПОрИТD -

В<lТIІ[(;\ТIІ, заТКНУТІ!, lnjюй/;uіt) 
заІ\ОРfiов)'ваТll, заІ;UРК) l:J 1'11. 



~алггать 

*Залегать, залечь - заlJ!1'§.'«, 
~аЛIlГТИ. 
'-Залив - заТlfкз, ·ки. 
'Заливать, залить - 33J.8:/.ТИ, 

залИш. 
~Заложение -- оспJ83, -BR, за· 

R.1ад, . ду; З. CK~Ta - IІзк.rад 
':ХІ'ІЛІ". 
'За'ложнин -- ЗiJ.jJУЧIІ:lК, ·М. 
~Залп ;- випал, -лу; Д<lТЬ З. 

.l.UTI[ ВІ/пал; "Залпами П.lи"
" Випаламн , пал{~ "; За.lUUВWЙ 
"І'ОПЬ - BoroRL НllпаЛО/d. 

Заманивать, заманить - 311' 

~1,\IІIОПс\ТН, З~~I~IlI'IТН, IІриші.l.ЖУ
ІШТІІ, "рпн;іДIІТ!!. 
*замаснированны�й - Зl\u&скJ-

11<1'1\[11. 

~замаснировы�ать,' -СИ, зама
снировать, -ся - З:LllаскJВУ8ати, 
-ея, за'laскуuoіти, -ся. 
*Замахиваться, замаХНУТЬСIІ-. , , 

~:JМIР;'ТПСЯ, З3!IІРИТИСЯ. 

*Замачивание - ззмJЧУIМIlJI. 
*Замедление - загJIІНП., lа

т;іііl:а, ·КН. 
*Замедлитеnь - загаЮВ:t'l, -ЧІІ. 
*Замедлять, замедnить - lа

г;~юnаТllt загаяти,-
'За~lена - замша, -ПП;,Н RЗJ\е-

1I1'ШІ~ приказа - В Зlllllf 1111· 

l .. і:1У. 
Заместитеn~ -заС1')~IІІП[~ -1[3. 

'Замечание - зауваЖОUВJI. 
'-Замечать, заметить - вз}'ші

;чоати, заунlЖИТI!, спосторігат., 
-{"",стерегти, помі ,,,[ТИ, UОМ/'lIlТИ. 
*,Заме~ательство - ааIl'ЯТIІН, 

-НІ, заМІшка, -ки. 
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*ЗаМННУТblИ - З3МКІШJИfi; З. 
выn'клаяя форма - заМІшспа опУ· 
КЛа фIJр.~а. 
*Зам н08ы�й ,-- ~а\lк1ніIЙ; З. КО.1Ь

ЦП - "<I\lK,Ic~ КІльце. 
'Замон - замок, 'MKl; З. впс!

чиll - к"лодка, -КІІ. 
*ЗаМОЧНblИ - заJ,\l;,)\J\ln; З. lІе· 

I~!III"" - 3<1.\11";\]1111 ІІСНПI'ЗIol; З. 
паз - З;J,)!IIJоа І'іІра; З. і'lнаг-
В<llІкJпнй віжі,lЬ . 
* З ам у ндшт У чив ат ь, зам у ндшту

чить - заUаtiрш.Jпупати, за6і1fі. 
рачг.ати. 
*За'>lblкание - 31)llІк;іПIІЯ. 
*'3аМblнатель - ;lа~НКіLЧJ ·чз.. 
*замынть,' замкнуть - ЗJ_И-

к,іти, за'ШПJТIІ; З,а!!Кпуть об
Х',Д - З<lШШУТIl оБХІД. 
*замы�ающиии - (аваnuе) ЗВ

II lІюl,lЬІІИЙ; З. ШПИЛЬКА - захи
ю\лыla шпилька. 

замы�елл - заIІПСОЛ, -СJlУ, па
мір, -])у. 

Занесение - з~u~ссппя. 
'Занимать, занять·- заfiМ~ТJI, 

вайшіТJ[; заПIl'I<lТЬ по фронт}'
uаl1)llти з фрJпту. 
'Занос - заl[~Т, -ту. 
*Заносить, З:lнести - запJСIІ' 

ТН, яап~сти; (оруж!uе) - за_і-
І'ІІТІЮІ, піДИlіl'lІ. 
*Занятие-заЙJН\UПЯ, заfiшfття; 

З. пеприятеДhскоfi ПО~ИЦIlП
заfiJJіURЯ, аа!\ПflТТЯ nОРОЖОЇ по
зицїі; З. СГооеіі ПОЗ:Щ11Il - зай
JI:lнпя, заtlll,іття своєї позиції; З. 
vчо6пыe -uавч:іппя. 
• *Запад - захід, заходу. 

3апаііКд 3~1"'C.lJt 
-------------------------------

*Запайна - за.lЮтJвуваНRЯ. 
*Запал - пі;щаЛLПШ;, -ка, під

пі.llЮН<lПlІН; З. ИСІ'РОВlІl1 - під. 
п~лыlкK іскровий; З. lІ]аТIІI\О
вый - підшіЛЬПІІК п.l;НИIІJвніі. 
*ЗапаnЬНblЙ - І\іl~піIлыlй;; З. 

отвсрстие - пі,щільний JTBip; З. 
стакаll- підшільний ЦІІЛlпдер; З. 
тру6ка - І\ідп~льиа трУбf;а. 
*Запас - заlJil~, -су; З. вози· 

ІІUЙ - вJжеппtl защіс; З. НОСІ\
.llЬІй- пJшеuий запас; З. паТрОПIІВ 
- зашіс набоїв. 
*запасны�й - запаСllllfi; З. ве

щи - вапаСНІ речі; З. гнездо
запаспе гпівдJ; З. І\ОЗ[ІЦШІ - за
пасш1 позиція; З. пулcJlетныl� 
окоп - заllасн\ій КУДСlІ[етовпіі ш~. 
ПОЦl,; З. часть - запаСШІ чD.
ё'l'ІJп.J. 
*Запах - запах, -ху. 
*Запашное полотнище - ОП';. 

дисте по.lIJТUIІЩО. 
ЗапеРТblИ - замкиениЙ. 

*Запирать, запереть - заПІІра • 
ти, запер'rll, за~шкJТIІ, заJIНИУТIJ. 
*Запирающий механизм - за

Кик<\льuиll мехап{зм. 
Записна - з:іш[ска, -ки; З. об 

аl'естоваllJ[lI - записка про за
ареШТУШlllНН; З. 06 ОСВОбождении 
ІІЗ-НОД ареста - запис,,:! про 

ЗВlльпеННR з-під арешту; З. 06'. 
яснптCJ!ЬЩ\Л - ПОlІсп;Jдьuа зі
П\ІСI\а. 

ЗаПИСblвать, записат ь - заші
сувати, записатп; З. па приход
записати в ПРПб)'ТОIІ; З. в рас· 
:1:0,1, - записаТIІ на ВlІдіІток. 

;;0 

Запись - "~J\IIС, ·су. 
*Зап~ечин - :ШП.1J'ІIІU<І, -1111. 

*ЗапломбироваННblИ -- 3:J1I.IO~-
6Ifг.~Пllrr. 
*Заподлицо - УIlJltl'IРРТЬ. 
*Заподпружить ;;аllіДIІРУ;I:П 1'11_ 

*ЗаПОЛНRТЬ, запоnнить - 3~-
пJВlІюват![, запJВНIІТIf. 
*Запоnнение - ЗllI1UВllеПRП; З. 

I\Оllтура - заПtlвпеllНЯ JБРИ1'V. 
'Запор - запJра, '1'11, ;;а'"I

ю1.uпл. 
*ЗапресоваНИblИ - :Щ'U{Ч1'"I\1'I; 

З. ПОРОХUl:ал МЯlluТl, -- З~IIІ{'lе. 
'Іеllиll ПIJРОХОВJІЙ М'ЯІІ)'IU. 
Запрещать, запретить - .Іа-

60РОI\АТIІ, :<іІ GOjJOlllJ ТIl. 
Запрещение - ЗllбtJl'ОUll, -ОІІ. 
Зап рос -- заllllт;IIІ1I:J. 

, Запру да -- зм,іта, -'1'11. 

rЗаПРУЖИ8ать, запрудить 
загачувати, загаТ{IТlf. 
'Запрягать, запречь - 3:JIlРЛ

г~ти, заfl\IЛГТИ. 
*Запряжиа - зипраг, -І'У, :I,L

прягаUIІЛ; ОРУДlІйнал З. - 1'''['

хаТIlIJЙ 3ЙlІгаг. І'КУ' 
"Запусн (.ltоmорп) -- З;;lІjТІ;, 
'Запуснать, запустить (ОС"ІП
вллmь без ухода) - :\3111'-

хаюваТfI, заuехапти, (.IІО1ll0Р) -
запусюітп, З:JIІУСТl!ТП. 
*Зарезка - зарубl;а, -І:П, І;аl,іі, 

-бу. 

*Заржаветь - заржаВІТИ, заір
ж~сіТIJ, ВЗIIТИСЯ і]J;К~Ю. 
*ЗаржавnеННblИ - іржавий, еа

іржас/днИ . 
"Заросли - зарослі, -.~jn. 



Зарубина 

'Зарубина, зарубка - В~рJбкз, 
-1;11. 3iJ.рУGиuа, -НИ. 
"ЗаРУЧКЬ1~ - вапасюій; З.ору

,!:lIU - за!l~СИ~ ~б[JОн. 
'зары�ать,' ·ся, заРblТЬ, -ся

~uVUU,; ТИ, -ся, зарити, -сн, ва· 
1(,IПУПНll, -ся, закопати, -ся. 

"Заря" - .. Зоря". 
• Заряд -- вари:!, -ду; З. бое

'ВОН - ",:i~:I1\fI заРllд; З. Вblшиб
H<lf\ } [~('HBUlif\ варяд; З. до-
1I0.TUIl1· ~І,[,І,ІЙ -додаТКОВI!Й В3-
1'''.1; З. с,,'llОВПОЙ-ОСПОВПИЙ ва
pJ,1, З. отвосl!телы!Ійй - відиос
lIні1 ::"ряд; ~. разрьІвпый - роз
IJIlUlllJfi варнД; З. сосредоточен
.flЬili - зосерuджеНI!Й ваРНА; З. 
vдлинешJыi - Dндовжений В3-
ін/д. 

* .. Заряд - О. Угломер оо-оо. 
Уроп('пь 110--00. Прице.1l оо-оо. 
']'P)"I,1~3 \)() (удар., картечьу'
"д"р,'д-О. ltYTOМIP оо-оо. По
~е!!U[Щі\ оо-оо. Мірник оо-оо. 
~!аll,і,lІ ''1"[( оо (удар, картеча)". 
*зарядны� - зарящий; З. ло

ТО!( -- 3:.1РЯДІІИЙ короб; З. ящик
'3Jp J .'\1' 11 іl іі щнк. 
'Заряжание - заряджаННlI; З. 

З.Н:.! !',а - паснажуваПIIJI. 
'~аряжать, ,зарядить - заря

,І,)!;" ['11, :',а\,ядити; "Заряжай" -
.,,3,lr я.д iКJ Н·' .. 

* Заряжающий - ваРі\ДЖ~.ІЬИИК, 
-[С:І. 

+ЗаряжеННblИ,- зарндж~ний; З. 
,'I'\',г,116 - 311рлджена вбро.1l. 
'Засада - з.tсідка, -КН. 
~3асаривать, -ся, засори~ь, 

БО 

Застре .. ьщJПt 

, . 
-ся - заСМI'lувати, ·ся, засМІ-

ТИТИ, -ся. 
*Засека - засіка, ·ки. 
*Засечка - З~'1ерк, ·ку; (у 

коnл) З,lсічка, -КИ; З. обрат, 
ная - зворотиий зачерк; 3. по
.1Іуобратная - авпівзворотний за
черк; З. пряжаН-ПРЮIJIЙ вачерк. 
*Заскакивать, заСКОчиТь--ва

скакупати, заскО'IІIТИ. 
*Заслон - засл{п, -л6пу. 
*Заслонка - затулка, -КИ; (в 

nєч,u) - засл{нка. 
*Заслонять, заслонить -- ва

СЛОННТИ, В8СЛОНИТИ, затуляти, 
ва1УЛИТИ. 
*Заснарядное пространство -

простір позагарматпUвиЙ. 
*3асов - з.tСУВ, -ва; 3. ды-

ловой - дишельнай засув; з. It 

на!lетке -- засув дО КУІІКІІ. 
*Засорение - заСМlченин; З. 

Ч8стей - З8см{ченнн частин. 
*Застава - застава, 'ВИ; З. 

Г.1laвная - ГО.1l0ВЮ~ застава. 
3аставлять, заставить--нри

иушувати, ПРИМУСИТИ, присилу
ватн, присилити. 
*3астегивать, -ся, застегнуть, 

-ся - застібати, ·СЯ, застебпути, 
-ся; З. патроиную сумку (кuбур)-
застебнути наб{йницю (кобура). 
*ЗастеГНУТblИ - застUбнутиЙ. 
*Застежка - застібка, -)Ш. 
*3астопоривать, застопо-

р и т ь - застопорювати, застопо
рИТИ; (.мотор) - ЗУППНііти, 8У
пинИти. [-К8. 
*Застрельщик - sастрельиИIt, 

3аСТРИГ8 

*Застрига - заструг, -гу. 
*3астревать, застрять - З8' 

стряв~ти, застряти. 
*Заступать, заступить - ва

ступати, заступити. 
*Заступающии - щО З8СТУП~Є . 
Заступка - З8СТУПК8, -ки. 

"Затвор -- замок, -мка; стебель 
3. - стеБJ\О З8жюl. 
*ЗаТВОРНblМ - замковий; З. за

держка - замкові заТРИМК8; З. 
пруnшна - замкова пружипа; З. 
часть - в<шкова частина. 
*Затворять, затворить - за

ЧИНЛТІІ, В8ЧllНИТИ. 
*ЗатенеННblМ - затінений. 
*Затишье - тиша, -ші; безві· 

тря; затишок. -шку. 
*Затор-затер, -ру, зашерет, -ту. 
*Затормозить - З8гальмувати. 
*Заточка -- заточка, -[\1[. 

·Затравливать,затравить(nо, 
рох в орудuu) - підпалювати, 
підпалити. 
*3атраВОЧКblИ - підпільний; З. 

отверстие - підш\льнufi отвір. 
Затруднение - трудність, 

-НОСТІ!; перешкода, -ди. 
Затру днитеЛЬНblЙ -- утрудли, 

виЛ, трудпи!l, морО'lЛИlllІ!l. 
Затруднять, з~труднить-

утруднати, УТРУДНИТИ, на пере

шкоді статн, перешкодити . 
*Затухание - загасання. 
За Тblкать, заткнуть-зат[ша-, , , 

ТІІ, заткнути, затула ти, затулити. 

• ЗаТblлок-потИлицл,-I\і; в З.
в ПОТИЛИЦЮ; З. (приклада) -- сто
II~ (прикладу). 
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·ЗаТblЛЬНИК - затильuик, -ка; 
З. с рукоаткою - затильНlіК із 
ручкою. 
*ЗаТblчка - ваТIІ'lка, -ЮІ, чіп, 

чоші. 
Затяжка - затяг{шня, тягани

иа, -НИ. 

·ЗатяжноМ - затажний; З. ВЬІ
стред - З:J.тнжшlй постріл. 
*ЗаУЗДblвать, зауздать - за

гвУадУВ:J.ти, загuуздати. 
*Заусеница - задра, ·ри. ва

діркiJ., -КИ. 
Зафиксирование - зафlксу

вапuа. 
·Захват - аахJuленпл, (в ору

дuu)-з<1'lіп, -чепа; З. круговой
коловий зачіп; З. иаправляющий
вапрлмни/t зачіп; З. оружия
захопленпн зброї; 3. походпый -
ПОХ{ДНІІЙ зачіп; З. цели в вилку
заХОплення ціли в міnШИlt. 
*ЗахваТblвать, захватить-

вахоплювати, захопити, зачіпати, 
вачешfти. 
*ЗахваТblвающиА - щО ВВХО

плює. 

·ЗахлеСТblвать. захлеснуть 
(водоЙ)-захлJ6пуваТIІ. З8ХЛЮI1-
нути. залuваТIІ, 38J\ИТИ; (вє· 
ревкой) - закр~~чув/l.ТИ, закру
тити. 

Заходить, заl\ти - заходити, 
З8!1тИ. 
·Захождение - захід (защч), 

З8хОдження. 
·Захромать - ааКУЛbJ·;\ТИ . 
*Зацеп - зачепа, -ПИ; З. ра

МЬІ - зачвпа рами. 



3ацеплять 

'ЗацеПЛRТЬ, зацепить - вачі
ПАНТИ, зачепити. 
'Зачерчивать, зачертить - ва

рисJПУВ~ТJ[, зарисувати. 
Зачисление - зал{чення, вара-

хОВУШШШІ. І 
ЗаЧИСЛRТЬ, зачислить - заЛІ

чувати, залічити, зар;!ховувати, 
варахупаТIІ. 
'Зачищать, зачистить (про

вод) - зачищ;іти, :!iJ.чUетИТIІ, 06-
чищ<1ТIІ, обчистити; (..иеrnалл)
загл,lджуваТlІ, загл,IДIІТ1f. 
*ЗачищеннЬІЙ - оБЧllщеlIиll, за

Чlfщений; заг лН.джеlIиfi. 
'Заштриховать, заштриховЬІ

вать - заРИСIIОвува.ти, З~РI\СІ[У
ваш. 
'Защелка - защіщ[а, -КІІ, за

СКОЧlta; З. пращающанся - !ІОВ0-

ріТШI за.скочк~; З. магаЗИRIШЛ
магазинова З3СКОЧllа; З. IIPI\~M
ВИlШ - з;іскочка ПРИЙ,llач~; З. с 
ХВОСТОМ - защіпка із ХС<lСТО,\І; З. 
хомутика - з~щі!lка }iLJI)'fIIKa. 
'Защита - оборОиа. -1111, аа

слона, -НІІ; ваХІІС Г, -ту; З. кру
І'опал - заСЛОlIа кругова; З. ІІОЗІІ
ЦЮІ - оборопа 1І0ЗIIЦІЇ; З. ПРОТИ
noгазосал -ПРОТllгазовий захист; 
З, сложнан - заслоuа склаДШІ; 
З. тма - заеЛОlI3 ТІла. 
'Защитник - обороuепь, -П!'Л. 
*защитны�-захисIlий,' 060р,:и

нИЙ; З. одежд~ - заХl!еІІr'!t1 ')ДНІ'; 
З. ОIt!'ilШИВUІШ6 --- заХИСI1~ з~-
6nРПЛСIIIШ; З. І\ПОТ _. ЗilХІ!СIlIljj 
полір. 
*Защищать, -СR,защитит ь ,-ся--

I;~ 

Зелень 

оБПРОПНТI!, -сл, оборон{пи, -сл, 
з~хищати, -СЛ, ~ахистити, -,'Л. 
*ЗащищеннЬІЙ -заХI'щений; З. 

, І 

место - захищепе МІсце. 

ЗаRвка - заllВКU, -К\!. 
Заявление - ~aHBa, -ви. 
ЗаRВЛRТЬ, заявить-заявднт_и, 

заЛШ!ТIІ. 
Звание - зваUШІ, стан, -ну. 

*Звезда, звезциа -- зіРІШ, -!Ш, 
зорн, -р{; З']'О'lка, -КІІ; I/'JJlІрпал 
З. - бігуuопа З0Р."; ПlIЧІК01l6ЧН3Л 
Зпез_~а - ІІ'ЛТЛК) TUJ юрка. 
'Звено - .1,IІІка, -ІШ; З. подпо

за - ланка під",)"У; З. ЩНІТОІШ
лапка, ПОIIТI;ІІа; З. цеПІІ - лаию~ 
лаНІ\тога. 

*звониовы�й - дзвіПІlопr'rjj; З. 
СИГl1:JЛIJЗЩШІ - дзвіПІ[ОВ~ гаслу
вlшІЛ. 
*Звук - ЗВУК, -І_У. 
'Звуковой --; ЗВ~КОВИjj; З. си

гнал - зпукопе Г<lСЛО; З. СІІгна
ЛИ:!'ЩIІJl- ЗВ)'І,ОП[' гаслу вавuл. 
*Зsуиомаскироsка -- 3Вj'КnЩ-

скувluня. [ТРИЧШІЙ. 
'Звукометрический - ЗВУКО!lе

'Здание - БУДЙIlОК, -ику; ~. ка
заР'lоаІІОО - БУДІIIІОІ{-кас<ірия. 

Здоровье - здоров'л, -п'я. 
"Здравствуйте" - "Доброго 

здnр·;в'я l ' 
*ЗелснЬІЙ - 3СЛ~IlIlі1. 
'Зелень -- зелеНh, -ПИ; З. 6I'ОIl

ЗОШIR -' спижова зелеllЬ; З. ВІІРИ
ДИIІОn:lіІ- віридr'rпова зrлепь; З. 
гла~I{ОllJlт~nал (ГЛІІuа) - r.lan
KQRIT.ona зеле~I,; З. 1І3УJlрудпая -
с~шrilгдопа велеПJ,; З. маі1скан -

3ем~екоп 

травнева зелепь; з. маслЯlШИ -
ол{l\на зелепь; З. милери - ~IЇ
лер!; З. паРІІжекал - паРИЗІ,ка 
3~ЛСIIЬ; З, рсзе;r.овая - Pc~e,\ona 
зелеНІ,; З. ЦІшковаR - ЦlIпкова 
зе,lСНЬ; З. шелковал - шовкJва 
зелень. 
'Землекоп - грабар, -РІ', 
*ЗемлеТРRсение - 3 'млетрfс, 

-су. ., 
'ЗеМЛR- землн, -ЛІ, І'рупт. -ту; 

ЗеJIЛЯ растптельнаи- РОСЛІШUИЙ 
!'рУНТ. 

'ЗеМ,JRкка - зеJІЛлпка, -НlI. 
*ЗеМЛRной-зеJIЛЯНIIЙ; З.I(Оll

груД(к)а, -ІШ (зеJІЛ{); З. КОП
Тill(Т - зе!llЛНUl'ltl дJтик; З. ра-
60ТI~ - земляна роб,lта, 
*З е,МН.ОЙ - зе'ШІIIІ; З. цe.~b-;

земна ЦІЛЬ; З. коптакт - :JС)!lШЙ 

ДОТНК; З. маl'uеТИЗJІ - зс){uuй 
магнетизм; З. охранеиие - па-
8е~!Па охорона. 
'Зензубель-зеПЗj'(іель, -белл. 
'ЗеНИТН!.IЙ -ЗСНІТlІніі; 3. <11'Т!!Л

лерпл - зеНІтна аI'ТИЛ~l'іл; З. , , 
YCTaBOВl:a - зеПJтпе УСТ<ll:леиuл, 

устаШІ. 
'Зеркало, зеркал!.це - Лlостро, 

-ра, люстерко, -рка, дзеркаJJО, -.Н, 
ДЗ~Рl(альце, -льцл. 
*З ернение, - зерн{нпя. 
Зерно - зерно, -ші. 

*Зерноsзlі -- зерновий; З, фу
раж - зерноюій фураж. 
"Зигзаг - Зllfзаг, -гу. 
'зигзагообразныi - 3lІГзагува

тиП. 

'Зимний - ЗIIJlошій; З. сош-
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Зуб 

ПIIК - ЗПJlОВllfI леJl{Ш; З. фор)(а 
одежды- 3HMUBl фОР'lа одягу. 

ЗЛОСТНblіі - ЗЛОСЛІІВІІЙ, зло
вмІIСUИЙ. 

Злоупотребление - 8ЛОDЖИ
в,іIlIlЯ, наДУЖllВаинн. 
'Змеі!ка - ~!I!IIK~,-КlI; З мейкоlO 

в IІЛilпе OКlJII стрелко I:hlt! - З'>ll й. 
кою в плlllі стріл~цькпt! шапrщ,. 
'З \lейновы�~ - ~Jlinl;oBIrrI. 
'Зкак - ЗІШІ\, -ку; З, JlНЧПl>lЙ

особистиt! 311<1![; З. ОПО~IlавпеЛІ,-
Ш,lfi - ПР!ШМ<!l'llll!1 ЗІШІ; З. отлп· 
ЧИЯ - ві;( зниІI,I; З. УСЛОПUJ,I11 ~ 
умJВІІПЙ зпа!l. 

З нак о мст В О - зпаt!омість, 
·M()(~TIl. 

* З нам енщик-прапор,) вий. -ого; 
"Зва'lеUЩIІК, па сере;щпj' шагом 
марш" - ,,!Jl'<lпuрJВІІti, па Cl'Pl'
ДІШ)' К{1IIкЩI l';-tп " , 
*Зна-"я - прапор, -ра; I~pac,IIOO 

З. - черuJний прапор; З. прп
пять - ПрІIЙШІТIІ І1р'~пора. 

Значение - зп:J'Іінltи. 
значительны�й - ЗІІаЧlIlіtі; З. 

ПО герІ! -' зuа'lll! BTp~TII. 
• Значок -, аП<l'I,Jк, -'І1;,і. 
Зола - ПОШ,І, -nr.1j'. 

'Зона - 311па, -ИП; З. оr.ОРОI!И
тель'!ая - ОU1)Р,IІІпа з,Jиа. 
'Зонтик - парасО.1ька, -І;П. 
30РНИ~ - зіркий. 
Зрение - зір, зору. 
'зрительны�~ - :Jоропіlіі; З, СП

гнал - зоров~ r~C.lo. 
*Зуб - з)'б, -6.1; з. бараGана

зуб барабана; З. ~lilГil3Иllа - ау6 
иага:Jииа; З, отсеКQ~'ЩII!! - 'ІУ(,_ 



3убrц 

Е{друб; З. '1ашки - зуб чашки; 
Зубьа ДЛН сцепленин с гребен
кой - вуб'н, щоб зчІплювати i~ 
гре6lпкою. 
*Зубец -;- ЗУбfць, -бцsf; З. руч

ки - зуб~ць РУЧІШ. 
*Зубило - зуuило, -ла. 
*Зубчатна - зубчатка, -КИ; ко

~eco зубчатки - триб, -бу, три
бок, -бюl. 

*Игла - голка, -КИ. 

и 

*Игра - rpa, гри; И азарт-
ная - газардова rpa; И. Е ка!)
ТЬІ-гра В карти; И. военная
воєнна гра; И. ПОДВlІжная-рух-. 
.ІІНна гра; И. СПUРТlІвнан-спор
тоші гра; И. стратеГlIческая-
стратегІчна rpa; И. тактиче
СІШН:- таКТична гра. 

Из CHera оноп-шавець (шав
цн) зі СUIгу. 

Избегать, избежать - УНВliа
ти, УllИКIІУТIf. 

Избирать, избрать - обирати, 
обрати. 
'ИзбblТОЧНblЙ - вайвинвиlІ; И. 

вода - зайnіШШI вода. 
*Известь - вапво, -на; И. бе

лпльная - ХЛОI'IІИU вапвО. 
Извещать, известить - пові

ДОІІМІТІІ, 1І0відО~IІ1ТИ. 
Извещение - nовідОмлеНllЯ. 
*Извилина - ВІJЛJlНil, -І,Н; И. 

ЛИШІИ - вилива (-ВІІ) лІнії. 
*ИЗВИЛИСТblЙ-ВИЛЬПИЙ, покгу-
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ИЗJlучевпе 

*ЗубчаТblЙ - зубчастнй, трибо> 
ВИЙ; З. барабан - зубчастий ба
рабан; З. кuлесо - триб; З. пе
редача - трибова передача; З. 
рсйка-·трИбовuй брусок; 3. сеІ!
тор - зубчастий C~KTOp. 
*3уммер(в'ЬtЗNвное nрисnо

собле'Ние) - НЙЩИК,-ка_ 
*3Ь1бний - ІистюіЙ. 
*Зblбь - ('На воде) брижа, -жі_ 

чений; И. дорога-UЛЛЬИІІЙ ШJlНІ; 
И., река - коліпкушlта Р/ЧК~. 
*ИЗ8ленать, извлечь - ВИТяга

ти, віІТНГВУТН, добувати, добути. 
*Изгарина - згар, -ри • 
*~згиб-;-закрут, -та; И. реки

ко.1llUО рl'lIЩ. 

ИЗГОЛОВЬе - узголОв'я. 
*ИзгороДь-огорdжз; (из хво

роста) - тин, -ну, пліт, плота; 
(из 'Кольев) - часток{л; живая 
И. - ЖИВОПЛ{Т, >плот)'; И. !l8 

колючей· проволоки - огорожа 3 
КОЛ[(\ЧОГО дроту. 
*ИЗГОТОВНа - поготопа, -ВИ; И_ 

к стрельбе - поготова до стрі
ЛЯНІІН. 
*Излишен - зайвлна, -н*, JIЛ

шок. -ІІІ І!\,. 

И злишество - р~зкіll!, розкошу_ 
Изложение - виклад, _ду. 

*излом(ы�) (в Oh'?lIe, ходе 
сообщения) - J(O,lIIlO, -па. 
*Излучение (радио) -промі

нювання. 

ilSЛУЧllШI 
------------------------~~ 

Иllжепер 

*Излучина - ДУКlіПIlIІ<l, -ІІИ; И. 
VO'"tll-.1УКlfullllа рIЧКIІ. 
*Измельчение - роздрібдеНШІ. 
измена·-зрада, -ДІ!. 
Изменение - 3JI{oa, -ІІІ!. 
Изменник - 3P~ДHIIK" -ка. 

*ИзмеритеЛЬНblЙ-ВІІМІРЩЙ; И. 
ва.шк -вии{рчнй в~лОІt. 
*Измерять, измеРИТЬ-ВШlіря

тн, вимірити. 
;Измеряемое-Вl\),іряпс, ЩІ) ВІ!

}1\рюєтьrя. 

·Изнашивание - ЗIІОшуваНIІЯ. 
Изнашивать, ИЗНОСІІТЬ - зно

шувати, зносити. 
'Износ - 9ПОС, -су, спрацьова

ність; И. загибов б06ВОЙ !lИЧИIІ
Іш--спраць6запість ~аДОJlів (іой-
ного шру6ака. . 

ИзношеННblіі - !UОшеНIІЙ. 
*Изобразительная масниров-

на - ВІІо(,разпе иаСКУВt\ПИЯ. 
*ИЗОГНУТЬІЙ - вигнутий. 
';'Изолировать - ізодюваТIІ. 
*ИЗОЛИРОВОЧНbllІ7"іЗОЛЯЦ{!1ППIl; 

И. лепта -ІЗОЛЯЦІйна СУРІ'ІКа. 
*ИЗОЛИРУЮЩllіі - ізоляц{йвun_ 
'Изолировна - іЗ0люв<lIІНЯ. 
"'Изолятор - і:Jо.1Я·ГОР. 
'Изоляция - ізодНціll. 
'~'зрасходование - Еитрачення; 

И. ЗЛС)Ісuта - внтра'IСШ\Я еле
менту. 

Изру6ать, изрубить - носіна
ТН, посіК1'Ir, Пllруо:іТIІ. 
,ИЗ'едать, из'есть - з'\'даТIІ, 

:\'ЇСТП. 

·Из'ян - l';;ПДЖ, -джу, B,iд~, 
-ди. 

(J.) 

*Из'ятие- ВllПЯТОК, -тку, ВИДУ
чення. 

*Ил - МУ.1 (!ІУЧ). 
'Иллюминовать -- барвувати, 

6арпптп. 
'Иллюминовна-(nvиnов) бар

вленин. 

Иллюстрировать - ілюстру
вати. 

ИмеННОIf-іllеППИfi; И. сппсок
іи~нн)!й список. 
'Имитация - іJ\їтація, -Щі, 

підрJ6,lеннн. 
*Имитировать -імітуватп, під

рО(оЛ](lШlТП. 
Имущество - маtlно, -ші; И. 

казенпое-дсрж~ппе майн.!. 
Имя - іІІ'н (l!lеПJI). 

*Инвентарь _. іпвеuт.\р, -рн_ 
И ндивид У альн", Й-іпдиnіil.у.J.ЛІ,

опй, осоGистиfi; И. пакег-іНДIlиі
дуальнull пакет; И. фе1Товавпе
iBдIIBiдya.~ыle фехтування. 
*Индунтирующий - івдукт)'

вJльпиЙ. 
*ИНДУНТОРНblЙ - іпдукторвиіі; 

И. те.,ефоп - івдукторнп!! теле
ф'{R. 
'ИНДУНЦІІОННЬІЙ -ін.1укціfІППЙ; 

И. Іlатушка-індукціtlва ШПУ!lька. 
'ИНДУНЦІІЯ - іПДУІщін. -ці\'. 
'ИнеРЦИОННblЙ -інерційний; И. 

нредохраllите.1Ь - іuерціііШlіі 311-

С'f'Сj1tЖП ИК; И. тело - іперц{йве 
ТI.10. 

'Инерция - інерція, -ції. 
'Инжентор-інжектор, -ра. 
*Ин~енер - інженер, -ра; И. 116-

СIШІJі1 - військовий інженер; М. 



ИIfженеРНЬlIl 

lсорIІусный -корпусний ;uжrнuр; 
И. 1'і1рнизоппы-~алuгJвиnn інже· 
1I~p. 
*ИнженеРНblА -іпжвверuиn; и. 

ДОВОJlЬствие - іНJI(ен~рне поста
чаннн; И оборудопаНllе - іНЖА
lluрпе устаТІСУпlНI!И; И. паРІС -
іпжеu~,рний lІарк; И. llлацдарм
іпжеИ"РШІЙ ПЛiilІдарм; И. ПОI\I"'
TOBK~ - ішкещ\рна ііі \гот,\и,,; И. 
раЗПОI\К~ - ішкен':рна РОЗRіДІШ; 
И. -технические средстпа-інже
нерно-техн{чні засuби; И-НО-ТОl-
1Іичоское дело - інжонеРНО'тех
н! чна справа; Инж.-теХПllческан 
чаеть - інжеш\рно-техu{ чпа ча
СІ"IIIа, 

Инициатива - ініціЯТІІва, -ви. 
И ностраННblА -чу Iкоземни1і; И. 

карта - чужо ":lІна мапа. 
Инспектирование -іuспекту

ваgня. 
ИнспекторскиА _ іНСllекцlй

пий; И. ОСІІОТР - іпспокційвий 
огляд. 

Инспенции - іНСН(.Іщіх, -ції". 
Инстанции - iI(CT~ицiH, -ції". 
Инструнтировать-інструкту-

вати. 
Инструнтор -іПС1Рfктор, -ра. 
Инструнци t-іпстр)'кцін, -ції; 

И. дежурному но ГОСlllпалю
іНСТРУІЩія DaРТUП'\МУ ШlІlІта.1Я; 
И. К:1Р;\УЛ~lIU'IУ Щ\'IaЛI,ИИКУ
іПСТРУlщін 1!а'ІаЛЬНIІ({оні етор,\Жі. 
*Инётрумент - стру"ент, -та; 

И. ВIІ311J1НЬІIl -СТРУ_~l'UТ зіРШІЙ; 
И. ПU:JIIМblЙ-ll,\жвШlfl струм,:и Ті 
и. ку~uеЧUllЙ-КUВ~ЛЬСЬКIІЙ СТРУ-
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Искровоlt 
---

юjпт; И. му3ьІка.нпы!\ -музич
пий CTPYM~I!T; И. ПІ'СИ1lLІЙ - по
шений струмент; И. шаllцеПblЙ
шаuце .. иЙ СТРУ'lент; И. шанцевий 
малЬІЙ - малий Ш~l!цепий СТру
мент. 
*ИнструментаЛЬНblй--tтрумен

ТОВІІЙ; И. повозка - струмевто
ВИЙ віз. 

Интенсивность - інтенсив
ність, ·ности. 

Интенснв HbI~ - інтонсИ:вппЙ. 
*Интервал - інтервАл, -ч; и. 

ра~Vblпа-інтерг.ал рuзриву. 
Интерес - цікавість, -ноет!!. 
Интернацмонал - iUTepHdiIio

шіл, -лу. 
Ин ормационно - статистиче

сннА - іUфОР!Іац{йuо-статистич
ПИЙ. 

Информации-іПфОР!lація, -ці)". 
* И ОДИСТblА налиi'l - йодид юі

лію. 
*Иприт - іПРІП, -ту; (ГОРЧІіЧ

ПblЙ га~)-(гіРЧllЧUНЙ газ). 
*Иснажать, исназить - пере

КР)'чуватп, переКl'утІIТII. 
* И скажение - І1~реІlручуваuнл, 

псрrКРУ'JВННЯ., , 
*Иснлючение-RИІtJlючеНIІЯ, В1І

НЯТОІІ; И. нз списка-виключен
ня зі спіIСІIj'. реЄсгру. 

* И с нлючител ьны�-п{!клІо чпий; 
И. ПОJ\ожение-ВIІклю'шиfi стан. 
*Иснра-{окра; действие и -РЬІ-
, І 

ДІЯ IСltРИ. 

'Иснрение - іскrупіНIІЯ. 
*Иснровой .- iCKPORlI:A; И. ва

па.l-іСКl'овlln підшільнпк. 

.Искривлеuие 

*Иснривленме - ОКРИRлеппя, 
GкрИвлювапнн. 
'ИскусствеННblі'І-ШТУЧНIІЙ; И. 

препятствие -штучна lІереІІИНіІ; 
". рассеивавие-шчч'шfi рJзсіп. 
*Испарение - випарJвуваuвя. 
'Испарить, -ся, испарить, -ся 

- випароnyвати, -он, випари-
ти, -сн. 

Исподние брюки - сп{дні. 
Исполнение - викошlннн. 
Исполнмтель .:.... ВlІкопаiJець, 

-пця. 

* Исполнит е ЛЬНblА-ВИllові\ВЧllfi; 
стар.tнниfi; И. КОllапда-ви.копав
'Ш команда; и. 1I0!II!T~T - вико
наВЧIІЙ комітет. И. краспоар}теец 
-ста~апний черпонюрм1єць. 
'Исполнить, ИСПОJlНИТЬ-ВIІКО

вувати, викопати; И: схемы1 ШІ
изусть-викОнуватисхе.ми наші,,'
ЯТЬ; И. схемЬІ от руки-викону
вати схеми від руки. 
*ИсполняющиА -. виконувач, 

щО ВИКОПУЄ; И. обязанности
виконувач об,\в'яsків. 
'Использование - використан

ня. 

'Использовать - використову
вати, використати. 
*Исправление - ВИJJраВJlеввя, 

випраВJlЛННIІ. 
*Исправлять, исправить - ви

IІравллти, виправити, Jlагодити, 
полагодити. [-HO~-" 
*Исправность - справніс 
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Нтти 

;Испуснание (света }--випро
IІІRюваппя. 

*ИСПblтание - пр,5uа, -6и; ви
прJ6уванпя. 

ИСПblтаННЬІА -- вИпроUупаниЙ. 
*ИСПblТblватель (ttpu60J1) -

ВlІпро~увач, -ча. 
*ИСПblтатеЛЬНblА - Вllпробу

ваЛЬНlІll. 

*И~следование - ~ослід, -ду; 
ДОСЛІДжування, досл Іджепня. 

*ИСТИННblА-справжні!і; И. го
ризопт - справжпій пОзе!!. 
'Истопнин - грубни~, -K~. 
'Источник - .цжсрелu, -ла; И_ 

ТОЕа - джерел,! струму. 
*истребитель-пIlщII.~ыllк,' -ка. 
*ИстребитеЛЬНblЙ - ПИШИ.ІІЬ

пий; И. 9скадри.llЬЯ - ИИЩИJlьна 
еска;tрИлля. 
*Истребление -11Ііщепня. 
Истребование - вИпраплепнп. 
.Ісход - кіпець, -НЦІ!. 

'ИСХОДНblИ - ВllхідпИ!!; И-ьте 
даНВblе - !lп~ідв{ даоі; И. по.llо
жение - вихіДНІ! пол,\ж~uпя; И. 
пункт-пихідний ПУНКТ. 

ИсходящиА - внхідщ'Іfi; И. 
ЖУРНaJ1 - журнал внхіДНІІХ па
пврів. 

ИсчеРПblвать, исчерпать-вн
черпуватп, вИчерпil.ТІІ. 

Итти, прийти - (й)ітіl, прпі\
ти; И. прямо К чеху (стреМI\ТІо
сл) - ПРЯМУШІТИ; Итти на BIJ

о,·t!.ч-прямувати на пОстріJI. 
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'К - ДО, Ііа; "К 60Ю"-- ,.JLo 
(,Jю"; "К бою I'ОТОВЬСя." - "iLo 
611ю l'отуlі['ь"; "К ноге" -- ,,)1,0 
ПОГ{І"; "К О(,ОРОІІС СОЮ;IІI1СI," -
"До 060\,JIIII ~іМЮIІ'IСЬ"; "И ору
;~.IIHM~i ~ ,,)lll ra.r~ltiT'\; "Н OCTtl
]luП!\е ---- CToit l

' - "ЛІ) :\}IІI1НКН--
с.тіll"; "К рубко ра,'СЧllтаіIСЬ"-
,,:lo ГУ(Iі.'lНШI IІt1 ролічі!с,і)Н; "Н 
тuржеСТПСIlПОМУ маршу" -- ,.)1,0 
УРОЧI'tcтого РІ·Ху". 
'Кабель _. к:lб"!ІI" -лн; Н. реч

ЛОlі .- І(:І(ІСЛІ. ріЧІ(ог.ilл.. 
*Каблук - 3[\KaG.lYI(, -К<І, lІід

('{р, -ClLI!,а. 
*каВ:J.лериЙсниЙ - 1(IНIllIIі; Н 

J\IІВИ3ШІ---I(IІIIІ;\ ДlІ1\131Н; Н. І(,ІР
НУС -- l'llІІlІІіl 1(6РIІУС; Н. Рrl3ВСД
к\\'- -К{ Іша pl{·~Hi,tli(1. 
*Кавалерист -- l(іlllll\Т'[IШ, -Н<І. 
*Навалерия - l(il[HJT.1., -ТН. 
'Кадна --- ДIJliI;а, -ІШ. 
*Кадмий желты�-ж6втllfI 1(,\;(

міп, -ію. 
'Надр - І(ЦР, -РУ; К. ЧilСТlІ--

I(a~p чаСТ{IІІН. • 
*КаДРОВbfЙ - J;,і.1РОП[lіі; Н. 

Ч(l~Т')--I~,I,lРI)ПI1 '\:1CTr'[lIJ" 

"азан ___ о [~I)ai~l~. -Eil. 

*'Назарма -- 1~..1C{t\1I{H, ·ні. 
*назарменны�й - [[а"" Р!'IШIlі1; К. 

1ІIНlllа,~Л ЖН!;СТІ)--I~Jt'ііР('Jltlе llpll

."і\ \п; Н. Ц'ШIIС -- БУ.,\о'ШОIІ на
с,іРllі. 
'lІаземат - каЗА\І,lт. -ту. 
'Назенник - ГУЗІ r.IШІ(, . І( І. 

І~амнеЗlет 
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\ ~назенны�й - ГУ30Шlіі, держав
І J!иfi;(в ОРУJIС1Ш)-I'У30Вlrїl; К. 
ИМУЩСС-ГВО-ДСРJюlвпо М<lй"О; К. 
срсз-гузопllїl :!1'{ЗО!(; К. чаСТІ,-
гу:нт:\ 'те 1'11113. 
*Назначей - СlшріJш'IТ<, -K{t. 

Нал '--Il:IЛ, -ЛУ. , , 
l1алендарь - каЛС",\ар, -ри. 

* <! алибр ~'-. ІІ:І!І {БС р, -"га. 
*Налибросать - Iшлі6руп,\ти. 
*lІалибромер - !(a.li(,ptl~i{Г, -гу. 
*Калий синеродисты�й - [\інші[1 

nr,mс,lпніі, ціннl:\ нdJlію. 
*Калька --- JtіLЛ.hl~а, -І(Н. 
'НамеНИСТbfЙ-К:\)!І·ш'rстнtI,IШ.

!І(,п.іетнй. 
'каменны�й - Ю\II'ЛПllti, ~IYpO· 

вапнО: Н. УГОДІ. - [({()I'JlНС ПУ
гілян. 
*к~меноме:ны�й фугас --](амс

UСЩ'Т!І:І ФУ)',Lса 
'Намень -[(;і~ІіПl.,-~[С,,Я; Н. 6у

Л!,l~.I:НI.111. - 6Р)'((І1ВІ'(й n:\llіш,; К. 
1111,l,ПОДШ,Іft -- lliLД[JI),'11111і ЮІ ~liIlЬ; 
Н. ІJII,\ПЦПІJі1-пі;\п ll ,\lІніl ю\міIlЬ, 
"ЛІ'lнеll!>. 
'KaMep~ -- Ю\I~СР:l, '1'1\; К. га

ао"а" -1':1 Іова 1(:І)[ора; К. ДС:!!!І[
ФСIЩIlО"П:\Н --,11':!IIІІфеlЩ{nllа Kt\· 
!lі('ра; Н. О.l,IШП'IIШП-ОПР{ЧН,L 101.
мера; 11. ll<lГОВl1Л -!l:\РОП:\ К'\МІ'
ра; Н. IІ"ГОХОll:l:l --1І0РI)ХОВ'1 I(J
)101':\; К. HI':myel(I�'lJI-lІроllуrJ(IІ'\ 
I:Ct\ICP:l; Н. ХОЛUСТ:lJI - елішІ ю\
!,н'ра. 

'Намнемет - каJІОПО~I(,Т, -та. 
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Іtачфлвт 

*Намуфлет - качфлет, -та. 
* КамуфлироваННbfЙ - !(а~IУФ

.І!~Jваllпі1. 
*Камуфляж - К.І'lуфЛJіж, -Ж)'. 
*КамуфляжнЬ!й - КJ!!уф.1,rже· 

Ішіі. 

*КамЬ!ш (TpOCTH~H) - пчер~т, 
-ту. 

"Канава - ІШIІ:ша, -В1І; К. С 
1)~.'1!ШО\1 - l(аН:LП~ j:з Ш1.11;1!\1; К. 
()С ушпте.н.U<lН -Вllс-)'шші 1([lшLва. 
*Канавка - рівча'16[(, -чк:!; К, 

IІl1лr.цсваЯ:-l'іВ'lачJ [( ItiЛЬЦ"ВlIіі. 
'Канал - ]ШШІЛ, -лу; К. пеl'е

даТО'lШ,IЙ-каШ!.1 ПСjlе;J.:\.ТIIІІЇI; К. 
с[шозпо!і - наш\л І н:ll'l,рі:\Пllli; Н. 
СТВО.1а - кан:\л Ц!ПКІІ; К. цеп

'fР:1ЛІ,lшli - І(пнал ОСОРСДЮ\НIlі1. 
*Канализация - Кішалізаців, 

-ЦІЇ. 

'Канат - 110,115л~, -ЛН, м,;туз, 
-за; Н. ](ІII!I1ПЛЗШ,lrI -ко:\Jла КО
IlОR'Н3Пі1. 
*КанаТНblИ - I(ОД{ЛЬ!lllі1, )Іотj~з-

Iшіl. 

*Канифоль - l(а.11,офОнін. 
'Канонада - Il:1Нllп"да, ·;lIІ. 
*Канонерская лодна-капоп~р-

с І,тшtі чОвеп. 
'Нант -'Е,lІIТ, -т,,; Н. 11І:11'0-

вар - кант штаПIВ (IІІаров:'I'). 
Кан целя ри я - 1[,IП~\С;1,fгін. -і1'; 

СТl'оепаll K.-)I)'ШТРОIi<! каЩ\С.1Н

рі,,: Х03НПСТВОllпан Н. - І(аще
Л:J piJl l'ОСПIІ.~:ірчої част{flll!. 

Канцелярсний - І:3Ш\I'.1,fр
el.I;aтl: Н. П[1нпц_,r:г.ностн - ];311-
H('.1J-Ipeh1ie ПРlI.1L'цдн, 
*Каолин - као.1111, -НУ. 
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КарательпЬ!fi 

*Капельно-жидкий - краплu
сто-те 'Ш{lЙ. 
*Напельмеистер - I;аПС.~ЬІІ:іі1-

cтrp, -стра. 

*Напитуляция - ІШlіrушfціл, 
-нії. 
*Напюшон - ю\птп, -ра. 
*~апиан - ІШlш:ін. -ІВ. 
"Напонир - l:аПОlllр. -p~. 
'Напор (дА'1 .1Ullщсl ll) 

І(\П,\, -НІ!. l-вцJ. 
*Капот (авт.) - HIII[~!!r.,'·llh, 
*Капсюль - I('lIIr )',н, -дІ; К. 

Пllе(IЛ ІJ!еlII!ТОЛ - капсу,IН зап :г
ПЮП~'1; Н. деннштuр - l:ане{.lЛ 
дстоп1тор; 11. JIШ:I"I'jіОllIl[.[и·
міІ:р'''j''\ІЩ,\ !(:\пrуля; К. паТl'Оllа-
1;'IJ[С~-ЛН HaiJl)((l. 

;. lІаПСЮЛЬНbf~ -- ІUIІІСУ.1ИI'lіі; К. 
ПТУ;НШ (HTYA\l%a) - ]шнс)·.]],ппfi 
)'ТРIJК. 

*HalТeHapMYc - lшптеп,\рм)'с; 
!(O~I{pIl!!rl, . 11111'0; К. веЩ"I:ОМ -
реlІош'tїl l:;l1IІТ(lIІ(ір") С, КО'lIРIШП; 
К. о,руж~IiІшfi.., :l,Jp"irJB Ііі на!!
топаIН!УС, КОJllРllіІЙ; К. 11[10,"1-
Пn~ll,стпеllllніі - хаl"[ОП(Ш капте
ш\рчr , І;І))[{РПП~ 
"~apa~~H - Iшра('і~l, -па. , 
НараНД1Ш. -- U.l[I:,'ЦІ" -[Н! І; К. 

ХII\IIlЧI~I~,!\lllі - хr'11'НІПn О 1iB"'I~I; 
Н. ННI·ТIІО~-1(".lLnр,llіllі1 олівl'ЦI •. 
'Нlрантин - 1(.11"11І1'(11І, -пу. 
*Нарантинизация - каР.lI\ТІlП),

віlIНН. 
*НараНТ~НКblИ -

Н. paC1l010;];C'l1H(' 

l-\арJ\І Г{!НШlі1; 
l,a\HuTIJlllIe 

ро3Т,IІ11 у В,; І[ 1111. 
lІарательнЬ!й - к,[рНПіі. 



Карарl 

.Караул - сторожа, -жі; К. 
внутренний- внутрішня ~ТОРl(жа; 
Н. гаРШі80IШІ,IЙ - залогова сто

Р'(Ж:1; И. глаВНЬІЙ - головна сто
рожа; Н. задний-задня сторuжа; 
"К. напра.во" - "Сторожа ПІ"ІВО-
11УЧ"; К. отделI,пыi - окр~ша 
СТОРl)жа; К. передний - пер~дня 
сторожа; Н. полевой - пuльові 
сторожа; К. сБОРПЬІЙ - в6ірпа 
стор,\жа; К-ла состав - скла:\ 
сторожі; K-Л<lП поверка - пере
вірка сторож; К-лов раввод
розвід сторож; Н,дов С!llепа-
3~liua сторож; вступить в К.
СТ3ШІТІІ на сторожу. 
*караульны�й - сторожовпtt; Н. 

дозор - СТОГОЖОВИI\ дозір; К. на
ряд - наряд у сторожу; Н. па
чаЛЬНJJК - начальнпк сторожі; 
"К. начальПІlК на середнпу"
"Начальник сторожі на сеР~ДIІНУ"; 
"H-IJЬІе начаш,никИ иа свои ~Ie

ста',' - "на'Iuлыlrпп сторож lJa 
свої місцЯ"; Н·е патронЬІ - па· 
бої для сторожі; К-ное помещр.· 
ние - ПРЮІ{щеППlI сторожі; Н. 
пост - стор,5жона стійка; К. :lРИ
надлежность - майно сторожі; 
Н. служба - стор,\жова служба; 
Н. часть - сторожова частина. 
*Нарболовая кислота - карБJ

лова кислот<І, -ти. 
*Наре - KapJ. 
*Каркас - спасть. ,сти; Кар

кас "паучек"-снасть "павучок"; 
К. переплет - свасть-рама. 
*Карман (8 сєдлє) - кешVня. 
*Нарниз - карУнка. 
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Карточка 

• Карта- мilла, -ПИ; К. австрий
СllaЯ - апстр! йська ~Іапа; К. во
еuuая-ніЙСLКОШI мапа; Н. военно
топографическая - віЙСЬКОВО-ТІ!
пограф{чна мапа; К. германскаа 
- П!Мt~ll!,l(а, м~па; И. гuродская 
- МІська мопа; К. :.ІежеваЯ-~lе-
жова иапа; Н. нодпятая-позна
чена мапа; Н. стратегическая
стратег{чна мапа; Н. полуверст
ка - мапа піввеРСТІвка; Н. вер
стовка-мапа верСТІВІШ; К. двух
веретка - !Іапа двовеРСТ{ВК<І; И. 
трехверстка - мапа триверстів
ка; К. десятпверстка-мапа де

снтпперст{вка; К. двадцатипнти
веретка _. маПі1 l\вацятип'ЯТIІ
верст{вка; К., сnрокаверстка-М{,1l3 
сороковеРСТlвка;, Н. стоверстка
мапа стовеРСТll,ка; исправле

ние К,т - виправлепня ~Іап; 
копирование К-т - копіЮШIВпа 
мап; пополпение Н-т-доповнення 
мап; стыK Н-Т - qтик мап; уве

личение К-Т - збlльшепня мап; 
черчение К,т - рисування мап. 
*Картечь - карт~ча, -чі. 
.Карт~нн~Й - картинний; Н. 

площадь - Ішртинна площа. 
*картографическиЙ.- }Іапогра

фіЧВИ9; .К. отдел - мапограф{ч
НИЙ ВІДД1Л. 

*Картон - TeK~ypa, -РИ;, К. 
аз(:сстовЬІЙ - азбестова тектура. 
*Нартонн~й -' теКТJ~РНПЙ; Н. 

кружок - теКТ)"РПllti КРУЖОК; Н. 
перегородка - тек,,;)рпа пер~ді'1-
ка; К. ПЬІЖ - теюурпий КЛ1ШТУХ. 
*Карточка - ю\ртка, -ки, 

ItapTYs 

*Иартуз - картуш, -ши . 
*Hapbep-Kap'~p. 'ру; (о/сєлєз

нодОРО;)/СН'ЬtЙ)-КОuuн. 
Касаться, коснуться - тор

"'ІТИСЯ, торкнутися, дотикАтися, 
J\іТКllУТИСЯ. 
*Каска - шишак, ·K~. 
Касса - ю!са, ·си. 
Кастрировать - викладати, 

I3RлашІІТИ. 
Каталог -lШтад.Sг, -гу. 

*Иатать, катить - качати, ко
тити. 

Натегория - категорія, ·рії. 
"Натер -1,.tтеjJка, -кн. 
*Каток, катки (nуле.l.tєmа)

({одіШШJ, -НІ. 
*Катушка - ШПУЛЯ, -лі, шпуль

ка, -КН; К. индущиопная

іп;\укц(йна шпу лька; К. провода
шпуля дроту. 
~иаучуковыlи - каВЧУКISВНЙ; Н. 

<іуфера-каНЧУК,IRі відпружt1ПКИ; 
JI. буфервыe паЖIlJIЬІ-Кі!вчукові 
l3ідпружиикові наТl!скувачі. 
*Качание - хитання; гойдання. 
*Иачать, -ся - хит<іти, -СЯ; 

rоfiдатися; (насосом) - CJIOKY-
13'\ТIІ. 
*Качественн~и - НкісниЙ. 
*Качество - нкість; К. нрав

етвенuое - иорільна лкість; К. 
умственное - розум,5ва якість; 
Н. физическое - фі:JИЧП3 якість. 
*Качка - ХIlТ~ВИЦЯ, -ці. 
*Каюта - К:11O І'а, -ТІ!. 
*Квадрант - квцрант, -та. 
*квадратны�и - ква:\ратJUIlЙ. 
*КвадРатура-квадратура, -ри. 
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КИllжадьнЬlЙ 

Квалифинация - кваліфікація, 
-ції. 

Квартал - кварта.1, -ч. 
*Ивартира - кварТІІра, ·ри; К. 

ОUЬІватеДЬСЮ1Я - обивате.1ьська 
квартира; К. частная-приваТН<І 
кваРТІІра. 
*Ивартирмсйстер -- квартир

~IuticTep, -стра. 
*Квартирное довольствие-

ПОСТ:1чіппя IшартЙрпе. 
*Квартирное расположение -

розтаШ\,В~llllЯ у кнаРТlірах. 
*ИваР"ТИРО-бивак - квартиро

бівак. 
*Квартирование - кпартиру

ваннн, Р03ТlJшу~апня. 
*Квартировать квартиру-

в,\ТІІ. 
*Квартирьєр -кваРТlІР'ЄР, -ра. 
*IIBacц~ -- га.1УН, -ну. 
Кверху -( I>al» догори, (".у-

да) yrUpy. 
* Н витан ~ия - квитанція, -ції. 
*Кеньги - юlllді. 
*Кернение - кернІuпн. 
*Иернер - керно, ·H~. 
*Керосин - гас, -су. 
*Нидание - h"{ІJ,анпя. 
*КИДlТь, кинуть - кидатп, ки-

П)'ТІ!. " 
*Нидка сена - о(,ервмок СІН<І. 
·Нило~етр -1(іЛОJl~тер, -тра. 
·Киль - кі.1Ь, -.110. 
*Кильватерная иолонна-кідь-

вітеРl!а колJlIа. 
*Иинжал - киuджал, -ла. 
*Кинжальн~и - кинджальний; 

К. ОКОП-КИUДЖtlльпий ш~нець. 



Киповарь 

Киноварь-цинJбра, -ри; К. зв-
.~епан - зелена ІЩНllбра. 
*Кипрегель - кіпрегеЛh, -лп. 
*Кипятильник - окріПНІШ, -113. 
*Кипяток-окрlп (ОllрJпу). 
*Кирка - дзьобак, -ка. 
*кирко-моты�аa - 1l0TllKO-ДЗЬО-

БJк; К.-М. Jlепt3п - JIегкиfi 1010-

тико-дзьобак; К.-м. lІалaJI - ма
діНі motJlKo-дзьuбак. 
*Кирпич - цегла, -лн. 
*КИРПИЧНblЙ завод - цегельня, 

-ні. 
*Кислород - Кllсепь, -сню. 
*Кислота - кислота, -ТИ; Н. 

аЗОТПaJI-аЗl\това кислотА; К. сер
пап - сірчuна кислот;); Н. СОЛІІ
пап - соляпа кислота. 
*Кисть - (худож.) пепзель, 

-злп; (uз .",о'/,ала)-квач, ·'1а; 
(uз щеmu'НtJt) - щітяк, ою!; 
(РУ"'U)-КІ!ТИЦЯ; (зnа.меnu)
китицн, ·ці. 
*Кишна-( пожар.) РУК'ІВ, -ва. 
Нладбище - к.uадJвище, -ща; 

И. ИР:lвославuое - Ilравосл~вве 
КJlilдJвищс; Н. ИІІовrрческов
'1ужов{рне к.шдJВIІЩР. 
*Нладовая - І(ом,іра, ·ри; К. 

записка - K~COHa ваПИГF.а. 
*Нладчик - I(ла~,1льни~, -юl. 
*Клапан - ХЛИllак, -ІШ; Н. вса

Сlolвающиl1- ВСIll'ПIIЙ х"иmllі; Н. 
иагнотательuыі - П~ГllіТIІIII1 ХЛІІ
Шll(; К. разговорпы-розиJвннfi 
хлишік. 

Нласс - ItJlltca, -сп. 
КлассовЬІЙ -КЛі\совнй; К. враг 

- класовий- ворог. 
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Кuиг:. Книжка КОЛИ'lествеНRIlR 
---- -------------------

'Классификация - класнфіка
ціп, -ції. 
*Нлевок - l(люпJк, -вші. 
Клеенна -- церата, -ТИ. 

*Клей - І( lей, оЮ; К. )І3Л3Р
нш'і - кле/і млнрський; Н. ~Іез
ДРОВЬJit-l(леfl міадровий; К. сто
лярпшї - и&рук, -ку. 
'Клеймение - тавруваннн. 
*Нлеймо - тавро, -ра. 
'Нлейстер - клнйстер, -тру. 
*Нлепна-нютуваuня;(в 60ч",е) 

-J(лешш. 
*Нлетка - І(л{тка, -КІІ. 
Нлетчатна - цедюльозз, -зи. 
'Клещи - кд{щі, -!Ців. 
*Нлин - І(ЛИП, -пу; К. СТОПОР

ПЬІЙ - Сl'Jпорниl1 1(,11ІВ. 
*Нлинить - sаклІшювати. 
*Нлинок( щаш'К:u )-залlзко,-ка. 
Нличка - ПР{~RИСЬJ(О, -ка; п() 

НЛllчке - па ПРІЗВИСЬКО. 

Клуб - клуб, -ба. 
'Ключ (водя;н.)-.,жрр(·лJ, -МІ; 

(гає'/,н·ьtй)-Ключ, -чl; Н.І'ае'!
рыlі -. І,ЛЮЧ 1І)'тровиіі; К. про
cto/i-звичМіuиіі КЛЮЧ; Н. разво.:\
ноіі - розвідний J(JIЮЧ; К. раз
движпой (французскпй) - роз
суппиіі КЛЮЧ; Н. регулнтора
І(ЛЮЧ реГj'л}fтора; Н. РОЖКОВЬІfi
ріЖI(;1Тllfi ключ; Н. СТРlтеГПЧG
СКllfI - стратеГ{ЧПllіі ключ. 
*Ннига - КШ'J]fШа., -КП; кп{[га, 

-ГП; К. арестованных - I(НИГа. 
ваарештJпапllX; Н. дежурIlы-
КПйl'а вартовйх; Н. ДЛІІ ме;\пцпп
СБОГО осмотра - К!lНI'а длп ме
ДИ'ШОГО ОГЛІІДУ; Н. для чтенип-

lШllжка для читапня; Н. жадоб -
lшига п~ ск:іргп; Н. заболевшпх
І(НИГ~ ~BOP~X; Н. РJзноспая
РОЗІІОС1I3 ІОшжка; К. шнуровая -
шнурJвана ІО\l'тl. 
*Нкижка - ІОIІ'ІЛ,ка, -кп; кра6· 

воарnейская К. - черноuоаРJlії[
ська І(uіrжка; Н. 1I0левая - по· 
льова кпЙжка. 
*Книжная передвижка -- пере· 

сувш\ бі6ліот~ка, -ІtИ. 
Ннизу - донизу, вниз. 

*Ннопка -І'УДЗИК, ·ка; Н. ВЬ[
ЗIlRlfая - ВI!КЛИЧllll/\ rj' ДЗІІК. 
'ННОПОЧНblЙ ИО\lмутатор - ['у

ДЗИКОВІІЙ lИJlутатор. 
Ннут -·б~Т{I', -тога. 
Но -.:\0; .. Ко !ше "-"До м~пе". 
*Кобур - 1(06ура, -ри. 
*Ноеать --( о лошади) lliAKJ. 

вунати; (atселезо) - куваТІІ. 
*Новер (новрии) масиировоч

flblЙ -. Ю'ШШІ )[і!"кувіІЬНllіі. 
'Hobka-кушlUUIl; (ло :uадll)

піДІІОвуваНІІП. 
*Новочная ведомость - в{дJ

)Іість під.кОвуванuн. 
'Ковш - ківш, КОRШ3. 
*, Нопи (дл.</' лаза'Нuя; )-I(Ігті, 

-ТIR. 

'Нод - І(ОД, -ду. 

'Кожа - (сы� рая;) шкіра, -рп; 
(вЬtдЄ.1аюUl.</, )-ремінь, ·меню; 
Н. 1l0.,ошвеlIuан - піДОЩQвпиfi , , 
P~'IIHЬ. 

*НожаНblЙ - шкіРЛlilJit, рСМ:\Н
ВlIЇi;, Н. 6ашnак - чеР,еВUБ шк~
ряниit; Н. петлн-реМlІша петля; 

К Ilо;\ушка -шкіряна подушка. 
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*Кожух - І(ОЖУХ, -ха. 
*Нозел (гu.мн,йсm.) - ко-

билка, -І(Н. [[11111 (стоян). 
*КОЗЛОВblЙ (устой ) - кобидич
*Нозлостав - ко{jИЛIІЧlllШ, -І(а. 
*НОЗЛbl -- (UНJю.) КОБJl.lИцR; 

(втнnовох: )-I(Jз.1а; (дл.</' рас
tz1tл",и дров) - К,\:JЛІІ, -Зед. 
'нозы�екK - дашок, -шюі. 
*Койка - Л{ЖIIO, -ка. 
*Кокор -I(Jкер, -pil. 
'Кол - кіл (110:1'\), кіл,llt; К. 

аш,ерниіі - ';"'\CrU\IJ[ І(і.1ОК; Н. 
КОUОВІІ:ШІJЙ - I(Оllов'А IUIІЇІ ІІЇЛОІ(; 
К. І\епuой - кілок ланцюгJ. 
*Нолебание - КОЛlІвJппя; (.ма
яmnю,а) - гойданпя; (сmой-
1>ll)-хитаuпн; (о '/,еловех:е)
вага.пня. 
'Колебательное движение-

ко.швадыІІйй рух; 
'Нолено - КОЛІВО, -на; Н. вса

СЬІвающее - ВСllспе КОЛІНО. 
*Нолено(nовОРОnlо~оnа)-

KO.1I ПU, -па. 
*НоленчаТblИ - ltOЛlпчаСТllfi; Н. 

ВЬІСТУП - 1(0ліП'І<l.СТlІіі DI!СТУП; 
Н. прорr:JЬ - I,OJIH'13CTltfi проріз; 
Н. РhlЧ;IГ - I(ОЛlllчастпit ва;кідь. 
*Нолесико -I,О.,іец,:. -IlН. 
*Нолескица -1,ОJіСІIІ'щп. -ці. 
*НО.~еСНblЙ-КО1іеlI"riI; Н. втуд-

KI�-КU.1ісш!Й YT\'.10~; Н. лафет--
1(0ліСIІИй. лафет; "к. ход - коліс· 
HIIll 1і;\. 
'Колесо - кJлесо, -са. 
*Нолея - !;l).1ія, -лії. 
*Нолиии -1\О.lЬliа, -1([1. 
*Ноличес твеННblЙ -Іі\ лькіСlIи!l. 



КО.шчество 

*Ноличество-кількість, -кости. 
Ноллеитив - колектив, -ву. 
Ноллеитивно - J(Oлеl;ТИDНО. 
'Ноллиматор - I:~,li)!ATOГ, -ра. 
'Ноллодийн~й пироксилин

колодіНННfi піроксилlП, -ву. 
*IjОЛОВОРОТ -- КОЛОЛОl'іт, -рота. 
*Нолодеаь, иолодец - І(ОЛО

дяаь, 'ни, крипиця, -ці; ц. водо
'·"'''l'IIJ.lil-со)'о.G{рпн; Н. МИППll(1 
- піД"{Пllиl\ J;о.1JДЯ:JL; Н. Н"РТО
U(lПС1:11 il-lIортJuіJ:сhlmіі КОЛ,), 
днзь; Н. открыl>lйй - віДI[Г~ТIlЙ 
1''',1');1.113],; К. с60РІШЙ - В6ірвий 
1"'.1')\1ІЗЬ; К. труб'штый - ТРУ-
60Рlііі JrплJдявь. 

• Н олодка-колJДJta,-ки, (обув.) 
1."lI~Л. -ла; Н. вы6расьlватела-
І;ОД,,;(I,а викпдача; К. прицель· 

l�aa-т(олодка мірникова. 
• Нолоиол-дзвін (дзвову), Д8ві

IJlrl\, -l1шl. 
'Ноломазь - коломазь, ·ви. 
> Нолонна - колонка; К. 6рон

ВIІІ.3 n - СJJИЖОВ~ КОЛІJнка. 
"Нолонна -,колон~, 'ВИ; К. ПО 

(I;(II"J\Y -І(олона ОДJJпцем; К. по 
ДI:а -- J(олона двіііJШМН; К. по 
11'11 -- J;олова ТР'Йltaми; Н. ІЮ 
ЧПІ"РС - І[ол,\на ЧВ{РІ(ЗЮІ; К. по 
ш~сТf, - І(олоuа ші сткаМIf; Н. 
ВВВLlДIІUЯ - чотошl колона; К. по
Іодuая - пох{~на KOJlOBa; Н. ре
зервпаа - резервова колопа; Н. 
ротная - сотепuа колова. 
Колотушка - довбешка. 
*Колпак - ковпак, .ка; 11. воз

душuь!ti - понітраний кuвшік; К. 
попарской - кУхарський. ковпак; 
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Кольц() 

К. ручки - ковпак рjЧІШ; К. С 
по:\вожкой ва ось - Іtовшік i~ 
СТУШЙКОIO па вісь. 
*НолпачеК-I(ОRпа'lОК, -ЧI::і; К_ 

лаТУНUllіі - МОСJІЖIJUЙ БlВШ1Ч,;I;. 
*Кол~шен - кіn'\ЧОІ[, -'11,<1. 
*Нольцевой - l(ільul-вш1; Н. 60-

роздка - 1,Ілщеппй ріUЧі1у,ік; Н. 
BLIUM - l(іЛЩепа вий)lа; Н. вЬІ
ступ - l(іЛЬUUВllіl ШfСТУП; Н. же
лuб - кільцuвиіІ ЖО,lоG; Н. ка
наВIШ - кільцuпltй рівча'l'(К; К. 
паз - лільцева ftlpa; Н. позuция 
-І;ільцuна позиція; Н. ПО1lСОК 
- кіЛЬЦUВIIJ1 поясJI(; Н. нропо-
ЛОJЩ - кільцL-впй дріт; Н. ТРУ
Бочны�й состав-кільц~ва заш\ль
нпкова ВЛУІШ; Н. УПОР-І;ільцева 
упJра. 
*Нольцеобразн~й - ltiльцювil

тиЙ. 

*Нольцо - кільце, -льцл; К. 
6умавейпое - бархав~ве к!льц{; 
К. веревпчное-мотузяне Кlльпе; 
К. дла шариков - кільце ДЛJl 
кі'ЛЬОК; К. желобчатое - жолоб
часте кільце; Н. зажпмнов - за
тискне кільце; К. вакреНЛЯJ(1щее
вакріпне кільце; К. латунное
мослжне кільце; Н. ложевое-ло
жоне кільце; К. ОUТЮРВРУlОщее
Обтурац{йuе кі,lьце; Н. псред
нее - переднє кільце; К. пере
І:рывющееe - переl(ривuе кільце; 
К. предохранитсла -1[іЛЬЦе за
ПОбіЖНJ!ltа; К. прицельuuе - кіль
це !lірппкове; К. разводное -
розвідне І(ідьце; К. разрезвое
розрінне кільцr; К. раз'емное-

Кольчуга 

РОЗ'Є!lне кільце;, К. р~гул~рую
щеР. - регулаЦlйне KIдЬЦ~; Н. 

скрепляющее - скріПЮJ кільц~; 
11. соединитедьuое-здучн~ кіль
це; Н. стлжное - стажв~ кільце; 
К.тесеJlОЧllое -стрічков~ кільце; 
И. устаиОВОЧllоо-установно кіль
це; Н. цапфенное - цапфеllе кіль
ц';; ПО.ІУІ(ОЛЬЦО - піВI.ільцl!. 
·Нольчуга-!іі.lІ,частий 113НЦРР: 
*Нольчужн~й способ плетения ., , 

- юльчасте плетшuа. 

Нолючий - КОЛІІ)ЧПІІ; К. ПРJ
ВОЛОІЩ - КОЛlОЧIIЙ дріт. 
*Колющее оружие - КМОльиа 
sбрJн., , 
*Ком - ГPYДK~, -ІЩ, ГРУ,Да, -ди; 

11. 8емли - ГРУДІШ веИЛІ. 
*Номанда - KOllaBAa, -ди; Н. 

псиолнительнаа - виконавча KU

юінда; Н. музьшаитскан-чзиць
па КОІОінда; Н. пожар нан - 110-
ж~жна комаll,ца; Н. сборван
зБІрна КОllанда; Н. сдухачеіі
КОJlанда пі;\слухун~Чів; К. штаб
нал - кома ода штабова. 

*Коман,дИР ,- KO'llaBAIlp, -ра, 
старшина, 'НИ; Н. арт. ДПВИЗИQuа 

-командир гармlтцого дивізіJIІУ; 
11. батальоиа - командир баталь
йJнJ,; Н. uатареи - КОJlаllДИР ба· 
-терІЇ; Н. взвода-командир чоти; 
НО!ІаIlДИР І ДИВНЗНП - коnаuдир 
JI.~RіJії; К. звена - комаНДI!Р 
лаНlШ; К. корпуеа - комаllДИР 
корпуеу; К. обоза - командир 
шілки; К. отдеJlенин - командир 
'рою; К. отдельноfi чаети - ко
J!андир Оl(ремої частини; К. нар-
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КО)lендант 

ka-КО,маоди,Р парку; Н. ПОАка
командир полку; К. РОТЬІ -ltО
МdНДИР сотпі; Н. зекадрона-ко
мандир кінної сотні; К. едпно
па'lа,1ЬНВК - КОJlандйр єдинова
чальник; к. Раб.·Кр. Краспоfi 
арщш - 1"тарuнша Роб.·Сел. 
Чеr.~Jної ир,liї. 
*Номандировать -відрJджатн. 
* Номандировка-віДРJI.\жсннл. 
*Номандн~й - комtlндuиіі; Н. 

пункт- комаllдний ПУВltТ; К. 
coetab-комl!lДННЙ СІ(Л~Д; Н. со
став и.JaДШИП, сре.1НИЙ, старший, 

вышп/t - НО~liіuдпніі СІІДад мо
лJдший, серU.щіЙ, старший, ви
щиЙ; Н. фехтоваuие - фехту
ванна комаuда)ш. 
*Командовани~-комuодупаu~я; 

К. вщот - КОJ!i~llдуванвя B~eOT; 
Н. точек - коман~уваuня точок; 
К. чаСТll-llОмандупапна частини. 
*Командовать - І(омандунати. 
*Командующий - що командує; 

11. войеками - командувач вій
СЬКОJІ. 

*Комбинированн~й - K~M6iHO
ваш!й; К. вечер - КОJlбіllОваll3. 
BeQipKa; К. гуеозично-колеспый 
ход - комбінований плазуново
l(оліСНlI!t хід; К. огонь - KOIll6i
пJвавий вогонь; Н. порадок -
КОмuінJваНIІЙ порядок. 
*Комбинмровать -комбінувати. 
*Комель (комли) - окоренок, 

-вка. 

*Номендант - КОJ!еидант, ,та; 
К. города - КО)lендаliТ м{ста; К. 
лаг ера - KOJleHJlaHT табору. 



КомевдаВТСКпll 

*Комендантснии - KOMeHД~HT
СЬІШЙ; К. управление - І:омен
дантсь&а упр~ва. 
*Комиссар - Ilомісар, -ра; во

eнllыll К. - вііісы�овиіі комісар; 
н. ДИRИ3ИИ - КО!lісар ДИВІзії; 
К. корпуса - комісар корпусу; 
народнwй К. по военнЬІМ И мор
СКИМ делаJl - народній комісар 
військових та морських справ; 
Н. отдельuой бригадЬІ - комісар 
окремої 6ригаДl\; Н. полка -110-
місар полку; К. части ~ комісар 
частЙни. 

Номиссариат воеННblИ - вій
СЬКОВИЙ комісаріат, -ту. 

Комиссарский состав - ко
місарський склад. 

Номиссии - КОИlсів, -св. 
Комитет - комітет, -ту; К. 

иартии - комітет партії; К. су
дей - І(омітет суддів. 
*Комкать, скомкать - )І'ВТИ, 

sіи'8ти. 
Номмунизм -ІІОМУНІВМ, -му. 

*Коммуникационнаи линии
комунікаційна ЛІнів. 

Номмунист - КОМУН{СТ, -та. 
*Коммутатор- комутатор, -ра; 

Н. кнопочныt - rудвиJtовиіі ко
:.Іутатор; К. иирамllдальпы-
піра~ідальвиtt комутатор; К. РЬІ
чажвый - важільний комутзтор; 
К. цептральныi - центральіШЙ 
Ilоиутатор; Н. штепсельнЬІЙ
притичковий комутатор. 

Комната - кімната, -ти. 
КомпаКТНblЙ --' КОllпактний. 

"Компас -Jtоипас, -са. 
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·Комплект - КОМПЛ~ІІТ, -ту; 11. 
60eBol1 - бойний комплект. 
*Комплектовакие-КОМП.llекту

вання. 
*Компрессор - компресор, -ра.. 
Комсостав -- комсклад, -ду. 
Ком'ичеАка-ltOмосер~док, -дч. 
КонвеКЦИОННblе токи - кон-

векційні CTP)tMII• 
Конвекция - J;онвркція. 

*Конвоировать - конвuювати. 
*Конвой - коuвой, -ВОЮ. 
*КОНВОЙНЬІ!І-КОНВОЙНИЙ; К. на-

ряд - конвойний наряд; К. само
лет - КОНВ'!UllИЙ літак. 
*Нонденсатор - конденсатор. 

-ра; К. JlинейнЬІЙ - конденсатор 
JlінIЙНIІЙ. 
*КОНДИЦИЯ - кондиція, -ції. 
*Кондуктор -- кондуктор, -ра. 
*Нондукторский - кондуктор-

ський; К. бриrада - КОВДУКТІІР
ська бригада. 
*Нонек (сmраnuл) - гр~біllЬ. 

-бевя. 
*Конец - кінець, -нця; К. ЗВ

винтованпый - заrвинтований кі
НlJIIb; копец(еерев1Єа)-1І0тУзка. 
*КонеЧНblИ, нонцевой - кінце

ВИЙ; К. скорость - кінцева швид
кість. 
*КонеЧНbllІ телефОНКbllІ аппа· 

рат - кінцевиі1 телефонннй апа
рат. 
*Конический .- кон(чний; Н. 

гаЙI;а - КОНІчна M)tTpa; Н. дnи
~еПllе ПУЛИ - ко~{чоий РУ,Х ку
ЛІ; Н. скат - КОНІчний поют; К. 

І , 
шестерня - КОНІчва шестеРПJl. 

Конпица 

*І(онница - кіннота, -ти. 
*Конно-артиллерийский диви

зион -- кlнно·гарматний дивізіон. 
* Hohho-прожеКТОРКblЙ - К1НПО

IlРОЖ~КТUl'НИЙ. 
*КОННblЙ - кІнний; К. вр)шя

lїlнна армія; Н. аРТllJlлерня
кІнна артил~ріJl; К. 'fЯl'В - кін
не тяrJlО. 
*Ноновод - КОНОНІД, -во:\а. 
*Ноновязь -- конJВ'Я9Ь, -зи, 
*НОНОВЯЗНbllІ кол -- копов'Аз-

НИ1Ї кіл,ік. 
*Нонопатить - конопатити. 
*К онскии-кі пський; Н. ремонт

к{исыJ! реиJпт; К. состав -
1tlнский ск,13Д. 
'Ко.іСТРУКЦИЯ - конструкція, 

-ції. 
'Нонсультационное бюро -

КОВСУ льтаційне бюро. 
'Контакт - дотик, -ку; дотнч

ка, -ки; К. зеllПОЙ - земний до
тик. 

*контактны�і стержень ---..: до
ТIlЧКОВИЙ ПРУТ. 

Нон тора почтоваи - ноштова 
контора. 
*Hohtp-апроwи--коuтр-апрОші. 
Нонтр·атака - контр·атака. 

*Контр·буфер-коuтр-ві!\пр)tж• 
НІШ. 

*Контр·разведка - коптр- роз
відка. 
*Н о н т р - реВОЛЮЦИОННblИ -

контр - революцІйний. 
*Контр - революции - КОНТР-,. -,. 

реВОЛЮЦІІІ, -IЩ. 

*Нонтр-рельс -приреllка, -ки. 
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*Kohtp-удаР-КОНТР-УIІІір, .ру. 
*Нонтр-форс -- (в арудuv.\ . , 

DIДПlрНИК, -ка. 

*Контр-зскарп - kohtp-есК/lри. 
*Нонтраст -І(онтраст, -ту. 
*КОНТРОЛЬНblЙ - контрольний; 

Н. ОКНО - контрольне вікно; Н. 
П.lеннuЙ - контрольuuй полоне
ниli; К. СТОJl6 - КОИТРОJlЬНИЙ 
стuвп; К. ТОЧКИ --- КОНТРОJlьпі 
ТОЧКИ; Н. чеРТО'Іка - контроль
на риска. 
*КОНТРЬІ - КОНТРІІ, ·рів. 
*Контузить,- КОІІТУЗИТИ. 
*КОНТУЗИ8 -контузія, -иії. 
*Нонтур - обрис, -су. 
*КОНТУРНblЙ - 06рпсовий; К. 

знак - Обрнсовнй знак. 
*КОНУС - конус, -су. 
Конфликт - конфлІкт, ,ту. 
*Нонцевое окно-кінцсве віКIІО_ 
*Нонцентрации-концентраціи, 

-пії. 
*Концентричесниіі - концен

ТРИЧНИЙ, 
Кончать, нончить -, кіuчатн, 

скіпчЙти. 
*Конь -кіпь (коня); Н. боевоїі 

- муштровий кінь; К. С руч
каМI\ - кінь із ручками 
*Нонюх - стайняр, -ра. 
*Нонюwни - стайыl' -ні. 
*Ноорд нировать - коор.а;ИПУ-

В3ТI{. 
*Копать, -СЯ - КОШІТИ, -ся, рй

ТИ, -ся. 

*Копер -. капар, -ра. 
*Копировальнаи Clумага - ко

піювальний паПІР. 



мйровать 

*Ко,nировать - ~ОПіювати. 
*Копия - кtlпш, -пії. 
*КОПblТО - КIJШІТ(О), -та. 
*Копье - ратище, -ща. 
*Кора - кори, -ри. 
*КорабеЛЬНblЙ ~ кор~БUльвий; 

К. уЗeJI - морськиlt врол. 
*Корабль линеИНblіі - лін!й-

НIlІі корабеJlЬ, -блН. 
*Корда - лиина, -вн. 
*Кордон - кордон, -пу. 
*Коренной - основнии, грун-

товний; (лошадь) - голобель
НИЙ, ДDшеЛЬНИ!!j К. упос - дп
шедьна Шlра коне/І. 
*Корень (В арт. ааnряж"є) 

- дишельпа пара. 
*Корзина, н-на - кошик, -ка; 

К.-на панорамьr-гпіздо панорамн. 
*КоричнеВblЙ - брунатинй. 
Корм ПОДНОIИНblЙ -паша, -ші. 

*Корма - КОРМі!, -мІв. 
*КормовоА~харч?вий; К. день

ги - хаРЧОВІ ГРОШІ. 
*КорневоА - кореневий; К. 

часть - кореюІва частина; К. 
шайба - KopeH~Ba шайба. 
*Короб - короб, -ба. 
*Норобка - коробка, -КЛ; К. 

воспламепительная- вапальші ко
робка; К. )Jыоваяя - димнlщя; 
К. жестяная - бляшана коробка, 
бляшанка; К. магазинная - ма
газиюlпа коробка; К. па'rронная
наг,{йпа коробка; К. прицела -
коробка мірникова; К. ружейная 
-рvшнична коробка; К. стволь
ная:"'" цівкова коробка; К. удар
ной трубки - коробка ударного 
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запальника; К. шестерни - K~
рО6ка шестерні. 
*КоробчаТblИ - коробчасти!!; К. 

связь - коробчастий пОв'яв. 
*КОРОМblСЛО - коромисло, -ла. 
*Коротний - короткий. 
*Корпус - корпус, -са; К. гра-

на"ЬІ- корпус гранати:; К. же
леЗПЬІіі - КОРІІУС за1lізпий; К. ка
валлериf{ский - It{ПIlИЙ корпус; 
К. IlППЬІ -корпус И{IІIі; К. CTpeJ!
КОВЬІІІ- стрілецький КОРПУС; К. 
(тело) - корпус, -са; К. труб
ки - корпус дистанціЙІІОГО за
шtльпика 
*Корректирован~е - коректу

R!lнuи. 
*Корректировать - коректу

вати; ~., СТРЄJIьбу - коректува
ти СТРІЛЯНПЯ. 

*Коррентура - коректура, -ра. 
Корреспондент - кореспои

дент. -та. 
*Корридор - коридор, -ру. 
Корточки - шlчіпки; па К. са

диться - сідати иа пОчіпках. 
*Корчевание - корчуванИІІ. 
*КОРblТО - корито, -та; К. во

ДОlIойное - напушіл,ьне корито. 
* ){осогор - КОСОГІР, -гору. 
*Носой- скісний; К. прорезь

СI(імnй проріз. 
*КосоприцеЛЬНblіІ огонь - па

вскісний вогонь. 
'Костер - багаття. 
'КОСТЬІЛЬ - J!ИЛИЦЛ, -ці; К. 

РСЛЬСОВЬІй - бретщіль, -.'Ія. 
'Кость жженнаЯ-Шlленв кіст

ка. 

!tосяк 

*Косяк - (в 'Колеее) дзвоняк, 
-щ; (О'КОННЬІй) - ЛУ'rІШ, -ки. 
'Котел - казан. -ШІ; состоять 

ва К. - користуватисл S варева. 
*lІотелон - KIL.<alIoK, -нкі. 
*І\от ловина - улuговина, -ни. 
*Коуш - оківка, -КИ. 
*KOQHa - ГРУДШJi, -ки, rpyAa, 

-ди. 

*КочковаТblИ - грудкуватий. 
*Иошель-(длл сена)с{тк~,-ІШ. 
*Кошка - кітвиця, ~цi, к{шк~, 

-ки. 

'Крага - -крага, -ГИ. 
'Край ('Коnец) -край (краю), 

кінець, -пцЯ. 
*Крайний- крайній, граничпий; 

заднее К. ПІІJlожение - заднє 
граничпе положения. 
*Кран - крав, -ву. 

*КраНОRblЙ - краповий. 
'Красить - фарбувати, бар-

вити. 

'Краска - фарба, -би, барна, 
-ВИ; К. груитовая-rpунтова фар
ба. 
*Краскомет - фарБОМ~Т, -та. 
*Крас~аи Армия - Червона 

.Армія. , 
Красноармеец-- червоноарМІ

ЄЦЬ, -ця; К почетнЬІЙ - почес
вий чеРВОlIоармlєць. 

Красноармейсний - чеРВОІІО

аРllійський; К. КПИЖІtз-червоио
арм{йсьна кнИжка. 
*КраСНblЙ - червовий. 
КраСНblЙ (Ленинский ) угоnок

Червоиий (Ленінський) куток. 
*Кратииll, -ко- KopOTKal1, -КО; 
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К. оппсь Jlошадям - короткий 
pctCTP коней. 
'КратновремеННblИ - коротко

часний; К. отпуск - короткочас
на відпустка. 
*Крахмал - крохмаль, -олю. 
*Крейсер - кр~йсер, -ра. 
'Крейсировать - к~ейсувати. 
*Иремальер - крем~льtра. -ри. 
*Нрен - вахил, -Л'J' крен, -ну. 
*Кренить - ШІХИДRТИ, ХИЛИТП. 
:КреПИТ,еЛЬНblЙ болт - вакрін-

иий ПРОГІІНИЧ. 
*Крепостнои - фО[lт~чниft; К. 

артиллеРИJl- форт~чиа артил~
рія; К. МИНШІЯ часть - фОРТ')Ч
иа мінна частина; К. ПОСТРОЙІtа-
форт,:чuа буд{вля; К. форт
фортечний форт. 
*Крепость- фортеця, -ці; міць, 

МОЦИ; К. склад - фортеця склад, 
-ду. , 
*Кресло - КРІСЛО, -ла. 
Крест, крестии - хрест, -та. 
*Крестовидная визна - нив

xp~CHe в'язання. 
*Крестовина- перехрестя. -тя. 
*Кривая (ЛU1-l-UЛ) - крива; К. 

ВЬІсот припелов - крива висот 
мірпиків; К. давления raSl'B -

крива тиску газів; ~. коде,6аllИIІ 
ствола - крива ХIІТ~8НЯ ЦІВКИ. 
*Кривизна - кривина, -пи. 
*КриволинеЙИblЙ - криволіпій

ний. 

*Кристалличесний - КРИСТIL
дічииЙ. 

Критина - критпка, -ки. 
Кровать - J1IЖКО, -ка. 



Кр<щи 

*Крони - "РОТІ!. 
*Нрокировна местнОсти -кро-

кушіllШ! місцевости. 
*Кронверн - кронверк, -ка. 
* Нронц"рку ЛЬ ~ ItPUHl\llplteJlb. 
*Кронштейн - І:ремпіль, -неля; 

К. UТТЯЖІ;а _. відтяжиіІі!. KP~M
піл,,; К. прице.l<t - ItР~lшіль Ilір
НІІІІОRИ!\; К. трубки ударника
кrе!lпіль тру6lШ Уl\аРПllка. 
*Круг - ((')ЛО, -ла; К. спаСі\

телl.ныll - ратункове ((ІІло. 
*КруглогуБЦbl - ((Рj"ГЛlJrj~бці, 

-ців. 
"НРУГЛblЙ - кругщfi; К.отncр

СТ,не - КРУГЛИй отвір, кругн 
ДІрка. 

*Круговой - Itруговиіі, KU.10-
ШІЙ; К. ПИЗИРОВ<lпне - I(РУі'ові' 
з,)реIIИЯ; К. желоБОІt - Itоловt'Jl'і 
жолоб0"; К. пакатка - к 1Л0вІІ!І 
обтпсщ К, заЩlІта - кругош\ за
слона: К. захват - коловиіі 3'1-
чіп; К. 06301' - ((РУГОВIr!\ огллл; 
И. от611В - киЛОI!!! відбпва.l\l!Н; 
К. отвод _. Ko.~OBe ві;\педеПIIЯ; 
К. ОХР:lВенне - ко.1ов:І охорона; 
К. паз-((олова ra,pa; К. размах-
коловlrй розмах; К. ТОЛ'юк- ко
.I0JJllit lIОштовх. 
*Кругозор - l,ругови;1. -"у. 
'"Кругом" - "М,ернйсь" 
*КРУГОО6раЗНblЙ - ItолуваТIІЙ; 

К. вращеНllе -- КРУЖUЛhUlIЙ рух. 
*Кружить - КРУЖЛJІТІІ. верт;ти. 
*КРУЖНblіі путь, КРУЖНblМ пу

тем - кружна дорога, кружною 
дор,lгuю. 
*КРУЖОК - ІІРУЖО!>, -ЖЮІ, гур-
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ток, 'ТlІ'[; К. картоппый - тскту
рUВIlЙ кружок; К. клуБны�і -
кл)·GlIIll1. ГУрток; К. свипцовыlі-
о.ши'JfUІІti "ружок; К. СУКОПUЬІі!-
Суltt)ппий "РужОк. 

Нруп (дuшадu) - З31\, -ду. 
Крупа - КРУПИ, -П{В. 

*КрупнЬІ~ - велlШl!іі; Н. мас
щта6 - веДIJКе мір {ІЛО; Н. муш
ка - вели((а, МVШІШ. 
*Крутизна, нрутость - І\Р)

тість, -тости, ltручit, -чі; К. н<І
резов - крутість нар{зів; К. пr
редняя -- передня KPI~TiCTb; К. 
1І0СТОiluuая - ПОСТ{Йllа прутість; 
К. проrрессивная - РОСТУ'lа кру
тість; К PO:l-;- KpI'Ti~TЬ РОВУ; К. 
тыlI.Il<lнH - :т"ІІН КРУТІСТЬ. 

*Крутой, круто - крутlriі, кр)'
то, стрімюІI1.; К. откос - І(рута 
СІІОХОВIІІІа; К. береr _. стрімкМ! 
б~ріг; К. траекторик - стрімю\ 
траскто рія. 
*Круча - круча, -чі. 
*Нрушение - розбиrтя, ката

стр,IФа, -фи. 
"КрЬІЛО, -ья-крило, -ла, (,мп.) 

крlrла; К. большое - велlrl(е 
чило; К. жвлезнuе - заліпuе 
КРП,10. 
*крыlblшкии - КРИJ!ЬЦЯ. 
*ИРblТЬІ~ - крuТИЙ; К. вагон-

КРІІТНЙ вагОн. 
*КРblша - дах, -ху. 
*крblшеобразны�й - ДitхуваТIІЙ. 
*крыlкаa -покришка, -ІШ; Н. 

боковая - боковА ПОКРИLilка; К. 
корuб<t - пJкрпщка короба; К. 
маrазинuой коробки - покришка 

Крюк 

магаЗIlПОВОі' коробки; К. откид
ная - відкидна пUкришка. 
*Крюк - І'ак, -кй; К. ваДЬІІО

вы1. - JР'IllІ[ОВИЙ гак; К. папо
рамЬІ - гак папора!lІІ; К. унос
IІый - ГЮt ште;IЬВ3!'и; К. ШВОР
певой - щворіЮJПllit raK 
*Крючон - гаЧОК,-чка; К. ваЛІ,

I(овый .- ОРЧIlКОlІlJЙ Г:1ЧОК; К. 
спусковы1-- кJЩОlt, -ІІа. 
'Ксилол - ксuлол, -лу. 
*КРЯЖ - ЩJЯЖ, -жа; ГОРНЬІіІ К. 

-ripcbr;~ шtсмо. 
*Ky6aTYlla - ку6атура, -рІ!. 
*КУВblркание пули -перевер

тання кулі. 
*Кузнец- кошіль, -ЛИ; К, стро

евой - муштрJВllll коваль. 
*КузнеЧНblИ - КОВ;\ЛL~hК[(n; К. 

ППСТРУ!lеllТ - кuвальськиl1. стр\,
м~пт. 
*Кузница - кУзпн. 
*Кузов - ;]ЩІІК, -ка. 
*Кулак - кулак, -K~; К. затИІІ

пыl-ззтиск!)нlrli кулаlt; К. УНОР
UЬІЙ - упірниfi r.yлак. 
'Кулачек - кулач,lк, -чюі; К. с 

ПРОВОЛОЧllО!\ ПРУЖІІП,ІЙ - кула
чок із дротянJю пружlrпою . 

* Л аборатория-нборатОріа,-рії. 
*Лава - лава, -:ІН. 
'Лавка (седда) - лавка, -кн; 

Л. 6срсзовая - ЛіlВК<І 6ер~зова. 
* лагерны�и -; та6UРО~IlЙ; Л. [(01-

J!aTlla- таборовий BaM~T; Л. P.JC-

л 
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Лагерь 

*КУЛИСbl -КУЛІСll; (театр.) 
_. лаШТj'нкл. 
*КУnЬТСМblчка- куnьт'СДlJаRНЯ. 
Купанье - Іtушіппя. 
*Купол - 6Аня, -ні. 
*Курган - lІогilла, -.lИ. 
Курить - курltтп. палити. 
'Курок - КУР'ІК, -PK~; К. 60,1-

таетсн - курок Xl\тається; К. 
взпедеПIІО - звJДСIШЯ курка; К. 
пс В3ВО,щтся - ІІУРОК по зв,l
дпться; К. с ПУГОВlюfi - курок 
із ГОЛОВІ(ОIO; "Кур"к" -" KYPl)K". 
*Курс п,)лен - нuпрям ЛЬОТУ. 
*Курсант - юпак, -ка, чрсант, 

-та. 

Куст - кущ, -ща. 
'Кустарник - Ч<lГ1rШJr;, -ІІУ. 
*Кухня "'7 KI~x.н1' -Ji; К. поход

ная - ПОХІДна КУХПЯ. 

Куча - купа, -Що 
*Кучность - rycTicTb, -тости; 

К. боя - густість бою; К. попа
дания - густість ВЛУ'l<іНllЯ; К. 
стрельБы- rycTieтb стрілdНlJЯ. 

Кушанье - страва, -ви. 
'Кюзет - канава, -ви, кювета, 

-ТІІ. 

'кюрвиметр-курвіметер, -тра. 

положеllИ0- тМор, таборове Р03-
ташушtния; Л. сбор - Ta6t1p,IBi 
зБJРIІ; Л. служба - таборова 
СЛj~жба.; Л. У'ІаСТОК части - та
бuрова дільнlrця частlrНD. 
*Лагерь-таБОР, -ру; Л. по-



Ладопь 

д.вижпоЙ - рухомийтМор; Л. ста
ционарНLlЙ -стщіllLніРIlИЙ табор. 

J\aAoHb - Дuл,\вя, -ві. 
* ЛаДЬІга, лаДblжна - щіКОJlО

TOlt, -тка. 

Лазание - JI~зіuня. 
*Лазарет - ШlІиталь; Л. вете

рииаРПblЙ - ветеришіРIШЙ шпи
таль; Л. зтапвЬІЙ- етаппий шпи
таль. 

* ЛазаретнЬІЙ - шпитаЛЬПIJЙ; Л. 
лииеЙк3. - шппт:ільн" ліиlfiка. 

* Лазурь берлинсная - блакит, 
-ту берлІнський. 
*Лазутчин - пластув, -ші. 
*Ланировать - лакувати. 
*Лакмус лакчс, -су. 
"'Лампа - л,fмн3., -ОИ; Л. вися-

чая - виспа ля J па; Л. оаяльная 
- лютуваль"а лJМОІ; Л. CBeTQ
сигнадьная --.:.. гаслош\ лл~паj Л. 
столовая - сто ,ова лJмоа. 
*ЛаМПОВblі1- ЛНМПIlВИЙ; Л. ра

диостанци:t - ЛЯМПІІИl 1 адіоста
ція; Л. стеК.10 - ЛJІмпове скло. 
*Ламповщин - лямшір, -рл. 
*ЛІпа - .111111 а, -ПІІ; ШВI'рневая 

Л. - лап" шворі ева. 
*Лапна - лапка, -КИ; Л. пре10-

хранитедя - лапка вап06lЖlІнка. 
* ЛапчаТblА - .1ашіСТIIЙ. 
*ЛаТУ;Н,blЙ- М~СЛЖІІИЙ;Л. гиль

ЗІ - .ос"жuа ГІЛЬЗІ; Л. колпа
чек- м.осМжпий КО/lПl'іlfк; Л. 
КОЛЬЦО - мuсяжне кіЛЬЦf; Л.КРУ
жок - МОСЯЖНИЙ кружОк. 

* Латунь - м.oJсЯж. -ЛlJ. 
* Лафет - лафет, -та. 
*ЛафеТНblА - Jlвфетовий. 
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ЛеПИВЬІI1 

* Л ебедка -, катеринка, -пи. 
* ЛеВЬІЙ -. ЛІВИЙ; Л. концеваи 

час'гь -Лlва кінцева 'іастинаj Л. 
флаllГ - лі пий ф.llaНК; "Левее 
О-ІЮ" - ,.Лівіш О-ОО"; влево---, . , 
ВЛІВО; и~дево - ЛІВОРУЧ. 

*Легенда ~ ПОlfснеllНЯ. 
*Легний - J\егкИJ!.; Л. атлетика 

- леl'ltа атлетика; Л БЛИllдаж
легкий бліндАж; Л. клркп-моты
га - легкий ,IQТИКU-Д8hОМК; іІ. 
пулемет - легкий кулемет; Л. 
телефоuный пропuд - леl'КИЙ те
дефl\RПНЙ прJвід; Л. топор - лег
шІ сокіІра. 

* Легновой автомобиль - паса
жіrрвий антомоБІль. 

* ЛегновоспламеНRЮЩИЙСЯ -
заЙМИСТIІЙ; Л. вещество - вай
миста реЧОИIІШI. 
* fl егноплавиий - легкотJпииЙ. 
*Легнопулеуетное отделение 

- легкокулрметний рій. 
* Легкость - JlerKicTh, .КОСТИ; 

Л. на ходу - ХО:10В3 JlerKicTh. 
*Лед - лід, ЛЬОДУj (nлавуч.) 

КРІтІ, -гл. 
* Л едорез - напрuжпяк, -ка. 
*Ледоход - кр гоплав, -ву. 
* Л ежа - навлежачки. 
Лежание - ,1ежаuпя. 

* Лежень - J\~жепь, Л~ЖІІЯ. 
* Л езвие - лезо, -за. 
*Леиало - модло\ -ла. 
Ленарский - ЛІКарський; Л. 

ПО'IОЩПИк. - л{карський . поllї'і
ник. 

Ленарство - Л{ІШ. 
ЛеНИВblЙ - .!ІіВИВIІЙ. 

ЛвИIІНСКIІЙ 

Ленинсниll уголон (нраСНblЙ)
Л~піllськиll: куток (чер"ОвиЙ). 
*Ленпалатна - леинамет, ,ту. 
*Лвнта - стрlЧltа; Л. изолиро-

1J0чиая -іаО.lиціЙиа стрlчк3.; 110' 
РОІовап Л. - порохова. СТI'I'і
ка; пуле.етваа Л. - КYJ\eM~TBa 
стрічка. 

*ЛеНТОПРОТЯЖНbllІ механизм -
механ{вм стрі'іКОТИЖIШЙ. 

* Ленточна - СТР1'іечка, -ки. 
* ЛвНТОЧНblіІ - стрічковий; Л. 

порох - стрічковиlІ пJРОІ. 
ЛеНУГОIІОИ - Аенкуток, -тка.. 

"Л енчик - орчак, -K~, 
* Лепешка пороховаи - поро· 

ховий коржик, -жика. 
* Л ес - ліс, -су; Л. ВЬ1руБJlви· 

ИЬІІІ: - виру6, -бу; зруб, -бу; Л. 
горелы.й - згар, вгари; Л. ли· 
ствеНИЬІfi-АИСТЯПИЙ ліс; Л. ХВОІІ:
иый - г JlИд~виll: ліс. 

* ЛеСИСТblЙ- ліСИСТИI!; Л. мест
иость - Jlісиста J(iCI(~RiCTh. 
* Лесник- Аісиик,,-к3j };о. Л.

лісник{в дік. 
* ЛеснОЙ - JlісовИI1. 
*Лестница - схJДИj Jl.раБИив; 

. Л. приставнап - дра~йна; Л. на
КJlопнап - ПQхила дрitбlіllа; Л. 
отвесиая - стор 'іова драБИиа. 
* Л етатеЛЬНblЙ - літюій; Л. ап· 

парат - Jlітниil апарат. 
* ЛетнміІ- JlITBiil; Л. ОТКИДИОЙ 

сошпик-л{твій віДКIІДllіIItЛ6!lіш. 
* лётны�A coctab-.lітоИй rклад. 
*Летучиil- леТУ'IИЙ; Л. МО

сток - деТУ'іиl1 MicTJK; Л. ПО'і
та - летуча пошта; Л. раз'езд-
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Липия 

лету'іИЙ Р,В'Ї3Аі Л. сапа - Jle
туча сапа. 
*Летучна - J1.~тУчка, -ки. 
* Летчик - ліТУІІ. -ш1; Л. на

блюдатель - J\і'Гун-стежач. 
*ЛечеБНblЙ - лік.lРСhКИЙ; л. 

заведение - лікаrня; Л. пункт
JlікJрський пункт. 

Лече"ие - J1.іl(ування. 
Ликвидации - ліквідація, -ЦІ!. 
Линвидировать - ліквідувати. 
*Лимб - .Іі.б, -~y. 
* Лмнеilka - лінІйка, -КИ; Л. бо

кован (в Аагрре) - 60кова лі
иlйка; Р. вадппя (в лагере)
вадня Аіпійка; Л. КОJlеН'іатая -
колінкувата Jlіlllйка; Л. лазарет
lІая - шпитаJl.I,на ЛIIІІйка; Л. мас
шта6иая - ИIРI\Jlьпа ліи{йка; Л. 
передояа (в лnгере) - передои 
ліuі~ка; Л: rре.щяя (влnгР.ре)
сере,щя JlШIЙК<lj Л. стрелковая -
стрія~цька JlіlllЙК І; Л. шарвир
иан - суставна лін{ilка. 

* ЛинеЙНblЙ - J\іllіЙИlIЙ; Л. за
жи!! - лініЙОIІЙ затиск; Л. КОI\
Aeocarol' -лів іІ.:lИЙ копдепсатор; 
Л. кораб.lЬ - "іНl'йн'tl1 кор~б~JlI.; 
Л. крейсер - ліlllЙIШЙ крейсер; 
Л. масштаб - "ініЙllе мірило; Л. 
мера - J!Їlllйиа кіра; Л. yroJl -
ліlllnвий КУТ; Л. часть - .аiиlЙllа 
частіша. 
*Линза-.І10ЗS, -зи. 
* Л ин и 1 - ЛІнія. -нії; Л. бов

вая - 601l:0ва А{нія; Л. ВИПТО
вая -(пиатова ЛІнія; Л. впутреп· 
ияя - лІнія серед.\ва; Л. RoAopas
де,1ьная - ВОДОЛІльна Лlllія; л. 



ЛIІНJlТЬ 

водосое дипитеJlЬнаJl - водов(,{ж
па лlніп; л. ВЬІстрела - лluін 
пострілу; Л. горнвоита - л{нія 
позем~; Л: КОММУ~~lКациоппая -
KOMYНlK3Ц1I!Ha ЛІВІЯ; Л. нnрут
пан - зовиіШНJI лfнін; Л. H~
тураJ1ьпая - патурАльна лІнія; 
Л. питння - питВJI л{нія; Л. 
огпн - ЛІвін вогню; Л. полета 
пулп - л{нін льоту КУJlі; Л. по
ЛУДСПlщя-лlпіНllівденна; Л пре-,. , 
рычатанH - ЛІНІЯ переривчаста; 

Л. прпцелRВаRин·:.....лlllія наЦІльпа; 
Л. профНАьнаа - л (ні Я пр"філева; 
Л. прямая - проста JJ{HiH; Л. 
разграНИЧlІтеJJЬШIН - розмету

в<1льна лІнія; Л. сплошная - су
ц{льна лінія; Л. сходзщиесн -
вбlжпі л {Нії; Л. средппх точек 
попадапня - л{нін середніх то
'Юк ЯJlучанпн; Л. танков - л/нін 
тапків; Л. телефонпан,- теJlефонпа 
лІнін; Л. фРОНТВJlЬНан·- фрон
тальна л{нія; Л. ходовал - ходо
ва лінія; Jt. цели - лІнія ц{лп; 
НР,о~ешивать ./І-шо - тичкуватп 
ЛІНІЮ; ивnилнна ./ІНВИН - вилнн;\ 
л{ні)"; УТО.llщепие ./Іиппи - по
грfбшепня лІнії. 
* Линять-( о .t/ошадu) лнюfти. 
* Лирна правила-.JIІрка правила. 
*Лист - лист, -ту, (бумаги) 

аркуш, -ша; Л. иарндов - лвст 
нарядів; Л. основания - аркуш 
основи; Л. ПОДУШКIІ- аркуш по
душки;' Л. ЩJИвнвок - лист ще-
1І1ння. 

Листва - ЛИСТЯ, -ТІІ; Л. опав
шая - ошl.JIе JlИСТВ. 

Лобовооі 

* ЛИ'СтвеННblіІ - листовш\й; Л. 
дерево - ЛИСТJl8(J AupeBo. 

* Листовна - метелик, -ка. 
* ~истовое Нlелезо - аркушеве 

ваЛІЗ0. 

* Лисья нора - ЛИСll'Jа пора. 
Литература література, 

·ри. 

ЛитографироваННbllІ-літогра
фОвuшrЙ. 

Лицо - ЛИц!\,-цJ, осОба, -би; 
Л. должностлое - слутБОва. УРН
дова осJба; обращеВIIl лицом
'ПОВfрневі Jшцем; ЛИЦОМ в поле -
.ІІНЦ';)! до пJля. 
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* "ичннна - шрубак, -юі; Л. бое
вая - БJйпий шрубак. 
Лично- ос06і1СТО. 
Личность - особа, -бн; Досто

верность Л. - правдивість особи; 
у дрстоверепив Л. - посвідка, по
СВІдчення. 

* ЛИЧНbJіІ - особистий; особовий; 
Л. дело - особиста справа; Л. 
воак - особистий знак; Л. наблю
дение - особистий догляд; Л. 
номер - особистнй lІумер; Л. обе
щание - оСоБИста обіцянка; Л. 
общенне - особисті ЗПtlсини; Л. 
осмотр _. особистий огляд; Л_ 
пример - особистий ПРИК.JIад; Л. 
состав - особовий склад. 
*Лншать, лишить -повбаВJI8тп. 

ПО~баВНТIІ. 
Лишение - Dовбавленнн. 

* Лоб -.:. .ІІ0б, -6а, чоло, -ла. 
* ЛОБОВОil-.ІІ0БовИй; Л. свпзь

л060ва в'нвь; Л. часть - лобова 
частина. 

ЛОГОJII 

* Логом (дернина) - подовжи
І,ОМ (дернина). 

* Лодна - 'Іовен, -вюі; Л. под
водим - підводиuй чОnеи. 

* Лодочная повозна -човновий 
вів. 
* ЛОНlа - ложа, -жі. 
* ЛОlllбина, -нна-толобина, -ип. 
* ЛОlllевоil-- лотовий; Л. гла-

вок (главкн) - ложов'; вІчко; Л. 
кольцо - ложове кільце. 
* ЛОlllемент -пніиец~, -нця. , 
Л ОIllИТЬСЯ, лечь-лягати, ЛНГТН; 

"Ложись" -- "лягаЙ'I. 
ЛОНlна - ЛОЖІ,а, -кн, (раз

дuвная.) ---;- ополJиик, -ка. 
*ЛОНlНbJЙ - ~Ja,ЛЬШИВИIl; ,Л. ба

тарея - фальшива батеРІЯ; Л. 
деЙСТВIІЯ - фальшиві дІї; Л. 
окоп-фальшивий шанець;Л. пе
реДВlІженпе - фальшивнй рУХ; 
Л. позиция - фальшива повіщін; 
Л. постройка - фальшива бу
діВJIЯ; Л. тол чек - фальшивий 
ПОШТОВІ. 

* Лоза - лоза, -зи. 
* Лозунг - гасло, -ла. 
* Лоноть - ЛІКОТЬ, ·ктя. 
* Лонтевой уступ - ліктьовйй 

ПРИСТУIl0К. 
*Лом - лом, -м\'. 
* Лопасть - лопать, -ТИ; Л. с 

отсскающим зу60)! и отражатель

пыM вытупомM -лJ:!ать ів зубом
Вlдру60М та від.БИВПЙIІ висту
пом. 

* Лопата - лош1та, -ти;Л. боль
шая - веЛІіка лош1та; Л. lІа
лан - мала лопата. 

Ляшк~ 

* Лот (для uз.мерения. гду
. динь!) - ОЛИВIiJЩЯ, -ці. 

* Лотон-лотJк, -тка, (арт.) ко
роб, -ба; Л. подающего мехаПI!З

ма - лотJк подап:lльного меха
НІЗМУ. 
*Лоwадь - кінь, БОНЯ; Л. за

водная - зашісний Itinb; Л. СТРО
ган- стрJгий кінь; Л. строе
вая - МУШТРОВlfЙ кінь. 
* Лощина - пер~балочок, -чка. 
* Луг -;- ~YKa, -Іtи; Л. МОКРЬІЙ-;

за.швна лука; Л. сухо й - лева
да, -дп. 

*Лудить, ПОЛУАИТЬ - луд!'Jти. 
полудіІТИ. 
*Лука (седдn) -JбЛУІt, -ку. 
* Луч - проиіпь, ,меня; Л.6лу

ждающий - мандрІвний про мів}'; 
Л. зревнн - прJиінь sJpy; JI. 
света - промінь світда. 

* Лучеиспуснание - промІню
вання. 
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*Лучепреломленне '- ПРОllіве
лJ31ність, -НОСТІ!. 

* Лучшии .- кращий: Л. стре-
JlOI, ~ кращнй стріл~ць. 
*ЛbJIІІИ (mh.)-JIJ\тви(лJiжов)_ 
* ЛbllІІНИН - ЛИЖО,ВОI!К, - І;а. 
*Людсноіі - людський; Л. c<r-

став - скла,~ людей. 
* Люнсит - люїзит, -ту. 
* ЛІоН - JlЮК, -ка; (BnYC"Ha.ft 

двep~) х,Iі)!.а; Л. с кришкою
.ІЮК 13 лндою. 

* Люлька - колиска, -ки. 
*Люнет - Jlюпета, -тп. 
* Лямна - .ІІЯма, ·ИИ. 
Ляшна - стегно, -Н<!_ 



м 
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*Магазин - М~Гі\~{1П, -пу; М. 
патронuый - маl'а~іlll Д_Ш на6.\їв; 
М. прод"вольствеННblЙ - харчо

ІІМ\ склад. 
'МагаЗИННblИ -магашнJВ1ІЙ; М. 

защелка - иагаЗ~IUОRа з~щіпка; 
М. к 'РООlІа - мага~иновакор,\бка; 
М_ оvужие - М3' а:ШIІ" а з6рОя. 
'Магнетизм - магаеТИЗIІ, -му. 
*Магнит - магнвт, -Т3. 
*Магистраль -llагістраля, -лі. 
*МаГНИТНblА -магнетниfi; М. 

свойсгво - !\3гшj'Гп~ ВJlастивість; 
М. стрелка - lІагп';таз стрlЛltа. 
'Мазь - мазь, -зи; (лєк:ар

сm60) масть, -ТІІ; ,Мазь сапож-
1I3B-Ma~ь для ЧООІТ. 

МаловажнЬІ~ - J13АозюLчний, 
маловаЖНIІЙ. , 
'Малозаметность - непрпМlТ

ність; М на ра.·стояаии - ННIlРИ

хііність па відда.ilенні. 
'Малостоикии -аеrривкий; М. 

rd1 - нетрИНІtий газ. 
'Малочисленность - неЧИCJIен

ність. 
'МаЛblИ - малий; М. KI\PKO-JlО

тыаa - малий МlІтИItU-JJ.3ьоб~к; М. 
.JlОШ1Т~ - мала Л<lll.іта; М паlIРЯ
жеПllе(rnока)--I!а,t,і вапрУг<J.; М. 
отверстие - малиЙ отвір; ~. при
вал - КОРОТЮІ ПОСТ'\ЛlIК3; М. т(І· 
пор - мала СОltира; М. шаlщеВ/,ІЙ 
инструмент -IiША. ш~пцевий 
струх';нт. 
"МаЛЯРНblіІ- малАрськw.Й. 

1rlаСКИрОВКіі 

*Маневр - !!.lIl~ОР, -ру. 
'маннвренны�-:ІІаllеврJвий;; М. 

война - M~ueBpJBa війuа; М. спо
собность - маневрова здатність. 
'Маневрирова~ие - маневру-

ваНI1Я. 
*Маневрировать-маuвврувати. 
'Манеж - маll~Ж, -жу. 
Марнсистсниil-м.tрксіВСЬКІІЙ. 
'Марш - рух, -Х)'; (команда) 

РУШ; М. паступательпЬІЙ -'- па
ступпий рух; М. отступатель
НЬІ" - віДСТУІІпltй рух; М. тор
жвственный - уРО'IUётпfiрух; М. 
флангоный - флашtовий рух; 
"Шмом. марш"-- .. ltPO~OM руш". 
'МаршеВblЙ-J!аршовий; М. спо-

со6ность - J!аршов& здатність. 
'Марш~ровка - маршування. 
*М ІРШРУТ - маршрут, -ту. 
'МаРШРУТНblЙ - маршрутний; 

М. с'емка-маршрутае здійманвя. 
*Масн-новер - J�aCI:-КИЛИn. 
*Масн-ностюм - маск-убранна. 
*М Іск-сети - Jljск-мврежі. 
*М1ск-халат - маск-халат, ·та. 
'Маска-ШЛJМ .- маск - шолом, 

-ма. 

'Маска -хаска, ОШ!; М. rори
ЗОl!тальпаа - позема маска. 
*М Іс .и)озать, замаскировать 

- маскувати, замаСllувати. 
'Маскированно - маСКОВііНО. 
• ,Vlаскировка - маскуванна; ~1. 

декорilТlІвная -- декоративне мас
КYB~Hlla; М. дыlо-пиротехничв--
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ска!! - димо-піротехпі ЧНН !13-
скув апня; М. естественнаа - при
роднє маск~вJП/lЯ; М. ра?l'llТВJlЬ
нан - РОСЛІ/пuе мас,"уваІіПЯ; М. 
ТСХlІlІчвекаJl - твхн І',не MaClty
В~Н!lЯ; мерЬІ М. - заходп маску
ВііНIlЯ. 
*МаСНИРОВОЧНblИ прием - Ilа

скуваДЬНIІЙ спосіб, -собу. 
*Ма с нировщик-маскува"ьішк, 

·ка. 

*МаСНИ'рующий-маСІ,УВUЛЬ~Иn, 
що маскує; М. ДЮІ - Мі1СJtУ':адь
вий ДІІМ; М. замывлл - JШСltу
вальний задум, . му 
*Масленн~ ~ мазничка, -КП; М. 

с НОСІІКОМ -маЗНІ/ЧК(l 3 лОСИКОJІ. 
'Масло - маСТІ/ЛО. -ла, оділ, 

-лІї; ~асло, -.ііа; ,М. веретелное -
всреТ~lІпе ~JaСТИЛО; М. машин
ное - маШИНІ'ве иастИ.l0; М. ии
неральнов - !Ііперальvе маr,тило; 
М. РilСТlІтельвое - (,ЛІЯ; М. щре

ВИН - цеРВЗИlІ, -НУ; М. ЦИЛІШ· , , 
дровое - цил шдрове мастило. 

'МаслообраЗНblИ - оліюшlТIJI!. 
*маслянисты�й - (\л!їст"Й. 
'Мас са - !!;lса, -СИ; тонща, -щі. 
'Массирование -скупчуваНІІЯ. 
'массированны�и - C��}-пчеНlІіІ. 
*Массовои - ~IaCOBlliI. 
'Мастє р - майстер, -тра; ору-

жейный М. - з~р,ійвий май~тер. 
'Мастеро вой-маЙСТРОВИЙ,-ОI о. 
'Мастерсная - маnСТ~РRЯ, -ві. 
*Мастерство - Ma!!CT~pCTBO, 

-тва. 

*Мастина - MaCТl!BO, -ва. 
'Масштаб - мірило, ·Ла; М. 
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велuчиuа - ВВАllкість !lіРИЛil; М_ 
времени - иіРИЛIІ часу; М. гра
фllче,'К: Й - гр ф:чне мірило; М. 
крушIый - ВВ.lИке мірі/.ilО; М. лп
нвііный - ліlllі!uс мірU'10;М. IІел
киі! - ,!,рі6l1в мірило; М, оборотоt: 
/tолеса - )lіРlrло обертів к.lлеС<l; 
М. понеl'е'шый - ПОllеречне мі
р{rло; М. ЧШ'лсввЬ\і! - числов" 
Itїрило; М. ШilГОВ - мірило кро
ків; (Існованпе , асшта6а - основа 
мірила; тu'шnсть ма"lUтаба
т,;чпість мірило; цена М, - ціна 
міРI!Л<l. 
'МасштаБНblЙ - мір{rЛЬНIІЙ; М_ 

Лl1нейка - мірильна лін{йка; М_ 
знак - міРИАЬНИЙ ЗІШК. 
*Мат - I1<ІТ, -та; М. соломен

ниН - солои'ЯlЩЙ ІІІ ат; М. ~no
ростнп .. Й - IflOP СТЯІІІІЙ мат 
*Материал - матеріАл, -лу; М. 

горючий - пал].u!r!! матеріял; М. 
леСНtIЙ - ліСt'в,rй !I<J.терi,fл; М. на
БнвочIIы-- матері~л ЩIJIЬІІІJ'ІПИЙ; 
М подручвый - lііДРУЧВIІЙ ма
теріЛJ; М. с!!азочпы!! - мастило, 
М. перевн:Jочный -матврінл пе
реВ'ЯЗШJЙ; М. пQчивочI:ый - по
лагодний J1ilтерj;Jл. 
*МатеРИ3J1ЬНЬІ -:-;матерілльн,п!!; 

М. ч~сть - иатеРIН.ilьна частина_ 
*Матна - иаТltiI, -ки; М. ва

ЖИ)lDая-заlИСКН~ матка; М. под'
еМIlОГО ирхаuиsма- м"тка підіІі
ІІ~ЛЬПОГО мехапізму. 
*MaTOBbll�-lfатовий; М. коль

цо - M3ToLe кільц~. 
'Матрац - матрац, -ца; (каоu-

1шы�u ce1iO.l1) - сінник, -ка. 
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*Матрос - !НІТРОС, -сп. 
*Махать, махнуть-махати, мах

НУТІ!; ШІ махе - з маху. 
~Маховик - маХОВIIК; М. под'

емпого мехаНИ.Іма - махuвИк пі
:діЙ\l:1льпого ~lexaH{3MY. 
'Маховичек - маІОВ!lчJк, -чка. 
*Маховое колесо - MaXOB~ ко-

JlCco. 
*Мачта - щогла, -ли. 
*МаЧТОВblИ -щогловий. 
'Машина - маШИllа, -ни;М. бро-

невал - панцерlШ маШ'Іна; М. 
сапожнал - UI~вська машина. 

Машинально -маШИlІlЛЬIlО; М. 
]Jести счет - машинально раху
віТJI. 
*Машинизация - маrnиuі,:\ція, 

-ції. 
*МаШИННblИ - машин,(вий; М. 

J\вуколка - маШllпона бідка, -ки. 
'Маяк - }I~);K,-K~; М. п,шву

чий - плаUIІІ!1!. манк. 

Мгновенно - вмент, миттю. 
*Медведицабольшая - nіз(во, 

за); М. МJлая - малий віз. 
'Медицински~ - меДIIЧНИЙ; М. 

ОСМОТР - ~Іедичuий ОI'ЛЯД; М. 
lІеРСОIШЛ - медичний персошіл; 
М. состаВ - медіlЧНИЙ Сltлад. 
*МеДНblИ - ~ІІДІІІ!Й; М. вьшо· 

ЛОТіШ - мідна внбllва'll,а; М. на
копе'IШШ - мідний НjКОН~ЧНИК; 
М. 06ТІОРUРУlOщее IWЛЬЦО - nl/;'
не обту,раціrIllе, KiJlЬЦ~; М. тру6-
ка - МІдна трубка. 
*Медь - мідь, -ДП; М. крас

ІШЯ - червJна мідь, томбак, -ку. 
"Межа -- межа, -ж{. 
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МеждунаРОДНblА - міжпарод-
вій. 
*Мезга - !Іизка, -ки. 
*Мел - крейда, -ди. 
*l't1елинит - ме,lіНІТ, -ту; плав

леlllllJЙ М. -1'JllЛеПlIЙ мелін!т. 
*Мелиии - дріБНІіl\; мі,ШИI\; М. 

М<1сшта6- дрібuе ~ІЇРllЛО; М ~!уш
Ііа - дріБШІ мушка; М. черпый 
порох в ~ешечкс - дрібний чор
ний пJрох у торбl\нці. 
*МелиозеРНИСТblИ - дрібuозер

шістиfl. 
*Мельиание (О2н,л)-блИмання. 
*Мельница (веmрлн,ал) -

вітрлк, ·щі; М. водяная-подяпиf[ 
МЛИII, -ні; М. нарован - паровий 
!ІЛІ!Н. 

*Мельхиор - !!ельхіJр, -ру. 
*МеЛЬХИОРОВblИ --JlеJlЬlіJровий. 
*Мембрана -llембрана, -нн. 
*Мензу ла - !І~ІІЗРЯ, -лі. 
*Меньшии - JI~IJШIlЙ; "М. ход" 

-- .. ЗМ~ПШПТІ! хО.'\у". 
;Мера-захід, -ду, спосіб, -собу; 

111ра, -РИ; М. Дl!СЦl1llЛUlШРПОГО воз· 
действия - заходи дuсцпплін<lр
ного впл'иву; М. маСІШРОПКl!-захід 
(спосіб) маскуванпя; M-ы обеспе
ЧРІШЯ - забезпе'lні заХОДIІ; М. 
пре~осторожности - заХОДІ! обе
режности; Прl!НIlТЬ mePbl-ВЖIIТИ 
в;lходів, 
*МеРЗЛblЙ-)I~Р3Л1lI\; М. грунт

}1~РЗЛl\іі ['РУНТ, -ту. 
*Меридиан-меРlщіян, -ну, пів

Дt~ІІІIНI{, -1\3. 

*Мерна - мlРІ;а, -Кl!. 
*МеРНblИ - мір'lИЙ; мірнuй; М. 

МеРОПРlIятие 

лепта - lІlрча стр{чкз; М. шаг
м{рни~ [,рОК; М. цепь - IІlрчий 
.~аицюг. 

*Мероприятие - заходи, -дів; 
М. l!ilс[шровочное - маскувальні 
заходи. 
*МеРТВblЙ-Ю!РТВПЙ; М. груз

MepTBHIt вантаж; М. петля
мертва петля; М. пространство
мертвий простір; М. узед -мерт
вий В}'зол; М. ход -меРТВllЙ хід. 
*MeCTHOCTb-1Іісuевість, -ВОСТИ; 

М. болотистая -бОЛОТllста міс
цевіСТI.; М. ['орuстая-ГОJ!яна lІіс
Ц~BiCTЬ; М. заКРЬІТая·- заltрІіта 
місцевість; М; леСUСТf>Л - ліси
ста lІісцеВIСТЬ; М. непересечен
нал - рівна місцевість; М. от
крыаяя - чиста місцевість; М. 
пересеченная - неретлта місце
вість; М. песчанаll - ІІіскувата 
MiCЦ~BiCTЬ; М. раВlІl!нная - рів
I1lшна !licЦ~Bic'IЬ; М. сопершевпо 
sаКРЬ1тая _. зовtіJ! закрита )Iicц~
вість; М. ІОЛМllстал - горбувата 
)liCЦ~BiCTЬ; свойства М-сти
В!lастивос І і !lіСЦ~ВОСТll; разведка 
М-СТІ!- розвідка лісцСвостп. 
*местны�и - IІЇщевuй; М. по

Р<lЖ<lемое пространство - Micц~
ВИЙ ураз пий простір; М. 'пред
мет - міСЦ~ВІІЙ пр~дмст; М. 
)'слов'ш - MiCЦ~Bi YMOBll. 
*Место - Micц~, -ця; М. 60.10-

Tl�ctoe---6агпище, -ща, місце боло
тисте; М. 60Я - бойJВІ!ще; М. Е 
тепи - з,l,тінок; М. ,Для ~бол 
Сі.ота - МІсце Д.нІ заР1ЗУ ТОВ,ІРУ; 

М. заключения - ~lіCl(е ув'яз-

~!) 

MeTOJt, 

нення; М. заuщщеш.ое - за
:хищеIlе lІісце; М. OT"pЬ1TGe -
відкрите мІсце; М. отхожее
BinxJAOK; М. передков - м{сц& 
передків; М. rборпое - збірне 
!llсце, збірний пункт; М. СТt'Л
НПЯ -lІісце, СТОЯІ,ШІІ; М. У':Р!'і
тое ~ скрите МІсце, скрито];. 

-тк~; во всех местах -- СІ,різь, 
УСЮДИ; к месту - дп р~чи (про> 
роз • .\tову);ни с места -ані руш_ 
*Местонахождение -місце пе

ребування. 
*Месторасположенне - мІсце

розташування. 
*Металл - метал, -лу. 
*Металлический - lІеталеВ!!I\~ 

М. П.~аСТИDlШ - металt!8і1 пла
т{вка; М. колпаЧ,)l( - меТіІ~еВIІЙ 
;;овпачJк; М. иатрий - Jlеталеви!!: 
HaTpilt. 
*MeTaHH~ - JlетаПR~; М. гp~

пат - метзннл грана Т; М. ;\11-
ска - меТ,\НІІЛ І,ружала.; М. 
коп],н - мет';uuл р<іТllща. 
*МетатеЛЬНblЙ - металloППИ;М. 

ВЗРЬІвча тое всщество - вuБУХt{ва' 
речопині метальна. 
7Метать, метнуть.- [(lцаТIІ,. 

КІшут!!, метіт!!, ІІСТІІ)"ТІІ. 
*МеrеорологнчеСRИ~ - lІетео

рО.1ОГI Чllиlt. 

*Метна - зазна'lка, -1(1[. 
*~етни~ ~ Б.1УЧНllfi; М. огош,

В.1VЧШІЙ ПОГtll11,. 

'-МеТКОСТЬ-IІ.l)~'ІПіс.ть, -ПОСТИ;; 
М. огня - Б.1.УЧП,ість ~огшО. 
*Мет ла - МІТЛ3, -ЛІІ. 
"МСТJД - MeTO.~, -ду. 



ldетчик 

*Метчик - МУТрОрІЗ, -31; м. ко-, , 
ШlчеСlсиl1 - КОН,Чllllfi МJГРОРІЗ; 
М. ЦИДllllдричеСКllіІ: -ЦИАіIlДРIІЧ
!ІІІЙ MYTPUp{J. 
*Мех - міх; М. к)'зне'шы-

JtоваДЬСЬКlIЙ .ІІіх; М. РУЧНОЙ -
ручний ~Iix. , 
*Механизм -мехаШЗ!l; М.80З

IІратllый - нворJт.IІІЙ иеханlзм; 
М. воспламевяющий - З,IВ'\ГIlЮ-
1JRлыllйй М8ханіЗ!I;' М. uырасьl-
lІающий - ВИКІІДНИЙ иехаН[З!I; 
М. дЛК с60РІШ И ра 'боркн -118-
хаНІВ!I, щоб скл~д:іти IlРОНКJlадати; 
М. ~адержшшю;"ЩЙ: K.{~H -118ха
хаНlЗ1l, що затримує К.JИна; М. ЗR
:мочIlый - З<lJш,lвнй ие:ШНІЗIІ; М. 
:Jап~раЮЩІIЙ -- ЗdМlІк:і"ьuнl! МО
хашз!!; М. МНТОllрtlТЯЖIlIolIІ
механізм стріЧКОТЛЖПlI!!; М. пе
редаточний - п~рещв~.ІыІйй ме
ханІзм; М. пере"ающий- lІеХ<l
нІН!I, що пврвда~; М. lІеЧ(IТ<IЮ
щий - ДРУКУRа.lЬНИЙ мехаНІЗМ; 
М. П080РОТUЬJU -1І0вор,fТIІІ!Й ме
хан{зм; М. ~одаЮЩIІЙ --1І0даваль
ний мехаlIl~М; М. п"д'еМIІЬІЙ
лідіймаЛЬНIІЙ мвхаllізм; М. IIP~ДO
храпителhllыl - запоб ЖНIIЙ II~
хан{зм; М. чРнеJШЬІЙ - ПР'іЙlllль
ний мехаШ3!1; М. СПJСІ(ОВОЙ

_ спусковий MeX3.H{~M; М. счвтIІы-
J1ічильuнй ,М~Х(lІІіЗJl; М; удар
ВЬ1Й - ударuиіі І MexaНl~M; М. 
'1а~овой - 11ехаlIІЗІІ годиннико

ВИЙ. 

*Механи"ескиіі - меха.нlчниЙ; 
М. смвсь - мішанИна.; М. Тllга
lІеХi.lвічае ТIІГJlО. 

~O 

МІ!на 

*МеШlлиа - переМІшувалка, 
(веСЛQ), копистка, -ки. 
*Мешок - мішок, -шка; TJp6[\, 

-би; М. uещеіЮЙ - речова TJp6<1; 
М. зем 'BUOCНlJfi -мішок ІІа зе!l
ЛЮ; М. крупsшой - тJрба ра 
крупи; М. - callВa - СlЩВІІ, -кJи; 
М. СОЛЯНUЙ - торба иа сіль; М. 
сухаРНЬ1іІ - T,;~6~ ІІа сухарІ; М. 
руленой - СТ~РIlОВЙЙ мішок; ме
шо',ек _ОО торбіШIШ. 
'Мигание-блимаI!НП, (глаза-

• ни) кл/ш)' 'ШІ, мОРГJННП. 
М 1зинец·- Мlfзинець, -пци. 
*МикротелефОННblЙ - мікроте

леф,lшшй; М. ІШПСІОЛЬ - мікротв
леф,lнна Іс,іпсу.1Я: М. трубка
мікрпте 1l"I"\I'IШ трубка. 
'Ми ІрО фОН .- !!їкроф,lп, -на. 
*МИКРОфОННblЙ -- міl,рофJнний; 

М. цеllЬ - !lіКРОф'\Нllе кJло. 
*М~лиметр - мідімстер, -тра. 
'МИnИЦИОННblіІ-!llліційuц!!; М. 

система ~ міліДІЙІІа система. 
*Милиция - .ltіліція, -дії. 
'Мимикрия - мшіIСР{Я, -рlі. 
'Мина-МІна, -IІI1,(nодх:оn)-

пі.1кіll, -),,\пу; М. ~вгоматиче
CI,МI - Мlllа автомаТlІчна; М. ав
тономнан - міна аВТОllомпа; М. 
ДОIIНlIJl - дениа міна;, М. обс?р
ваЦllOнная - обсерваЦllllIа 11Iна; 

М ПЛі1вучая -- плавна 111на; М, 
ПОДВ"ДШІЯ - піДВОДП<l міпа; М. 
llОЛ~УЧ,LЯ - 1І0взна м{на; М. ста
ЦlІОШ1рная -стаЦlйпа міна; М-ная 
траншея - тр~uш~я підкопу; 
M-IlЬІ кuрпус -КОРНУС ~Ііни; М-IІІ>1 . , 
XBUCT-·1ВіСТ МШIl. 

Иииер 

·Мнн.ер -мінер, -ра. 
*мннералыlbйй -міН€Р~ЛЬDИЙ. 
*Минирование - міч'вання. 
*мнниро~анны�й - мінJваниЙ. 
*Мннировать - мінувати 
·миннblй - М{НЕИ!!; М. аппа-

pa:r ~ І МІННИЙ апарат; М. ~aH
K~,. МІНний ку,щ; М. галерея -
шдюuва галеРІЯ; М. ваградп
тель - мІнний ваелJПНIIК; М. зз
граждевив - мінна перепJuа; М. 
колодец - МІННИЙ КОJl<Ідязь; М. 
магазин - ІІ{ННИЙ магазив; М . 
поле - М{ННС поле; Мспособ
~ІіННlІЙ СІІJеіб; М, спуск - .оІ{нниЙ 
спуск; М. ставция - м{вна ста
ція; М. тральщик - м{ниий тга
лер; М. траншея - ~ранш~я нід
копу; М. якорь - мшпа НІтва. 
*Миномет - MiHO~I~T, -та. 
*Миноносец - торпедник, -ка. 
Мир - мнр, -ру. 
мирны�й - мирний; М. жизнь

мирне життя. 
Митинг - МІТИВГ, -гу. 
'Мишень - met.t,-тИ; М. в го

сте-мета у зріст; М. головная
го~овші меПI; М. грудная - rpYA
ші MeT~; М. междупародuая
міЖ~:lРОДНЯ ,меПI; М. па;ЩІІ щая -
мета, що падає; М. IН'ЯВЛIІІІ'щая
ся - мета, шо з'ЯВЛЛЄТЬСЯ; М. 110-
ясвая-поясна мета; М. еЧ"І· 
ВllющаяСIІ - мета, що :j:ouoI
єтьсл. 

'Младший номаНДНblЙ состав

молодший командпий склад. 
'МНОГОборие воинсное - вій

ськове змагаННJI. 
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Иорскоit 

'Многожильнwй - кілtкажt\ЛІ,
НІ Й. 

Многочмсленность - числеll
вість, -ности. 
'Мобилиз< ЦИОННblЙ - моr.іліза~ 

Д{ЙUІІЙ; М. ПJаll- МОбілізац{йНИі! 
план; М. mкаф - ~IОбідізаційuа. 
Ш';ХВ<І. 
'*Мобилизация - м~білівадіJI, 
-ц ї. 
Могущество MorYTHicTL, 

-во,'ТIІ. 

'Модель - модель, -ли. 
*Модератор - модератор, -ра. 
МОЛОДОЙ - молоди!!. 
*Молот, молоток - мJлот, -та. 

молот,IІr, -тю!; М. КОUОВЯЗUЬІЙ
КОIlПВ'Я~IІИЙ иJ;IО,.. 
'Молоточек - молоточок, -чка_ 
Молчание - мовчання. 
Моментально-В!IИТЬ, відразу_ 
*Моноку лярная . трубка - )(0-

поку лJ р: а тр) БКil. 
'Монопляс - 1І0ноплас, -са. 
'Монте-кристо-монте-крист~_ 
Мопр - МО,1Г, -гу. 

'МораЛЬНblЙ - )ІораЛhниfi; М_ 
д~йствие -моральпиll ППЛИR; М.
по!итичеСІ;UО состояние - мо

раЛhно-нолі ЯЧНІ!Й став. 
·Морда lКОttская.) - морда, 

-дп. 

*Моренго - MOP~HГO, -Г:І. 
'Мористое заграждение - пе

реп,fUl\ в морі. 
Мороз - !ІОРОЗ, -ву. 
'Морской - JlОрrЬК1"Й; Морское 

ведомство - мо ~CЬKe урJtдпицтво. 
М. КОllанда -морсьна команда. 



Мортира 

*Мортира - мортира, -ри. 
*Мортирка -- ~ортирка: -(Ш. 
*Моряк - ~IOP~(\Ь, -РЩJ. 
*МОСТ:- міст (МОСТУ); М. ка-

:моаныlй - ~ІурJваl!ИЙ міст; М. ііа 
плотах - міст ПЛОТОВl1Й; М. па 
оСпаях - !!Їст на ш~дях; М. на су
дах - Іlїст на суднах; М. плаву
ЧІІЙ -нлавюіll JliCT; М. НОIlТОН
ИЬІЙ - понтJнний !Ііст; М. раз
водuой - РОЗRіДIІИЙ !Ііст. 
'МОСТИК-1Іісток, містка; М. ле

'тучий - летучий місток; М. по
двиншоfІ - рухомнй МІсток. 
*Мостован - мостинець, -ІЩЯ; 

(1)а.А18н,.j -- брук. 
*МОСТОВОЙ - МОСТОВИЙ; М. от-

.ДеЛСllllе - мостовий рій. 
'Мосток - місток, містка. 
*Мотивировка - мотивування. 
;Моток - lІоташкз, -ки, міток, 

:МІТка. 

'Мотор - яотор, -ра. 
'МОТОРНblЙ - моторJвий; М. 

-СУ;1НО - моторове СУДIlІI; М. са
.мокат - МОТОРОВИЙ СіИIOК~Т, мо
тоциклета, -ТІІ. 
*Мотоциклет - мотоцикл~та, 

-ТІІ. 

*МОТОЦиклист - мотоцпкл{ст, 
-ш. 

*МОТblга - дзьnбак, -юі. 
*МОТblЛЬ - кор"а, -би. 
Мох - мох, -ху. 
Моча -- свч, -чи. 
*Мочала - РОГО;Кllиа, -нп. 
'Мочка (у XO.A~Y1na) - вухо, 

-ха. 

*МощеННblИ (х:амнем) - бру-
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}Іуфта J\1уфточка 

кJRаннй; М. дорога - брукований 
шлях. 

*МОЩНОСТЬ - JliliJ" МОЦН, мо
гутність, -ности; Мощность дей
ствия - !Ііць ДІЇ; М. огня-міЦІ, 
ВОГRlО; М. ОРУЖІІЯ -- ~liЦb зброї. 
*МОЩНblИ -- !ІіЦЮ'IЙ, дуж ІЙ; 

М. огонь - ДУЖИЙ вогUиь. 
МужествеННblЙ - мУжніfi. 

*МУЗblка - музика, -ки; хор 
M-КlI - хор !!І'зик\{. 
*МУЗblкаЛЬНblіІ инструмент 

IrIУЗИЧНIІЙ СТРРІ~ПТ. 
*МУЗblкант - МУЗИіta, -кп. 
*МУЗblкантский - ~ІУЗЙЦЬК\{Й; 

М. КОllа~да - !l)'3lil~bKd КОJшнда. 
Мука - БJрошпо, .-иа. 
'Му линет -- му лінета, -ТІ!. 
'Мумии - МУ:!lіи. -мії (фарба). 
·Мундштук - байрак, -к-І. 
*МундштучеНИ1! - баfiрачеиан. 
*Мундштучить. заму ндшту-

чи т ь - баfiра'lИТИ, за61Йl1ачиТll. 
',VlУНДШТУЧНblй-баЙР'\ЧНЛIl; М. 

железо--байрачне заЛІЗО; М. ого
лонье - байраЧI!НЙ наголJвач. 
*Мусор - C!liTTJ. 

. 'Мусорная свалка - СJl[ТНIІЩ6, 
-ща. 

*М УСОРНblИ ящик - СМ/ТНllця,-ці. 
*Муфта - муфта, -ТН; М. за

крепляющая -закріпн~ м}'фта; М. 
с Гl!ездом-Jtуфта з гніздо~[; М. 
с заплечико.\[ - муфта із 3ilплеч
ш!ко~; М. сцепп~я -, зчеплеИil 
муфта; М. ударuика-муфта удар
ІІІІка; М. УI10рпаЯ-JI}'фта за-для 
опору; М. шомпольнаи - муфта 
шомпольна. 

*Муфточка - муфточка, -ІШ; 
М. и~праП.llнющая - паПРЯМЩl 
муфточка. 
*Мушка-!ІУШІШ; 1'/1. крупная

велика ~І}~шка; М. мелкая-дрібна 
мушка; М. металлпческая (длн 
1І0Кilза правнльпой му.uки)-мУш
K~ MeTa~eBa (щоб показувати пр,ilВ
Д~8Y чшку); М_ ровная -- РІвна 
МУШІШ; осиование М. - основа 
МУШКИ 
Муштра-муштра, -ри. 

Ha-H~; На ВЬІТ~uутую РУКУ
оа простягнуту руку; "На ДОр1' 
гу марш"--"llа Ш.ІЯХ руш"; "На 
каТКИ"-"llі1 коліШRI6"; "На лп
цо (ЛЮДИ)" - "В .наИн~ості"; На 
подколеюш - па ШДКОЛlНпя; "На 
ремеиь" - ШІ ремінь'" На чеr-
J!epel!b~ax ~ Р~ЧКЛ. ' 
*Набег - U<L~KJK, -ку. 
*Набивка -- щі.llьніщя, -ці; на

биваппя; Н. азбестоваи -азбесто-
ва щільниця; Н.патроинЬІХ лент
П:ЩОUUР,НIlН lІаfi{ЙtlJlХ стрічок. 
*НабивочнЬІ~ материал-щіль

ВИЧНIlIt матеріял. 
*Набирать, набрать-набирати, 

па6рйти; набирать BblCoty-за6и
рити ВIlСОТИ. 
*Наблюдатель - СТежач, -ча. 
·НJблюдатеЛЬНblИ - стежовиіі, 

СIlостерuжливпй; Н. пуuкт -
стежовнlі 1І111КТ; Н. станцня -
стешова CT~цiH. 
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НавеРТhlВ!\ТЬ 

*МblЛО - ІІ!ИЛО, -,Шо 
МЬІсль - лу:кка, ·ІШ. 

*MbI~OK -ріжок, -жк;1_ 
Мblтье (бель.Ч)-lІраПIlИ. 
МblШЦbl-:к"/ЗIf, -зів; М. 6рюш

НЬІе -М'ЯЗИ живота. 
*мы�ьякK -- аРССIІ, -пу. 
'МЯКОТЬ - М'ик)'ш, -ша; М. 

пороховая - пuроховпlt м'и-
ItУш. 
МИСО - м'ясо, -са. 

*Мятель - завіРllі:ш, . ХІІ. 

*Наблюдать - стежити, доглл
дати, IІИЛI,иувати. 
*Наблюдение - стежеНRIl, до

ГЛЯД, -ДУ, ,дuглнд;іuu~; Н. ВИЗУ
альное-стuжеПIlЯ очима; Н. В03-
душное---1)тежеl!НЯ з ИОВ{ТРІІ; Н. 
га30ВQе-стежеиня за газаJlН; Н. 
3[1 подеlll БОIl - стеження за ПО
JleJl бою; Н. Лllчuое - особ!!
СТІІІІ ДОГ.ІІНД; Н. ПО1зеJlпое
стеження зеИ,11; Н. об_ш
ческое - стежеUНIІ СКІсне; Н. 
пр,О\lеЖУТІ\ов-стuжеппя за про
м ІЖІ;:lJIП. 

*Набойка (на лnсmах)-на
б{ііка, -ІШ. 
'Кабойкик -набивач, -ча. 
'Набор-пабираипи; (llн,сmру

...tен,mов) - спрапlfЛЛЯ. 
*НабраСblвать, набросить-па

Ішд:ітu, иакflПУТR. 
*Набросок - ШL[1l1е, ;,су. 
·НавеРТblвать, навернуть-на-



Наверху 

кручувати, накрутити,накJтува
ти, намотати. 

Наверху - вг.,р{. 
*Навес - піАД~ШUlЛ, -!ПЛ; Н. на 

стойках - піддашшя на СТІІВП~Х; 
Н. простейший - піддашши най-
простіше. ' 
*НавеСНblИ-ЗВИСЛИЙ; Н. огонь

звислий ВО, JHb; Н. стрельба -
звисле стріміввя; Н TPflUKTO
рllИ - 8нисла Тl'аєкт,lрія. 
*l1авинтной - иаrВ'IRТНИЙ, ЩО 

ваrвивчується; Н. ВЄРХ\Jиfi ко
нус-uаrпивтний верхній KII~yc. 
*НавинтоваННblИ - наrllинтJва

ний, uар{заний; Н. ды�аa - на
rвиuтJвава діра; Н. отвсрстие
наrвивтJпаний. отвір; Н. очко -, , 
наrвиuтuвапе ВІЧКU. 

*Наводить, навести - навJди
ти, IJaВ~СТИ; (орудuе)-ющ{лю
вати, пацlлити. 
*Наводна-вав~дення,( орудuл) 
нац{люпапвя; Н. вертикальная
ирямовисне вац{люванни; Н. го
ризоцтальнаи - ПОЗ~llе націлю
вання; Н.грубаи-приблИзне на
цrЛ\ОВ8ННIІ; Н. Ilоста-ц"ведепнн 
мосту; Н. иеПРЯl1аЯ-llац!люваи
ня иосер~днє; Н',СЛНТП811 (нераз
д~льuаll) - наЦlлюваuu~ uероз

ДІльне; Н. ОРУI\ИЯ - наЦІлюнаЦІІЛ 
гармати; Н. ПІ'lІ)шя-uацlлювап
оя opJCTe; Н. разде.1lьоая-шщl
люваопя розд{лыl; Н. тонкаll
докладне наl\{ЛЮВJlНIlЯ. 

• Наводненив - нJвідь, поводи. 
'НаВОДЧИК-lІа1tl.,юt:ач, . ча; Н. 

І , 
пулеl!ет& - ваЦІ.lювач КУJlем~ту. 
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Надевание 

Навоз - гпій, гнJю. 
.НаВОЛО4иа-пJшивка, -кц; Н_ 

тюфячная-сінннка, -КИ_ 
·НаВblИ - навичка, -КИ. 
·,НаВЬЮ4ивать" навьючить-на

в'ючувати, нав'ючити. 
НаВНЗblвать, навизать-нав'а-

зув ІТН, пав'lІзати. 
.НагаЙиа - канч)tк , -11.1-
*Нагар - нагир, -ру. 
*Нагель' - тибель, -БЛІІ; Н_ 

сталыІйй - сталfвнfi тибель. 
НагибаНltе - IlаХИJlЯЦНЯ. 

*Наглухо (плотно) - Щ{ЛЬНО. 
·Наглядность---:-на,ічність, -но

сти. 

*Наг ЛЯДНblй-цаО'lRиfi; Н. посо
бие - паJчне ИРllлаДДIІ. 
·НагнетатеЛЬНblИ - нагнітций, 

Н. клапац - нагпітний хлишlк. 
*Нагнетать, нагнести - вагпі

тато, нагuітИти. 
На ражденив -нагородження, 

наго рtlджупанц н. 
*Нагро~ождать, нагромоздК1:Ь 

- наГРQм;\джувати, нагромадити, 
накопичувати, накопичити. 
*Нагромождение - нагрома

джеННlІ, наltОЛflчення; Н. подроб
ностеli - вакошічеВНIІ детадів. 
*Нагру.о,ник - цагрудник, -ка. 
*Нагру ДНblИ - нагрудний. 
*Нагрузка - навантажеННlI, 

(.мaиHlН'b')- uбтНжеННR. 
*НаДВОДНblА - надводпий; Н_ 

ка!lеиь -- надвJДНIІЙ юіміuь. 
*НаДВОРНblИ - над"ірпий; Н. 

строение - надвірпа будlВJЯ_ 
*Надевание - одягання. 

Надежцость 

*НадеЖ'10сть-надlйніСть, -но
СТІІ, певшсть, -вости; Н. изоли
ции-п,jвність ізолJції; Н. управ
лення-надійн'сть ltеРУВ~ПIlЯ. 
*НадеЖНblй-на~{fiНИЙ, IІ!)ВНilЙ. 
·Надзиратель БОЛЬНИЧНblИ-ДО

ГЛНДіИ Шl1нталю. 
*Надзор - дJ"ля)!, -ду; Н. са

нlІтарпы-санітJрнийй ,'\,Іг ляд. 
Надлежащии -иадежuнй, від

пов{дuuй. 
Надобность-потреGв, -бп; Н. 

естествеЮIВIІ-ПРИР'!ДЦИ потр~ба. 
*Надолба-стовп~ць,-пц,f(r;;рай 

дороги). 
*Надрез - нвД~із, -з~. 
*Надсмотрщик-uвглядач, -ча. 
*Надстройка - uа.\будJва, -ВІІ. 
*Надульник - надулыІк,' -ка. 
·Наездник - ЇЗДUЦ,., ЇЗДltfl. 
*Нажатие-патискаИIlИ, шIТИСI(, 

-ку. 

*tiаlНдан - Шlllергель, -лю. 
*Нажим - наТНСІ;. -К}', натис

кач; Н. б уферцы\ - віДUРj'ЖВИ
lІJВ'lЙ патискач; Н. зкстракторво
го рыага-натискачч екстраІ;ТОР· 
вого важеля. 
*Нажимать. нажать-натиск:!

ТІІ, наТИСНУТIІ. 
·НажимиоИ-цатискнI'tі1; Н. гаіі

ка, сальника-пати ск ва ІІУ І ра ва
ЩІльника. 

Наззд-на 1ад; "Н~Зі!Д Ilрикла
домбей"-"Нdзад 'IРlІкдаДОJІUИЙ". 

Название - назва, -ВІІ. 
*НазеМНblИ -1!аЗUJ!НИЙ . 
Назначать, -ся, Нlзначить

ПРI\~lIачати, -сн, призначити. 
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НаКJlонение 

Назначени,/! - ПРllзваq~lIПИ; Н. 
в наря.~-ПРИ.ІПачеuuя в uapJA; 
Н. lId службу -I1РIl3ПіlЧЄIlВЯ ІІа 
службу; Н. 06счживаlOщее
I1ризшlченuя 06слу;к I~; Н. ору
ЖІІН - пИГ,ір зr,рtlї; Н. иuлевое
прцзвач~ннл 6t1Й"'ВС; Н. целей-
пр І:<наченни цl,lІІ. 
*На менованиє-нlзвз, -ВИ; Н. 

часте1і - назва чаСflfн. 
*Наискось - навскІс, HanCltJC1!. 
*На;jбольшии - намlльший; Н. 

давлеllие газов-наil6Iльший: ТІІСК 
газів. 

* Н аа ВblГОД нейший -цаl\в игі.1Н{
шай; Н. Н"ІСота р<l.зрыа-lІаfiвlf-
гідн{ша висота рJЗРIШУ; Н. НlI
тер вал рJзрыаa - наfiвигідн{шцй 
іитерв~л рJЗРIІВУ. 
*Наименьшии прицел-иаіімен

Шllіі 11:РUИК. 
*Наиазание-карв, -ри; Н. отБЬ!

вать - відбувати кару. 
НаиаЗblвать, наназать -кара

ТИ, ЦnJщр:іТIІ. 
Накануне - напереДtlдиі. 

'Н,анатиии - uаКОЧУВ3'I, -'1:1; 

цaKJТ, -коту. 
'Н~кидка брезентовая - бре

зент.IВІІЙ плащ; в накидку-па
JпаШІШ. 
*Наиладка - юіклвдка, пакн

данин; Н. ствольпал - цівкові 
Пll1lЛ адка, -к ![. 
:Наилеина (дейсmвие)-на

Лlllлювавця. 

'Нанлон - наХIІ.ІІ, -лу, п.Jшл, 
-лу. 

*Нанлонение - нахил. 



НаК'nОНПIdЙ 

*НаКЛОККblіі - ПОIИJИЙ. 
*Наковальня - КОВЗ1J10, -дпа. 
*Наколенник-uаколIПНIІК. -ка. 
*Наконечник -наконечник, -ІШ. 
*Накопление - скунчrання, 

скУпчепня. 
Накапл "вать, -с я, нак о пить,'С я 

-СКУП·lувати. -ся, rКУПЧИТIІ, -ся. 
*Накрест - юівхрес'l'. 
*Налагать, наложнть - накла

дaТIJ" накла~ти; Н. ВSЬІскзвие
наІ(ласти кару, покарАти. 
*Наllево-ліворуч, вал{во; "На

.ІІево" -"Ліворуч"; "Н. во взвод
ную колонну" - "Ліворуч У '10-
ТОВУ колону"; .,НалевояакроЙсь ,._ 
"НалІво закрийсь"; "НалеЕО кру
гом"-"Ліворуч обернйс~"; "На
лево равняйсь" - "НаЛІВО рів
иЙЙсь". 
*Налет - юtскок, -ка; (на .мє

mо.л.лє) - сута, ·ги. 
*Наливание - налпвання. 
*Наливкой ----; пали~вий; Н. 9ле

мепт-наЛIІВНИЙ елемент. 

Наличие - наНПDlСТЬ, -НОСТИ; 
(о .л1Одлх)-uрис)(тніСТІ-, -по
с,п. 

*НаЛИЧНblЙ - (о .людях) при-
~УТllій, (о вєщах) наЙ оний. 
*Налобнин - нало()"ик, -ка. 
*НалоБНblЙ - uалО6ниЙ. 
*Наложение печатеil - накла· 

дання, Шlкл<1,1ення печаток, запе
чатування; Н. ВЗldсюшия-наl(Л3-
Дання шірп, K.lpa~III': , 
*НаЛОНОТНИН-ПJД.Ш{IТПIІК, -ШІ. 

*Намагничивать, цамагнитить

маrпетувати, намагнетувати. 
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Наполнять 

*ИамаТblВ!lние - паllJТУВIІННЯ, 
напинання. 
*НамаТblвать, намотать - Пil

!IОТУFати, памотати, навивати, на
пішути. 
'Намерение _. з;l)lір, -ру. 
*Наметна - кУнка. -ки. 
'Наминна -' намишlння, наму-

люпапня; Н. (.мєrnа.л.ла) - на
мітка; Н. поги (у 'Конл )-нu!ш
нання НОГИ; (у 'ІєдовЄlm)-нз
мУлюваНRЯ. 
*Намордник, наМОРДНblЙ ре

мень - нахрапник, -ка. 
*Намотна-навитка, (деЙсm. ) 

намотувапи,я, навивання. 
*Нанесение-нанесення, повва

чення. 

'Наносить, нанести - наноси
ти, н~н~сти, З[\Rдав~тп, вавдати, 
П03I1а'НIТJI, позначити. 
*НаНОСНblЙ - наносний; стрел

ІtOПЬІЙ окоп наносом - usносний 
стрілеЦЬІШЙ шанець, 
*Нападение - вапад, .ду; Н. 

ХІИшческое -- хе~I'ІRИЙ н.інад. 
'Наперстон - П:ІІІ~РСТОК, ·ша. 
*Напильнин - терпуг, -га; Н. 

бархатпьІ1!-ш.lіхува.1ы\йй терпуг; 
Н. драчевой - т~рп)'г драчовІІЙ; 
Н. Itв~драТШ,jй--кв~}\ратJвий тер
пуг; Н. ЛПЧІ:ОЙ - личкуна.ilЬUllіі 
терпут; Н. lІр)глміі - )(р)(глпй 
TeplI~Г; Н. ПЛОСlшіі - плескатиf! 
терпуг; Н. по,'укруглЬ1і'і - піп
КРУГЛИЙ тернуг; Н. трехгран
Hblit-ТРИСТ{ННIlЙ терпуг. 
·Наполннть, наполнить-напоп

НЮВі1 ТІІ, иаuОПUIІТІ\. 

Напоиннанпе 

*Напоминание-наrад, -ДУ, на
rадуваИШІ. 
*Напор-(врага) ЮІТИСК, -КУ, 

(BOa1>t) напір, ,пору. 
*Направnение - ЮIПРЯМ, -)ІУ; 

Н. главное - ГОЛОВНІ'ІЙ иапря~ 
"Н. па такой то предмет".с.... 
"Напрям на такий ось предмет"; 
"Н. ош Іtaн3лз ствола дО ВЬІ

стрела" -"напрямок оси каналу 
ц{вки до пJстрілу"; "Н. по ВТО
рому взводу" -' "Напрям 5а дру
гою чотою"; Н., по, перпендику
ляру -сторчовий иапрям; Н. 110 
створу - напрям sa сту ЛІtом; Н. 
понижепия местпости - напрям 
спаду ,MicцeBO~TH; Н. Ч,ерез nле
чо-напрям чер.ез плече; Н. ска
та - напрям схилу. 
*Направлять, направить--ске

ровувати, скерувати. 
*Направляющий - паПРЯМНJІЙ; 

Н. ВЬ1ступ - наllРЯМВlrй DUСТУП; 
Н. диск-напрн!шн кружало; Н. 
захват-наПРЯ1ІНИЙ ва'lіп; Н. мУФ
точка - наПРЯJllпамfфточк~; Н. 
обойма - папрЯJІН~ 061ймиця; Н. 
планка - напршша плавка; Н. 
пластинка - шшрямшt плат/вка; 
Н. n.олозь~ ЛЮЛЬІш-наПРЯJIIНl по
лови колискп; Н. ребра-напрям
н{ ребра; Н. скоба - наПРЯ)lна 
кля мра; Н. стеРЖВІІЬ-- нап рямю! й 
IIРр; "Н., стоіі" -- ,,113I1РЮll1lгі1, 
СТІП,"; Н. стой~а - НdIlРН,!luliй 
CT~~I(; Н. часть - ваПРЯllпа ча~ 
СТlІllа; Н. шпонка - lIііl1рнмна 
ПЛ{ШІШ; Н. щеlta-напрямuа щока. 
*Направо - правJруч, иапр<іво; 
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НзружнЬІі!. 

"Нuпр&во" - "Прапоруч"; "Ни-, 
право sакройсь" - "Направо 33-
кріІЙСЬ"; "Н. прнкладом бей'-
"Направо прик.1аДом 6иll"; "Н., 
розвернись "-"llравJруч ровгор
ПlfсьН • 
*Напрнгать, напречь-наПРj'--

жувати, напружити. 
'Напряжение - напруга, -гп. 
* Нап Р нте н HOCTb-НdпрУжевість .. 
-НОСТІІ; Н. ОГНЯ - наПрj~жевіrт-ь
ВОГНІо. 

* Напр яжник-напрн жнпк, . ка. 
*Наращивание (60рmов)-до-

тОчуваUIlН. , 
*Нарез - нарІ5, -за; под я на-, ,. 

резов -ПОЛJl варl31В. 

*Нарезна - нар{зуваннн, різь,. 
-зи; Н. впитовая-rвивтова різь. 
*Нарезной - наріЗНІІЙ; Н. ору

жие-нарізна зБРQЯ; Н. сектор
наріЗП!ІЙ сеКТОРі Н. часть-на
різна частина. 

НароднЬІЙ - Ha~JAHifi; Н. бе;t
СТВllе - наРI!ЛНЄ ЛИХО; Н. комис
сар по вoeHHыM и морским де-

лам - нарJдніЙ ItuJIicap віііськ,\
вих та морськнх снрав. 
*Наро'стание - наростання; Н. 

ИОРQХОDЬ1Х газов-наростання по-
роховіІХ r<iJio. 
*НаРУЖНblЙ - зовнішній, зверх

пій, пздпірlIИЙ, окJлltllшіfi; Н., 
Н'ІНТ - sперхніЙ rвиuт; Н. дпа-
метр - вJпniшніІІ ПОІІ{Р~ЧПІІІ:; Н. 
дпева.1ьныІ - надв{гп'IIЙ чеrгu
B~ЦЬ; Н. ЛИlIШІ-ЗОВНЇшня .1шія;_ 
Н. ПОД'СJ1ПЬ1Й вннт -- вJпнішніil 
пі,1і11J1.31ьнніі (ВIlНТ; Н. порядок-



ІІарушать . 

;;JJвнішвіl1 110рnдек; Н. НОСТ
Нінвlрва СТ} й~а; '. Н. HPOДO~ЬB~e 
1'ребви - ЗОВНІШНІ оодовжю rpe
~eиi; Н. флавг-зонніШllій фланк; 
11. часовой - надв{рuий стійко
ВИЙ; Н. часть-зJDніШRЯ частина. 
*Нарушать, нарушить - пору-

.tIIувати, UОРУШИ'rИ. 
*Нарушение - порушення. 
*НаРbl - піл, uJлу. 
*нары�нойй - нарИRНИЙ; Н. ве

;щество - Вііривші речовою!.. 
* НаРblnЬНИ" - нарильник, -ка. 
* Нарпд-варяд, -ду; Н. rapHH

::зовнЬ1Й - 8~логJвий ~apHД; Н. 
J\uевной - д~нuий на рв д; Н. It3-

lJЗУЛЬВЬ1Й-НllРJlд у сторожу; Н. 
:КОНВОЙНЬ1й-uарnд коввJю; Н. ва 
службу - HapH~ на ~,lужr:у; Н. 
рабочих - парнД р"БIТВIІКlВ; Н. 
СУТОЧНblЙ - добовий нарf1д. 
*Наряжать, нарядить - на

ряджати, варядити. 
*НасаД"а - насад, -ДУ. 
*Насекать, Ifасечь - нарізати, 

'ІІар{зати, Ішрбувати, пакар('ув;\тu. 
Насеnение-лю.,,,ість; ,l'ззведка 

lIfаселевия - РЙВ IliAKil людuости. 
*НасеnеННblИ оункт- задJ6д

иеНl\Й Пj'Н1tТ. 
*Насеч'ка -- з;lруб, -бу, карб, 

-бу, кар61Ж, карбуванвя. 
Насилие - ІІ.,СИЛЬСТFО, -М. 
НасильствеННblИ - понрвіль

ВІІЙ, rвалтnв~IИЙ; Н. действие
понеВlльва ДІЯ. 

*Наснвозь - шlскрі:1Ь. 
*Наснакивать, наскочить-на

СЮІІtувати, наскJчити. 
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ВасьІПЬ 

'Насос - смок, -ч. 
* Наставление - порадник, -ка, 

нанр,іва, -ВИ; Н. по обозному де
лу - порадник валкJвої спрапи. 
*Настаивать, настоять - об-

C"r,\н'вати, обстояти. 
*Настенная таблица - стінна 

таблиця. 
*Настигать, настичь - наздо-

rallJiTII, навдогюlти. 
'Настил - по~іст, помJстv. 
*Настилка - мостіння. • 
* НаСТИЛОЧНblЙ - пОМостовий. 
* Настильность-н~земuість,-но

СТІІ. 

*НастильнЬІ~ - наз~мпий; Н. 
траектория-назvмuа TpaeKTJpia. 

НастоАчивость - иевідступ
ність, -ности, настійлівість, -во
сти, упертість, -тuсти. 
*Настраивать, настроить-ва

стрJюватн, настроУти. 
Настроение - настрій, -рою. 

*НаступатеЛЬНblЙ - ванадшій, 
Н~СТУІІНИЙ; Н бой - нап~дн~й' 
БІЙ; Н. действия - вападНl ДЙ; 
Н. !!арШ - наступний рух. 
*Наступать, наступить -- на

ступати, наступити, пападати, 
иап<істи. 
*Наступление - наступ, -пу; 

ори Н. - підчас паступу. 
*насы�<іть,' нась,пать -- иаси

пати, Ш1Сlіп~ти. 
*НаСblпноА -- Ilасипний; Н. ход 

сообщения-насипний хід сполу
чення. 

*НаСblПЬ - Ю1СИП, -пу; Н. зе
мляная -- sеJlЛЯUИЙ ш1Сllll; Н. на 

НаСЬlщевность 

Jr.ороге--ваСИIl на дорйві; выотаa 
Н-пи - висота наСШlУ. 
*НаСblщенность - иасиченість, 

-иостн. 

Нательная рубаха -- сорочка, 
-кн. 

*Натриll - натрій; Н. металли
ческий -- метаJlевнй нітріЙ. 
*НатураЛЬНblЙ - ирнрОдніЙ. на

тураАЬНИЙ; Н.линия-натуральна 
лlwя; Н; точка р~льефа - при
родия точка ре.1ЬЄфУ. 
~Натягивать, натануть - натя

гати, натягти; наПИЮІШ, наПНУТl\. 
*Натяжение - натяг, натягання; 

Н. возвратной пружиНЬ! -- ватяг 
зворотної пружини. 
*Натяжка - натягання, иапи

нання. 
*НатяжноR -- иатяжниl!; Н. винт 

- натяжніlЙ rвипт. 
*Наугольник-(свєрху) нар{ж

ник, -ка; (в сєрєдинє) кутівник, 
-юі; (nРUБОР) косинеЦЬ, -нцн. 
*НаУГОЛЬНblЙ -, нарlжннЙ. ку

товий. 
*Наушнмки (М'Н.)- наву!Пиики, 

-ків. 
*Нафталин - на'!lтал{н, -ну. 
*Находиться - бути, перебу

вати; Н. ро взаll!l~ОЙ orвeBO!! 
связи - буш У взаємному вог

певому ЗВ:1З[(У. 
*Находчивость - спритність, 

-НОСТlI. 

*Нахождение - перебування; 
визначеНІІЛ. 
*Нацеливать,-ся,нацелить,-ся ., . , . 

- наЦІЛЯТИ, -ся. ваЦІДИТИ, -ся. 
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НачаJlЬНИК: 

НационаЛЬИblЙ-націош\льниЙ. 
*Начало - початок, -тку; Н. 

коир,'!,ннат - початок координат; 
Н. отсчета (110 .масштабу) --, ., 
ПОЧаТОК ВIДJlІчування. 

*Начаnьник - начаЛЬНІІК, -ка; 
Н. RОЙСКОnОЙ - військоВl!Й на
ч~льпик; Н. ветеРlІнарнuй Чі1СТИ 
- начJ.1ЬНIІК ветеринарної '1<1-

стини; Н. поенпЬ1Х с,.общениЙ -
начальник віЙськ.\вІIХ сполучень; 
Н. гаРПИЗ0на- начальник залоги; 
Н. дозора - пачальиик Д080PY~ 
Н. нараульный - начальник сто
рожі; Н. кпаРТПРЬІ - начадьник 
квартирп; Н. коJ!андынач~ль-
ник команди; Н. лагерuого сбора 
- иачальник табuрового 8БJру~ 
Н. непосредствевнЬ1Й - безпосе
ридніІі нач~львПІ(; Н. нпз ший -
нижчий начальник; Н. оператпв-· 
пого отдела - І1а'ніДЬПIlК опера
тивного відділу; Н. ОРУДІІЯ -
начальник гармати; Н. особогО> 
OT,��,eJla--пачаЛЬНllК OKp~MOГO ВІД
ділу; Н. прямой-оряшій началь
НІІК; Н. пулемета - начальпик 
КУ,1емету; Н. раз'еЗД<1 - началь
ник рОз·їз.'.у; Н. савитаРІІОЙ Ч~
CTI~ - начальник саніт~.ри,ОЇ 'Іа
СТIІИ1:; Н. связи - пачальннк: 
звязку; Н. С1Нlбmенпя-начаJlЬНП1t 
постачання; Н. хлебопекаРНIІ -
начаЛЬНП1t пек~рні; Н. хозяGствен
ной части - начальник roCnOAal)
чої частини; Н. штаба -Н<lчаль
НВІ, штJбу; "Н. таІ;ОГО·ТО ка
рау ла, в карауле и на постах. 

благополучно" - "lІачIiлыJкK та-



lIачальпьrй 

KJ} ось сто,Рожі" У сторожі Й на 
СТІйках усе гаразд". 
*НачаnЬНblЙ - початк,(вий; Н. 

скорость - початкова швидкість; 
Н. стреЛl,б~ - початкJве стрі
.JlЛIlIl~; Н. обучеuие - початк,!ве 
напчания; Н. точка - почаТІІова 
~Jчюt. 
*Начальствующии состав

uа'н.lльшщIolШЙ СКJшд, -ДІ'. 
*Нач.ертание ::- шірис, -су; Н. 

ОІlопа - варис шанця. 
Начет - llараХl(ваНIІП, начис

~спня. 

*Начерчивать, начертить - па
-рисовуваТІ!, uаj,исуваТІІ. 
"'Начинать, начать - ПОЧИ!l~ТИ, 

\10чаТІІ; "На'Іннаі\, делаll раз, 
делай два" - "Почипай, роби 
раз, роби два". 
*Начинять, начинить - начи-

вя ТЯ, иачинИтя. 
*НашаТblРЬ -' салыІІяк,' -кт. 
*Нашильнин - нашильник, -lШ. 
*НаШИЛЬНbll1 .- паШИЛЬИИКОRиl!; 

ІН.. крюк - вашильииковиn' гак. 
*НаЩУПblвать, нащупать - на

]!lіцува ТІІ, uамацати. 
Не,-ие, ні; не по форме (оде-

91И)IU) - не ва фJрмою (одА гне
tШЙ). 
*НебезопаСНblИ - пебєsпвчний. 
*НебелеНblИ - пебілевиЙ. 
*НеВИДИМblИ - невидний; Н. 

дель - невидна, sакрит~ ціль. 
НевНИМ;LтеЛЬНblИ - неуваж

пий. 
Невозможность - неІоlltли

. вість, -вости. 

НеlisильбервЬlЙ 

* Не в оору ж е нн ЬІЙ - пеоз БРО6НИЙ: 
Н-ЬІ!<! глазом - гJЛИ!І оком. 
*НеВRзка-нев'нзка, -КИ. 
*НеГОДНblИ - непридатний, не

гідний. 
НеграМОТНblИ -неппсьм~нниЙ. 

*НедеиствитеЛЬНblА - недій
сний. 

Неделя - тиждень, -жнл. 
*Н едеRтеЛЬНblИ - недіяльний, 

пасивний. 
*Недолет - недолІт, -льоту., 
Недоразумение -иепоровумІН

ня, -ННЛ. 

Недостаток - нада, 'ДИ, не
достача, -чі. 
*Недостоверность - неш\в

ність, -ности. 
*НедосягаеМblЙ - недосяж

ний. 
*Недоуздон - иедоуздок, -Дl\а. 
*Нежилое помещение - пежи

ле примІщення. 
Независимость-иезаЛl\жпість, 

-пости. 

НезаКОННblИ - незаКОIlНИЙ; Н. 
ПРllЧПШ\ - незакониа причина. 

Незамедлительно - негайпо. 
*НезамеТНblМ, -но-пеНОМlтпи!1", 

-но. 
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НезначитеЛЬНІ>ІЙ - незпачН\!Й. 
Неизбежность - неминучість, 

-чости. 

Неизвестность _. І1евіДОlllість, 
-МОСТІІ. 

*Неисполнение -певИкоианни. 
*Неисправность-несправність, 

-ности. 

*НейзильбеРНblЙ - неввпльбер-

tJеl!траJIП90вать 

ПИЙ; Н. пружпва-невзильберна 
lІружЙна. . 
"Нейтрализовать -- невтраЛІ

чшtтп. 
*Нейтраnитет-певтралітет, -ту. 
*Некрученная нить - несукаиа 

витка. 
Немедленно - негайно. 

*H~HaCT.be -пегода, -дп. 
*Необоронительная постройиа 

- нео60ронна будJю. , 
* Н еобстреливае Mbli�-l!ео6СТРІ

.ІюпаНllЙ. 
*Необходимость -- потріuність, 

-ІІОСТИ. 

*НеограничеННbllt - необиеже
пи!!. 
*Неожиданность - песподіва

ність, -ности. 
*НеопраВд/>ІваеМblіІ-певиправ

дуваниЙ. 
*НеослаБНblіі - нильний, 6ез

настанний. 
*Неосновательнwil - безпід

ставпий. 
*Неотожженная проволона -

невідш1лений дріт (дрЙту). 
*Неочередноil дневаЛЬНblИ-

по~анорядкJвий черговець. 
*НепересечеННblЙ - ненеретя

ТИЙ; Н. иестность-р{вна кісце
вість. 
*Неповиновение - неслухня" 

вість, -НОСТИ. 
*Непогода - пеrода, -дп. 
*НеПОДВИЖНblЙ - нерухомий; 

Н. коро6ка -- нерухома коробка; 
Н. охранение-Нерухома охорона; 
Н. щит - нерухомий щит. 

НспрпятеJlЬ 

*Неподчинение - пепідлег.Jість, , . 
-лости; нес.1УХНЯНlСТЬ, -ности. 

*Неподчиненность -- пеmд!и
гапня. 
*НеПОЛНblЙ - веповний; Н. вит

КИ - неповні звої; Н. р.нд - не
І1JВRИЙ ряд; Н. число - неповне 
числО. 
*НепоражаеМblіі-пеуразливий; 

Н. (мертвое) пространство-;-
пеуразливнй (мертвий) про-
стір. 
*непосредс.твенны�й - безпосе

редній; Н. начаДЬННіt - беЗПОС6-
редпій начальник;· Н. охранение
безпосередни охорона; Н. связь-

. безпосередній звззJк; Н. сопри
];Основение -- безпосеРtJдиє сти
КІННИ. 
*НепредвидеННblЙ - пеперед-

6оічепиЙ. 
*Непредставление н ... - непо

даНІІЛ до ... 
НепредусмотреННblіІ - нспе

ред6ачени/l. 
*НепреОДОЛIІМblіі - неперемож

ний, иеперебо рпиl!. 
*НепреРblВНОСТЬ - пеперсрив

ність, -ности, певшіпність, -пости. 
*Н е n реРblВНblіі - пенер еривний, 

116ВПИИНИЙ. 
Неприносновенность -- недо

тJркапість, -ностя. 
НеприносновеННbllІ -- неАОТОР

канпl!. 

НепринаДJlежащ~іІ- неН8J1еж
ний. 

*НеПРИСТУПНblИ--непристУпниЙ. 
*Неприятель - ворог, -га • 
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Непринтельский 

*Неприятельсиим - ворожий. 
НепродолжитеЛЬНblИ - пндов

rий, 1І0РОТКИЙ; в Н-пом времеНІ! 
- пеза6.tро~r, пепдовзІ. 
*непроизвольны�й - иевl1l1нuіі. 
*непромокаемы�й - ВОДОЩ{ЛЬ

пий, неI1РОll0юIЛ1ПИЙ. 
*непроницаемы�й - непропи](

ливий. 
*НепропитаННblк-непропОєниіі. 
~НепросматриваеМblіі - непро

ЗlРППЙ. 
*НеПРОХОДИМblіі - пепрохlдпий; 

Н. болото - пепрох{дп~ 60.l10то. 
*Непрямая наводка - наЦІЛЮ

вання посереднє. 
НераДИВblіі - н~дбійлпвий, 

недбалий. 
*Не·разводноіі - перозвідний; 

Н. ч~сть моста - нерозвідна ча
стина !ІОСТУ. 
"Нераздельная (СJlитная) на-

водка - неР031\{льне націлю-
.ваннн. 

*Неразорвавшийся - перозІ
рваний, ЩО нв розірвавен; Н. сна· 
ряд - нерозірваний raplllaTeHb, 
що не розірвався. 
'НеРВЮРbl (ребра Kp'b~..4a)-

ребра. , . 
*Неровность - HCPIBВlCTb, -но· 

сти; Н. местности - неріваість 
місцеВОСТIІ. 
*НеРЯШJlИВО (одеТblіі) - не· 

охайпо (оДЛгненпЙ). 
*Несамостоятельность - песа

lІІост{йпіСТ1, -ности. 
НесвоевремеННblИ - иесвоє

ч.\спий. 

НИЗ!lенность Ниппель 

*несгораемы�и - uеспалвППIl!!; 
Н. ЯЩІІІ( - неСПllлепна СКРИ'lька. 
*Несоответствие -Ilевідпор,ід

ІІість, -ПОСТІІ. 
НесправеДЛКВblИ -- песправед

ливий. 
'Нестроевой - немrштро,вий; 

Н. ](О)!апда-пемуштрОВ<І комапда. 

*Нес'еМНblИ - нездіймапиіі; Н. 
ось - пездііімаl1а вісь. 

Неудовлетворение -- Н6заДQ 
IJОлснпя. 

Неуклонно - пе.УХИJl1oUО. 
*НеУСТОЙЧИВblИ - пеетііікllіі. 
*НеУЯЗВИМblИ - невраЗЛИВl1й, 

непраЗІІИЙ. 
'Нефть - нафта, -ТI1. 
*Н~фтяной -;- шіфТОВIІЙ; Н. саЛІ> 

- нафтове сало. 
Нецелесообразно -неДОЦIЛЬ

по. 

*НечеТНblИ - непарІІСТl1і1. 
*Неявка - неАВК4, -КИ; пеПРIІ-

6уттн. • . 
Не яс ность-и елс RlCTh, -НО сти. 

*Нивеллир - піnеЛІР, -ра. 
*Нивеллировать - нівелюва.ти, 

рівняти. 
*НИЖІІИ" - пижній; Н. липня -

пижнн л/аіll; Н. окно - ИИЖR6 
віlШО; Н. паз - пижнн I'apa; Н. 
СПУСК -- нижній спус](. 
*НИЗКИИ, НИЗШИИ - ПИ3LЮ!Й, 

Ш\ЖЧНЙ; Н. разрыв - нIІзы�ийй 
розрив; Н. должность - нижча 
посада; Н. иачальнИІ( - llI'rЖЧIlЙ 
пачальник. 
*НизмеННОСТЬ-НИЗЬКОі\ІЛ, -д6-

лу. 
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'Ниппель - ш'пе,1Ь, -ля. 
*НИСХОДЯЩИИ - доl{лыllй;; Н. 

ветвь тр~еJ;ТllРИИ - до"IЛЬПl1 га
Лy:JЬ траєкторії; Н. лп!J ІІЛ - до-

І , • 
Дlльна ЛІВІЯ. 

"Нитрация - нітраціл, -ції. 
*Нитроглицерин - пітрог.Jіце

рип, -llУ. 
*Нитроклетчатка - иітроце

ЛЮ.lь,!за, -311. 
'НИТЬ - ІІИТІШ, '1111; Н. некру-

ЧОНl1ая - несукана нитка. 
'Ничком - ІІJЩЬ. 
"Ннша -- піша, -ші. 
*Нов06ранец - новобранець, 

-ния. 

*Нога-иога, -ГИ; Н-га (стро
nu.1ЬН.а,я) -IІрокВ!lна. 
*Нож -- віж, ножа; Н. еаllllЖ-

" ,. 
RЬШ- КІІИП, -ШІ; ~ВІІПЩЬ, -ІІЦЯ. 

*Ножевка - НОЖIИlШ, -](и 

*Ножка (ЦUРКУЛ.'J,) - нІжка, 
-ки. 

*НОЖННЦbl - и.lжиці; Н. дЛЯ 
рез](и проволоки - иожиці дрото, 
різні. 
*НОЖНЬІ-и{хви, ПІХОВ; "llIтыІ[[ 

в 11011\111>1." - .,г.flГIl~ТИ В вІХВIІ". 
'Ном енклатура- номенклатура, 

...ри. ", 
'Номер - ЧИСЛО, -ла; пумер. 

-ра; Н. ЛIJЧВLlti -- осuбl!отиti пу
мер; "ІІ" порlДКУ НО!ІСРОВ р~еч 11-
тайсь" -.3а чергою .псрелічИсь!" 
*Номератор -НУМІ'гатор, -ра. 
*Нониус - l1Jиій, -вію. 
*Нора лисья-лиснча пора, -ри. 
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НIJРНПU6 
---- -----

'Норма - 1I,lг~a. -~1Il. 
*Нормаль - Il<JI\\r,i 1Я. -лі. 
'нормальны�й -- HO)J.\IJ.1IoUl\li; Н. 

гa.Ii'I.I~ - IІlJjl\l,і.1f.Пllll Г')Зj1I1В. 
, Норовисть!й - 1І0РОВIІСТIІIІ. 
*Нортоновекии нолодец-Нор

ТО[[IIН'hКUЙ [(Q.l'!ДЯЗЬ. 
'Ное - піс, п,lса. 
НОСИК - ПОСІІ'·;, -Юl. 

* Носилки - Il,;ші, uош, (похо
lJOI-t )-\Іари, !НІр; Н. ВLЮЧПlJе-
П'jt'IЧПЇ воші. 
*Но сил ~щик-сан~тар -lIОС''ЛЬ

НІІ]( (-ка)-с~uітlр (-ра). 
*НОСИМblЙ - uошеuий; Н. запас 

- п,ll11еUIlН з,шd.с; Н. uнструмевт 
- п IшеllніІ СТР),!І~ПТ. 
'НОСОВОЙ - НОСОВИЙ; Н. пла

ток - хуст](а .,\0 uJCi1; Н. часть
носова частина. 
'Носок (o6YBU)-lIОСJI., нісКІ!; 

Н ЧУГУUULІЙ - чаВУННI\!! иr·сJІ'. 
*Ночлег'- ПОЧІВ ІІІ, -лі. 
'Ночной - пі·шіlЙ; Н. 60іі-

пічш'tlї бій; Н-е деІіСТВlІН - иіЧНІ 
дії: Н. пост - пічпа стійка. 

Ночью - Вlючі. 
НравствеНН~IЙ - мог.I.1ЬНЛЙ. 
'Нулевой - П1Лl.0вИіl; Н. ВЛЛ

lЩ - IІУЛІ.овlrЙ !lіжннк; Н. ЛІШИЯ 
"Рllце.llшаUIlIІ - нульJпа ЛІпін 
паЦ{ЛЮВ~IІI\Я; Н. устапо~!(а У~ОВПJl 
- НУЛI·опа уст<1ва ПОЗI!\IRИЦl. 
*Нумерация - нумерація, -ції. 
Нутрец·жеоебщ - жеребецr. 

(-бl\f) - lIyrpHK (-ю!). 
ны�яниеe - ворпшlнпя. 



Обаимунцчивание 

*Обаммуничиванио - вашору
вапня_ 

*Обвал·- завал, -лу; ~бвалення. 
*Обваливать, -ся,обвалить, -ся 

-завалювати. -СН, завалити, -ся. 
обп.tлюг,!lТIІ, -СЯ, Обвалити, -ся_ 
*Обвод (Jlихией J-ОбвUдення. 
*Обволакивать, оБВОРQЧЬ

оБВО.l1ікати, оБВО.l10КТИ, fаволіІI~'tИ, 
ваволоктИ. 
*ОБВНЗОЧНblИ материаJl - в'я

вальний М[lтеріJ1л. 
*ОБВНЗОЧНblИ . уголь""к - още

п,(вий чтшІІt. 
*Обгибать,обогнуть-обгинати, 

ОбіГll)'ТIl; обl1нюіти, обминути. 
Обед - Обід, -ду. 

*Обеденная закладка - закла

дання 1I~ 061д. 
*Обеззараживать, обеззара-

зить - знезаражувати, знезара
вити. 

*062зопасить - убезпечати, 
уБС311,"ЧIlТIl. , 
*Обезоружение - обе~збРОЄН[lЯ. 
*Обезоружать, обєзоружить

обеЗЗ"I',lююти, обез~брОїТD. 
*Оберегать, оберечь - обері

r:1TIl, ОберегтU. 
'Обеспечение - забези~чеппн; 

О. ПllііСl(-заGеJП~'ІеП!lЯ в{Йсща. 
'Обеспечивать, 06еспечиТh

ва('СЗllё.'lупаТlI, :1,l('С'\П~'!!lТJI 
*Обеспечивающии - забевпе

ч{j~11,пнrl. 
*Обеwание - обіl\Jщ!а, -КИ; О. 

о 

104 

0611811 

тоrжествеuное - урочиста обі
ЦJlпка. 

*06ессиливатJ., 'обессилить
зпеЄllлювати, знеСИЛИТIL 
*Обжалование - осюірженпя. 
*ОбжаловwsаТЬ,обжаловать-

оскаржувати, ОСІrnржи'Р!{. 
*06жим -- обтис І!, -ку. 
*Обжимать, обжать- обтиска

тн, обтИснут!{. 
*Обзор - Огляд, -ду; О. КРУ

топоll - круговий огляд. 
'ОбиаПblвать,обкопать--обко

пунати, обкопати. 
*ОбклаДblвать, обложить-

обкладати, обкласти. 
* О биру чивание - обкрУчуваПНJI. 
*Обнуривание - обкурюваUIІЯ. 
*Облагать, обложить--{)б.~лг~-

ТИ, оБJlJlrти; обкладати, 06кші
сти. 

·Облако - хмара, -ри; газопо~ 
О. - г:1ЗОllа хм.lра. 
'Облачность - Ім.lрпіСТI>, -по

СТ\!. 

*ОблегчеКНblИ - пол~гmенпjj; 
О. тедефонпыi провод - полег
шений те,lефJнпиit пр,\від; О_ 
pїdClolo - І!ол~гшепою рі'Істю. 
*Облический --- скlсuиіі; О. на

б.1l0деПllе - стежеппя ск{сне; О. 
ДПllжеПIlС - піпзворJТUIl!\ рух, 
СI(IСlІlI!\ рух. 
'Обложение - облога, 
'Обман - - обмапа, 'пп; 

ПJШ - обllіша ворова; 

-ги. 

О. аре
О. про-

()биер 

':ТО!\ -IІроста об мапа; О. СJlОЖ
ВЬІIі - ~КJlадна обшіuа. 
*Обмер - Об)Іір, -ру. 
Qбfllоражисать, обморозить

<Jб!lОРОЖуватп, оБМОРОЗIIТИ. 
О бм ор ож е н НblЙ -обморожений. 
*Обмотка - (\БЯllтка, -КИ. 
*ОБМУНАирование - Р!УllдIlРУ

Ініпим. 
'Обнажать, обнажить - ОІ'ОJIЛ

'ІИ, оголити. 
*Обнаружение - щfямеuня. 
*Обнаруживать, обнаружить-

8ИilВдЛТИ, в/!JlВИТИ, викривати, 
8UКрИТИ_ 

Обобщать, обобщить - у3[l
гаЛ1нюпати, уз!>гаЛЬНlІтu. 

Обобщение - узагальпення. 
~O?oд, ОБО,дОН- Jбід (обода), 

<Jбlдець, -Дl{l!. 

*ОБОДОВblИ - ободовий; О. ре
мепь - ободовИil рвJlіпь. 
*Обоз - ва.на,. -КIJ; О. об.ыв--

1:ельскнй - обивательська Ba!lKa; 
О. Н-го раЗРJlда-валка другого 
розрАду; О. І-го разряда-валка 
першого розряду. 
*Обозкачать, -ся - обозпачитп, . , 

-ся, lІозн~чати, -М, ПО3Н~ЧИТI!, -ся. 

*0 бозно-вещеВ?6 довол.ьствие 
- палко во-речове постаЧ:IІІПВ. 
*ОБОЗНblИ - валкОвнЙ. 
:Обозр~вать, 060зреТЬ--ОГ,JIЯ

даТlJ, огднuути, щиріш, озирпути. 
*Обоима - {\6jЙМIІЦil,,-ці; О. дЛЯ 

паТРОI\ОD - наБІЙН::! оБJilМIІЦП; О. 
напраUJlющаJl - паНРЯ)[R:\ об{il
IШЦJl; О. разрвзпав - розрізна 
06і!\мИІ\Н. 
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*060лочка - 060лоuа, -пи. 
*Оборона - оборона, -llИ; О. 

активпая - аКТИВII~ 060РО[lа; пр!{ 
О-пе - lJідчuс оБОР'\llИj О. ИрU· 
Т!lDогаЗОВі1Я - ПРОТИІ'аЗОБI1 обо
рона; О. противотанкован - про
тит<\нкова обuрnиа. 
*ОборокитеЛЬКblИ - оБОРОШl\!Й; 

О. бай - оборонний бій; О. дей
ствия - оборонні дії; О. вона
lJБОРО[lпа зона; О. lJолоса - обо
ронна CJIYl'a. 

*060роноспособность -оБОР0-
нпздатвість, -ностп. 
'Оборот-оберт, -ту; (гОЛО81t) 

поворот, -роту; (pe'tU) зворот, 
-ро'гу; О. колеса -- 06Ргт колеса. 
'Обору до ва ние-уста тк УВ3[1ВВ; 

О. позuциl1 - устаткупапия по
зUціil. 

* Обору довать - уст[\ткуп~ти. 
ОБОСНОВblвать, обосновать-

обгруитОвувати. обгрунтувати. 
*Обочина-обочииа, -НИ (ШоЛ.ч· 

ХіІ, греблі). І 
*ОБОЮДНblЙ - 060ПlJIЬ[lИЙ; О_ 

удар -- оБОПlЛЬНllfi рар. 
*Обработка - обрОбка, -ки, 

оGрUб.IСИUИ. 
05разец - зразок,. -зМ. , 
Образование-утвореННJI; ОСВІ

та, -ти. 

*ОбраЗОВblвать, образовать
утв,lрюваТll, утворuти; оfJразу
ется 06лаllО 'газа - УТRlfРЮ6ТЬСЯ 
газова нара. 
*ОбраЗЦОВblИ - зразкJвніІ, взір

цJппil. 
*ОбраТКblи-sворотпUil, зі.,піll; 



Обратnо 
---

О. взсечка -- вворотний вачерк; 
О. скат DО3ВJ,Jшенш,с.ти -- B3lIHill 
схил горОПIljIИ. 

Обратно - вазад. 
*Обращать, -ся, Обратить, -ся

впеРТ8ТИ, -СЯ, внеРIІ)~ТИ, -ся; 
О. І бегстпо противника - но
гюlти ворога. 
*Обращение - пов,!джевня; 0_ 

грубое -- l·рУбе. брутальне пово, 
джеllDЯ; О. жестокое -ЖОРGтоке 
поводженпл; О. JIасковое -- JIасюі
ве поводження. 
*Обрез-краt1, -аю; (о"рега)

кант; О. дульца rильвЬІ - край , , 
ду лка fI льви. 

*Обрезок- вр{зок, -~кa; окрав. 
ка, -K~. 

'Обрубок - оцупок, -пка. 
*Обруч --обруч, -ча. 
*ОБРblВ - урвище, -ща. 
*оБры�истblии - урвистий. 
*Обсадка - обсаджупання. 
Обсеменение - васів, -ву, ва

сіваНllЯ. 
*ОбсерваЦИОННblМ - обсе~ва

ц{йний; О. )шна - обсерващllна 
• Іна. 
*Обсе·lна--(деіlсmв.) обсікав

ill!' 06p~ БУВ8ИllЯ; (np~д.м.. )--~6ci
кач, -ча; О. стаЛЬНRа -- СТaJIевий 

обсіка·l. 
*Обследование -- обслідування. 
*Обслуживание - обслугову

вання; О. caHlltaplloe-савітарве 
обслугОВУВRRlIЯ. 
*Обслуживать, обслужить-

()uедугопувати, ОбслужllТН. 
*Обслуживающий - обслужиий; 

Обхват 

О. значение - обслужв~ ПРИЗНі1-
ченпЯ. 

*Обстановна - обстава, -ви, 
обст;lпнни, ·вин; О. оператив
ная -- оперативні обставини. 
*06стрел - обстріл, -лу; О. 

стеспеННЬІЙ - обмuжепвй Uбстріл. 
*ОбстреливаеМblИ - обстр{лю

В:lllИЙ; О. пространство - обстрl
.IlюваниЙ простір. 
*Обстреливать, обстрелять

обстрІлювати, обстріляти. 
Обсуждение -- обговорення. 

*ОБСbln;іть, -ся, оБсыпть,-ся-
обсишітп, -ся, обсипати, ·ся. 
*Обтенать, обтечь - vбтікати, 

обтеКТlr, обх.rдити, обійти. 
*Обтирание - обтирання. 
*Обтирать, обтереть -- оБТJI-

ратп, оБТfР т. 
*Обтюратор - обтуратор, -ра. 
*Обтюрация - Обтураців, -ці)". 
*Обтюрировать - обтурувати. 
* Обтюрирующии-обтурац{йний; 

О. кольцо - обтурац! йие кільце. 
Обувать, обуть -- взувати, 

взути. 
ОБУТblИ - ВЗУТИЙ. 
Обувь - взуттJi. 
*Обух - обух, ·ха. 
*Обучать, обучить - навчати, 

навчити, вивчати, вивчити. 
*Обучение -- иавчапня, наук?, 

-ки; О. иачальное--початкове ва
вчаНБЯ; О. совместное - спільне 
навчання. 
*ОбхваТ,ОбХОПЛI<Jвання, обхоп

лення, оБІЙМИ, оБІЙМ; в О. - в 
обlЙ~IИ. 
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*Обход-обхlд, обходу; О .• ест
ноети-обхlд місцuвосТJI; О. участ
ка - обхід дільниці; пери_етр 
О-да - нериметер обходу. 
*Обходить, -сн, оБОl1ти, -сь -

(6)lИнати, обходити, -ся, обійти, 
-ся, Обминути. 
*Обшивка - обшивка, -ки, об

Шl!В~НПЯ. 
*Обшлаг - вцлога, -ги. 
*Общевоисновой - загально

віllськОвиЙ. 
*Общежитие -- бурса, -си. 
*Общение-ЗНОСIlНИ, -син, спіл

кування; О. лпчное - особисті 
знОСІІНП. 

общественны�и --громадський; 
(). 6едствне -- громадське лихо. 
'Общий -- загальний, сп{льннй; 

О. горизонталь-спІльна П0361111-
па; О. порядок-зага.1ЬН.:Й поря
док; О. собранпе -- загальні збо
РІ!; О. состиззния--загальш зма
rаНІІЯ. 
*Об'единеННblА - об'tднапиЙ. 
*Об'ездной-об'їзний; О. учц

сток дороги -- об'їзна ділыlцяя 
ШЛЯХУ . 
*Об'езжать, об'ехать - об'їж-

дж<L ГИ, об'Узднти, 06"(хати. 
*06'lІНТ - об'єкт, -ту. 
*Об'ектив - об'єктив, -ву. 
*Об'еНТИВНblи-об'єктивний; О. 

окошко - віконце об'єктиву. 
*Об'ем - обсяг, -гу. 
*Об'ОМИСТblі1 - засадний, ylt.'l.i

дистий; О. фураж - засадний 
фур<іж. 
*Об'яснитеЛЬНblЙ - ПОЯСНRJ1Ь-

Огневий 

ш!й; О. заниска-ПОЯСЮ/JIьна за
ПlІска. 

*Обblвательскнй - обl!ватель
СЬКllЙ; О. квартира - обивате.1Ь
СЬКі1 квартИр~. 
*оБы�новенньійй - звичайпнlІ; 

О, ВЗГLl8 -- звичаllнпfi вИбух; О. 
шаг - звичайний ІІРОК. 

,Обblснивать, обblснать -,06-
шукуваТl!, Обшуюlти, трусити, 
потруситн. 

ОбblЧНblіі - звичайннй, звич
НІ!Й; О. положение - ЗВRчайне 
r,тан.lпище, звичайний стан. 
*Обнзанность -обов'язок, -зку; 

О. с!!уже6пан-службовий обов'
язок, 

ОбязатеЛЬНblЙ - обов'язко
ВІ!Й. 

*Овал - овал, -лу. 
*ОваЛЬНblіі.- овільниЙ. 
Овес - оввс (вівса). 
*Овnадевать, овладеть-опа

новувати, опанувати, вдобуваТlf, 
зл06 УТIІ, 
*Овраг - яр, яру. 
*ОВСЯНblіі - вівсяний, на овес. 
Оглашение -- оrолОшеl!ПЯ. 

*Оглобля -- ГОJIОбля. -.ІІі. 
*Огневоil.- вигневий; О. BaJl

воrиепий вал; О. группа-вогне
ва rРУПі\; О. ЗlІвеса - вогпева 
заслона; О. задача--вогпеве вав
даННIІ; О. _ешок - вогневий ііі
шок; О. ПОЗИЦI:Н - вогнева пози
ція; О, положение-вогневий стан; 
О. преграда - BorHeBa перепона; 
О. рубеж -- вогневий руб{ж; О. 
связь-вогневий SWl.зОк; О. ср ед-
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Огпемет 

CTB",-ПОГllея! в:і.со6и; О. точкз·
nUГllея,\ ТОЧК[І. 
'Огнемет -- воrпе,!~т, -ту; О. 

рапп,евыіi - р:і.[щевп/\ БОl'uемет. 
*Огнеметание - погнеметаппя. 
*огнеметны�й - вогиеJlетннй; 

О. фугас - вогпсметпа фугаса. 
*ОгнеприпаСbl - DогпеПРИП!IСП, 

-сів; l'3СХОД О. - ю'прата вогне· 
пр!!П~сіп; пополпение О. - попJв
llеlIШl ВОГllеIlРПП:lсі В. 
*Огнеснлад - вогнеС[[Л1IД, -ду. 
*ОгнестреЛЬНblЙ - ВОГllсшіль

НИЙ, стріЛЬПI[іі; О. ОРУЖІІС-ВО\'
llеП~Л[,llа з6рJл; О. прппаСЬІ-1І0Г· 
lIепалиlї приш:lси; О. рана
стріЛI.п,L р<іIlЗ. 
*ОгнеУПОРНblИ - ВОГИСТРИВltИй. 
*Огниво - Іlрес~ло, -ла. 
'Оголовье - наго.!()вач, -ча; 

О. llупдштучиuе - бюїрачний ІШ
голJВ<lЧ. 
*ОГОЛflТЬ, оголить - ого.ніти, 

оголllТИ. 
*ОгоНЬ-ПОl·Jнr., ВОГПlЬ; "Огонь" 

- .,НlIгJпь"; О. аПТOJштически1\
<lвто.\ШТI'r'l1l1Iіі вuгJиь; О. <lРТUЛ
леl'urlеl~ні1 - Г<lР!lUП!ІІЙ JJогJl1Ь; 
О. бег Jlый - пеl'еG{ЖНИll ВОГОПЬ; 
О. 6.1ilЖl\llіі -: 6flІЗLltIlіі BOI'JHb; 
О. beCTI�-СТРІЛНТIІ; ВЩ огня
рід 01'010; О. группово1\ -ГРУПО
виli вог,IПh; О. 1\[І.lьппfi - далв
lіИf\ вог\lнь; О. деuстlllІтелыIlй-
д{IІСИllіі ВОІ\lнь; О. заградrlтель
h\,IIi-U<lСЛОПНИЙ IJОГ,\Ш,; О. KUM
tJИПlll'ОIl"lІllJ,[іі-I,(І)!Gіll,IRrLННЙ ВІІ' 
ГйlІ1,; О. КОСОПРИ1lI'ЛІ,IШЙ - ЩВ
скісниti BUI'OHh; .1ИПИіІ О. - л{ніл 

OдeBaТl. 

ПОГЮ.); метrшf\ О. - вд)'чппй во
rопь;, ~!eTKOC І'Ь О. - плrЧllіс'~!> 
ВОГПЮ; П<lпрна;СllllОСТЬ О.-ІІ<ІПР),
жс~ість ИОГIl~О; О. шlвеспы�i -
3ВIІСЛ!lЙ ВІІГОI!Ь; О. непрерЬІU
ПIJ(!-безуш'шпиіі DогJш,: О. ІІ,Щ
П')<[IІ!,!(r - BOгJHb поодІ"IlI'ШЙ: О. 
псреЮlдпоіі -перСШll\llиti вогJпь; 
О. пере[;реСТНЬJіі - переХРlkнпй 
вогJш,; О. С рассеJJШ1ПIІС)! - во
гонь із розсіво)!; О. реДКІІі!
ріД[Ш1\ вогJпь; пе,~еП!1е О.-про
вадження вогю6; возо(jllовлеПIІ~ 
O.-відиОвлеППIІ ВОГЮЬ; ОТКРЬІТИ~ 
O.-РОЗПОЧl1шіпш[ ВОГIІІ.1; перепос 
О. - переuвсенвя вогюо: lIepepы�~ 
О. - нерерпвіUПIІ вогш6; прекра
щение О. - припипення ПОГI\IО; 
рUЯВНТЬ ОГОПL - З!ІіЦПJJТИ BoгJHb; 
О. скаЧНaJШ впеРСД-ВОГОIІЬ CICJ
K~M.II напе~Jд; разделепие 0.
пuДIЛ вогню; распределенне ОГ!Ія

розпJі\іл ВОl'ш6; rосреДОТОЧСИIJEr 
ОГПІІ-восерuдженпя вогпн',; УПj1<l
влеВІІD О-пеl! _. керуваНПIІ вог
неІ!; О. флангопыіi - фланковиfi 
ОГОНЬ; О. фронтlLльпыl - фроп
талыlй вогОнь. 

Огород - rороД, -да. 
'Ограда, ограждение - QГOPO

Жі1, -жі, вабезпечепнн. 
*Ограждать, оградить - 01'0-

РО:lжувати, ОГОРОД{ІТП, ~абезпечу
вати, вабезпеЧИТI!. 
*Ограничение - ОUJнjжеП\lЛ. 
*Ограничивать, ограничить

об!lеа;упаТI!, ОUJ!VЖIІТl!. 
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*Ограничитель-оБJlеЖВІІ1l, 'Ііа, 
'Одевать, одеть - одягати 

\JдетЬJЙ 

О,1лгт{r; "ОдеВ<lТЬ с6рую" - "З:І
шсlрупати". 

одеты�й - (з) однгнепиіі; не 
по фОРJ!С 0.-\10 зl1 фU]IJ\lIIО однг
пенніl; 1ІеРНllIЛИВО О. - IICVXUUI\O 

IIДJJГllениlr. 
'Одежда - Jдяг, -гу; О. nepx

НІШ - !luршій 11,,11І'; О. ЗlLЩИТ
hah-заХІІеПІJіі сІдЛІ'; О. lll;она-
1:,'lЯГ Ш:\П1lН; О. ОТКОСОВ - J;lfll' 
r,IJOXJBIIU, О. ПОСТОnUЯ - CTi'iKJ
!lИЙ JдЛl'; фОР)!l1 O.-фUрщ одягу. 

Оденло - l~c\u.~P:1. -)'П. 
ОДИН - ОДrlll, са)l; "ОДl1а оче· 

редь (две.очереди), 6 ег.1\.І 11 ОГОПl," 
- .. ОДІ,';' черга (дві чергй), пе
реG{жнпй ЕогJш,"; "ОД~ll)Ш ру-
1([1.)11\ коди" - "СаМИШl РУ\;~JlIІ 
]іОЛJ'll' 

'Одиночка - ОДI!ІI~ЦЬ, -пщі. 
*одиночны�й - поод{шчиіІ, по

ОДПIlJIШЇl, самJтпиіі, ОllР{'Ш!lіі; 
О. l;l1llера - онгіЧП<l K~Ilepa; О. 
огопь - 1I00дrllIчиіі oгJUJ'j О. 
1І0СТ - поодин'!з СТІЙJ;а; О. ,'ІС' 
пие-впраВI! ОАипцеl!; О. це,-Їь
ПООДJlпча ціль; "О-МП :\:1РН;І;а(I"
"ПООДl1uJКIІМП заряджJfi"; ,,0-
1IЬJIIII U'І'ІНШІЙ" - "IIОО;lИIІJюнш 
ПОЧI[П~Llі (І. 
*одноконны�й - ОДПОІ,іппиfi. 
*одноместны�й - ОД1l011ісцUвиіі. 
Однообразие -ОДНОlшпітпість, 

-UUСТП; О. H~BOДIa! - одномзвіт
ІІість пацlлюваПНIІ. 

О днообраЗНblЙ - одво~taН{ТВIlЙ. 
'ОДНОПРОВОДНblі1 - одпопровід

нпЙ. 
*ОдноскаТНblЙ - ОДНОСХlіЛЬНІІfi. 

ОКf)ваПl[[.\і~ 

* ОДНОТОННОСТЬ - однотJuпісТl,. 
-ИI)Сl'Н. 

*ОдноцвеТНblЙ - о.lUоб;іl'ВIІНfi 
ОДblшка - дюавІ"l1Щ -ці. 
*Ожевальная форма-ожева.1Ь-

П<l ф,ljlIШ. , 
Ожидание - Q'III;ynuIlHJ\. 

*Ожог-JlІі",-ЕУ; (водоlO) 011l1Р, 
-ру. 

*Озеро - Jзсро, -і'.I. 
Ознанамливать,ознакомить-

u311afiJJlI101:aTII, 03HlIiIJ\IIITI!. 
~знамснование - ЗІШl" ;Ч, 

О:Шll![,1., '1"1; П О. - Пt> озuu)(у, 
па IlJ)t'ят[(у. . 
*ОзокеРИТ--ОЗ0керіIТ, -ТУ, піск 

:IС~tJ1}IllI'lЙ. • 

ОнаЗblвать, -ся, оказать, -С:І 
- ВJlЯn,'1;IТ1І, ·С.1і, ш'IЯВIlТlJ, ·С}І: 
О. ПОIlОЩЬ - ДОI10лаПIТJI, ДОl1С
)[llfT ~I. 
·ОкаПblвание - ОI~JlІУ1!'ШПП. 
'ОнаПblвать,-Сfl, онопать, -сн

оБК\;lІувати, -ся, 0(11(0113ТI1, -ся. 
*Окисление - окllс;rеIlПН. 
'Окись .- аUІШС, -су; О. ;нлс

З:J.-зз.,іЗНIlІі ;,,'lI;ПС; О. углерu-
да - О,,\IJозtlКIІС БПЛецн',. 

ОКЛЮЗИЯ-Ult.]W:rія, -аії; О. ['[1-

зо n - Оl(ЛJьзія гізі В. 
Онлад -- П.Il:J.ТІІJf, оп!. 
'Окно -- вікно, -П;1; О. пе1'\

Hee-B~pX1l6 пікно; О. Д.1Н ВЮu
да гааов - вікпо Д.1П вихо;І.У r~
віп; О. ппжпсе - ПlІЖU6 nіЮlсl; 
О. ПРО.,О.ноuатое - ДОПІlrте вік
HIJ; О. сдуховое - Ді1ХППоі віт;п,l_ 
'ОковаННblЙ - 011)''1'111\; О. же

ЛС30Jl - онутпй З<lЛ{ЗОJl. 
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ОкоUlШ 

*Оковка - (действие) 06&0-
вунщuя, (веть) вакІвець,-пця. 
*ОНОВblвать, оковать - обко-

Jlувати, 06кувати. 
*Околица - околиця, -ці. 
*Околодок -лію1РСЬКИtl ПУККТ. 
*Оконечность - кі[ець, кінця, 

ираfi, -аю: ('Ч,е,л,овех:а) кінцівка. 
Оконечности - рукн (рук) Й 

ilOfl1 (піг). 
*ОконеЧНblИ - кіuцевий. 
*ОКОННblіі - віконаий: О. ко

сяк--лутка, -кн: О. рама - ві
конна варца6а: О. стеLtло-шиб
иа, -КИ: О. форточка - KBSTUP-

1\а, -кн. 

*Окоп - шанець, -нця; О. 6ез
()руствеРНЬІЙ - 6ез6рустверовий 
.;п:іllець: О. гпез;щЬІЙ - гиіздовий 
ш~пець: О. дла ~тгедьБЬІ ле,JКа
та.пець для СТРІЛНИИЯ наВ.~ежач

КИ: О. дЛЯ стрельБЬІ с колеuа
шанеЦЬА для стрілянна з коліна: 
О. для стрель6ЬІ стuя - maHel\b 
для стрілянпя навстоячки: О. за
ласны-вапsснийй танець: О. из 
снега - Ш<lнець зі снігу: О. кин
жаЛЬВЬІfi-КИllджаЛЬUIlЙ шанець: 
.(). ложllый -фальшивий шанець: 
-о. отдельны-окремийй шаиець; 
'0. пулеметвы-кулеметиийй ша
нець; О. стрелкuвЬІЙ - стрілець
~ий шанець; О. в плане вмей
!кою - ш;\иець У ПJJані змІйкою: 
О. ячеечный -гніздовий шанець: 
.аачертапие O-па-наРIІС шанця. 
*Оношко - вікно, -па: О. об'

ектнвное - віконце об'єктива. 
*Онраика - край, -ію, кінець, 

Опер:щиа 

-нця: О. селенин - кіпець села. 
*OKpac~a - ва6uрвденпя, фар

uування, пофарбуваиня: О. под
ражатмьная -наслідовпе фарбу
вания, барвлеппя; О. предмета
барва пр~дмета, поф~р6увапня 
предмета. 
*Окрашивание - забарвленIlИ, 

фарбунаПRЯ; О. защитнос-ззхис
не ва6арвленuя. 

Округ - округа, -ги. 
*ОКРужать" окружить - ото

чувати, оточити. 

*Окружение - оточення. 
'Онтябр,снии -жовтоевнй; О. 

революцин-Жовтнева реВОЛІЬція, 
-ції. 
'Окуляр - ОкуЛJір, -ра. 
*ОКУЛЯРНblіі - ОI:УЛИРПНЙ: О . 

(глазнаи) труБІ,а-окулярна труб
ка. 

*ОКУТblвание---lJбгортапня, 0110-

внвапня; О. rазами--оповнвапня 
гавами. 
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'Олово - Цlша, -ни. 
*Ольдгамовсное со едине ние

Ольдгамова злука. , 
*Омеднение - ОJIIднеННJI. 
*ОпалзЬ1Вать, оползтн--осува

тися. осунутися. 
*Опасность - пебеЗПl!ка, -КИ. 
ОпаСНblЙ - оебезпечний. 

*Опахало - ВІЯЛО, -ла. 
*ОпераТИВНblИ - оперативний: 

О .задание-оператИвне завдання; 
О. о(>Стаповка - оперативні 06-
ставиии: О. приказ - оператив
ний П>Jюіз. 
*Операция - операція, -ції. 

"ПНJ\КН 

'Опилки-(древесn'Ьtе) ТІІрса, 
СИ; О. (мета,а,л,и",.)--ошУрка, 
-КИ. 

*Опираться, опереться - опи
ратися, опертися, спиратися, спер
тисл. 

*0 писание - опис, -СУ: О. уст
ное - усний Оrшс. 
*Опись-опис, -су. p~ЄCTep, -тра; 
О. крат кап лошадя!! - корJТlшr\ 
peiCT~p копей; О. оружия-реє
стер зброї. 
*Оплетка - оплітка, -ки. 
Оповещать, оповестить-опо

ніщати, 'Опuвістити, сповіщати, 
сповістити. 
'ОпознаватеЛЬНblЙ - ПРИЮІ~Т

ний: О. зпак - прик.метний 
зпак. 

*Опознавать, опозкать - роз-
пізнавати, розпізпати. 
*Опозкание - розпізнаоня. 
*Оползание - осуuання. 
*Опора-опора, -ри; О . .моста-

опора .мосту. 
*ОПОРНblЙ -- опорний; О. втул

ка - опорний утулок: О. плос
кость-опорна площа; О. ПУRКТ
опорннй пункт; О. стакан
опорний циліндер. 
·Опорожнять, опорожнить

спорожняти, СПОРОЖНИТІІ. 
*опорожненкы�й -спорОжпенпЙ. 
*Оправа - оправа, -ВИ; О. по

перечного уровни - оправа попе
речної І10земниці. 
*Оправна-оправлення, ,Іправка. 
*Оправлять, - ся, оправить, -си 

- оправляти, -ся, оправити, -ся; 

Орган 

(вЬtзflоровє11/.Ь) - пичуняти;: 
"Оправиться" - "Спочинь". 
*Опрашивать, опросить - до

ПIIТУВ:1ТН, ДQпитати. 
*Опредеnение-вlrзначепня; О. 

положении тuчек - виsпаЧ8ПНJI
положення точок; О. превые-
ннн точек - визначення переви
щення точок: О. раССТОJlRIІЯ
вn зпа'lеuнн віддаленпя; О. точка 
СТlIJlПИJJ-визвачення точки СТО-
Яння. 
*ОпределеННblЙ - певний, ви

значений. 

*Определить, -ся, определить, 
-ся-визначати, -ся, Вllзпа'IНТН, 
-си, прпзпачаТIІ, -си. ПРИ3ШIЧИ-
ти, -си, ПРllс)'джувати, присуд!rти. 
*ОПРОКИДblвание - перекид:\п

ни, иерсверт.tния. 
'ОПРОНИДblвать, опронинуть

перекидати, перекинути, перевер
таТI\. перевернути. 
*Опрос - опит, -ту, ОПИТУ

вапоя. 

*Оптичесний - оптіІчппї!: O~ 
обlllаlI-оптична обм:lна; О. ПРIl
цеЛ-ОПТllЧНIІЙ міршік; О. связь-
оптlrчний ЗГIIЗОк. 
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*Опуснание - спусюінни. 
*Опуснать, ОПУСТИТЬ--СПУСІіа

ти, спустити. 
*Опуснно~ - СПУСКНJІЙ. 
;Опушка -- (одеждь~) облн

:lІІвка, -кп; (,л,еса )-УЗЛІССЯ. 
*ОПblТНblіі-досв/дчений, спроб

ний. 

*ОранжеВbllІ - жовтогарнчий_ 
*Орган - орган, -на. 



J рганизатор 

Организатор - ОР!'анізатор, 
-ра, УПОРНДНИl\, -ка. 

Организацион~о - распредели
їельны�и от дел .- оргапізацlйпо-, . , . 
РОЗПОДIЛЬUlІIl B1ДД1.~. 

О рганизаЦИОННblЙ ~ організа
ціііllI!fi. 
'Организация-оргапізацін, -ції; 

~ 'tezo) улаштуваппн; О. с'еМl\И
{)рганіз,\ція здіЙ!lаПІІЯ. 

Организованность - організJ
вапість, -пости. 
'0 рден - Jрдеп, -па; О. Крае

П'1ГО 3намени-Ордеи ЧервJног,) 
Прапору; О. Трудового 3па!lени
Орден 'fрудuвJго Прапору. 
*Ордер - ,\рмр, -ра, 
*Ординарец-ордипарець, ·рцп; 
О. ЛИЧП11Й - особистий ордшні
рець. 

*ОрдинаРНblИ - ординарний, 
JRllчіііПIlЙ. 
'Ордината - ОРДlІш\та, -ТІІ. 
*Ориентир - орієuтИр. -р3; О. 

Gуссоль - opiCIIТl'Ip бусJля. 
*Ориентирование -орієнтуван

ня. 

*Ориентировать, -ся - орієн
l'ушІтu. -СЯ. 
"ОриеНТИРОВОЧНblіІ - орієпта

Ц{ЙІІПЙ; О. шшравлоние - орієн
таційпи!і ШlПРШI; О. предмет -
орієптаційний прелмст, 
*Оркестр - opl(eCTpa, -рІ!. 
*Ортоскоп - ортоск,\п, -ІІа 
*Орудие - гармата, -ТИ; зпа-

рнддя; О. с затвором- гармата 
із 8а~IБJм; О. сопровождеllИН
супровідна гармата. 

ОсвеДОМдеШІОСТЬ 

'Ору дийнblй .. - гармаТIlUЙ; О. 
запряжка-Г,1\щаТВlltі запрнг; О. 
начальПlШ - наqаЛЬІІ!lК гар!!ати; 
О. расчет - оБСJ[j~га гармати; 
О. } чепне - гаР!I:1Тllе ·павч:1uпи. 
*Оружейник - з6роар, -ра. 
*оружеины�и - з6ройоний; О. 

Iшптеl1армус - збройовий капте
парчс; О. ~!olстеРСІіан-збронр
ИЛ; О. склад - ЗбгоfiНИця. 
*ОРУНlие-~брJи, -рJї; О.I'лад

КОСТRольное-глаДllоці вкова зброя; 
О. зару'!Нос-;щпасна з6рJн; О. 
зарлжеlluое-'З~Рlfдж(,па, збрJн; О. 
колloщее-!(о.10лыla зброя; О. ~Ia
гаЗlIlшое - магаз!шJса зброя; О. 
пареЗllое -парізш\ зuроя; О. ог
пестрел},ное-погпеІТі\льпа в6рJя; 
О. рубящсе - рубальна збрuя; 
О. холо;щое - січні зброя; Ору
жиеи владеПllе-орудуваннязбро-
6Ю. 

*Осада - облога, -ги. 
~OcaДKa - nсід,\rшн. 

*ОсаДНblЙ - 06дожuuu; О. по
ложеRl!е-стаu 06лJ ('11, 

*Осадок - (аm.мосф.) опад, 
-ду; (гуща) осад, 'ду, гуща, -щі. 
*Осаждать, осадить - облягu

ТІІ, облягти, оБСТУllаТJI, оБСТУПlі
ТІ!, (XUoМU't.) осаджувати, оса
дити. 
*ОсаждеННblИ-Обл,\жеlПlІї; 06-

лож{,пщь, -оця. 
*Осаживать" осадить (оn,ус

х:п mь) -- осаДЖУВIІТИ, осадити; 
(х:о/-!я)-збllв!іти, зБИТl\. 

Осведомленность - поінфор
MJBaHicTL, -ности. 
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()св~жение 

*Освежение - відсвіження; О. 
воздуха - провlтрюваІІНЯ. 

* О с в етит ел ь ны� ~-OCBI тлю вал ь
ШІ~; О. ирибор-оевітл!овальний 
прилад; О. paketa-ОСВІтлюваль
Ііа ращ\та. 
~Освещать, осветить - освlт

Jlювати, освіт.~li:ти. , 
*Освещен~е - ОСВІТленп~. 
Освидетельствование--Jгляд, 

-ду. 

ОсвоБОЖДать, -ся, освобо
.цить, .ся-sвільпати, -ся, звіль
нитп, -сл. 

Освобождение - зв{льпеппя; 
О. досрочное-дотер~tiнове звіль
ненпя; О. от нарнда-звільпеli
Ніl Bi,~ параду. 
·ОсевоЙ - осьовий; О. нако

нечпик - осьовиіі. наКQнечпик, 
-1::1; О. ПОJl,ШШJвнк - ocьJBa 
lJ:tльш!ци. 
*Оседатель-осlдннк, -ка. 
*оседающий-осіднlІіt; О. прл

~пособлевие - осідпИї! пгистріfi; 
О. цидипдр - осіДНJfЙ циліндер; 
О. часть - осідна чаСТІІпа, 
*Оседл.Ь!в~ть, оседлать - сід-

J1ати, ОСIДл:l'Ш. 
'Оселок - 6 Р,УС JIt, -сш\. 
'Осечка - ОС1чка, -кл. 
*Осколок - ск;;'лка, -ІШ. 
*ОСКОЛОЧНblЙ - скалковПй. 
"Ослабле ние - осл:1ба, ·611, 

*Ослаблять,ослабить-послаб-
.)ІНТИ, послабити; (nоводЬJt) по
пускати, шmУСТИТIІ; О-ить вдин
ние - SJlеншитп вплив. 
Ослепление - ослlпле!ІІІЛ. 

()соби!! 

Ослеплять, ОСJlепить - ОС.lіп-
л,іТI!, ОС.lіпИти, засліилювати, 
заr.1іlll'І'ГIі. 
'0 слушание - пепJслух, -ху. 
Осматривать, осмотреть

оглядіти, огдdПУТJI. 
'Осмолка - обс)!одюваllНН, 06-

СJl,\леІІНЯ, 
'Осмотр - (;г.1Я,~, -;{У; О. 1!Il

спеКТОРСКllіі-іпспеlщійuиtі JI'.шд; 
О. меДIЩI!ПСКlIІІ-)IО;{llчнпfl ОІ')lЦ. 
Осмотрительно - 06lчпо. 
*ochactka-осшіщув~иШI, OCIHI

щеПІІЯ. 

'Основа - осиовз, -ВП; О. сет
чатая-сітчаста осн,\ва; О. СП.10Ш
иая-суцlJlьна ocuJBa. 
'Основание - підст,\ва, -ви; 

основа, -ВІІ; О. дереВllllllое-де
рrп'нн[ ошJва; О деяте.1ьпое-
tLКТlrвпа осюlва; О. педеН'l'е.1ЬПОС
пасишш oCHJBa; О. масштаGа
основа _іРИдrl; О. МУШКИ-ОСНО
па МУШItИ; О. пгице.1а - оспJва 
мірник:і; О. ската - спі.1 схиду; 
О. УРОВП!\ - оспJва П03UJlниці. 

Основательность - rруптJв
ність, -1!(1СТИ. 

основательны�й - rрунтJвниЙ. 
'ОСНОВНОЙ - основний, годов

пlIfі, провідний; О. гориsонталь
ОСНОВІІа позtJм"на; О доска-ос
новні дошка; О. заряд - оспов
Ш'ІЙ ваРі1д; О. МЬ!С,1Ь - nponiAHi 
Дj'мка; О. орудне -оспоппа гар
мата; О. стойка-ОСПОВІІ~ поста
ва; О. ТО'І); І -- основна ТОЧЮІ. 

О с О б ы� і1 - (оmде.лЬНЬtЙ) 
Оllремий, (uco6'enHbtu) особ-
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()ставаться 

АИВИЙ; О. ОТДМ - окре:мий вІд. 
діJl. ' 

О~таllаться, ~статься - за
Jlишатися, ва.пишитися, Jlишати, 
ся, ЛИШИТИСЯ. 

остаВЛЯJЬ, OCTaB~Tb - ли
шати, ЛИШИТИ, валишати, ВПАИ' 
шити, кидати, покинути. 
·Останавливать, 'ся, остано

вить, 'СЯ-ЗУ,Пlшнти, ·ся, ~УПИШ1' 
ти, -ся, СПИllJ{ТИ, ·СЯ, СПИНИТИ, -ся. 

- *Останавливающий - вуш\н
НИЙ; О. удар - зупинний удар; 
О. укол - зупинuий укОJl. 

*OCTaHoBRa - вуииuка, -ки. 
·Остов - снасть, -ТН, кістяк, 

-ю!; О. венчIlтый - віпчаста 
спасть; О. сташtа - снасть стан
Ні!; О. стоllчатЬ1Й - СТОРЧОШІ 
спасть; О. трепоги - снасть-трн, 
ВІжка. 

Осторожность - обережність, 
-ности. 

*Острие - вістрн; (uгJtlJ~) жа
JlО, -ла; (ножа)- A~BO; (nре
РlJ~вателя) - ШПl!nик, -ка. 
*Остров - острів, -рова. 
*Ос трогубцы- ГОСТРОГj'бці. 
*ОстроконеЧНЬІЙ-ГI)СТРИЙ; (го-

ра) стрі:мчастиJI; О. пула-rо
стра хУля. 
*Остряк - гостряR, ·ка. 
"осушительныи -- ВИСІШНИЙ; 

О. капава - писушш! кап ва. 
Осуществлить,осуществить-

8діJlснювати, вдійснити; справ· 
джувати, справдити. 

осыать,, -ся, ОСblпать, ·ся
обсипа.ти, -ся, обсипати, -ся. 

ОтбраСЬ1вать 

·Ось-вісь; О. аБСЦИСС-lІісь 
абсцис; О. барабана - вісь бара
бана; О. боевая - б,)йuа вісь; 
О. ведущая - тягова вісь; О.вра
щеШlII рЬ1чага - вісь обертаннв 
важеля; О. вnr6раСЬ1вателя-вісь 
Вl!кидачА; О. ДllфференцнаJНІ
вісь ДllференціНJlУ; О. дороги
в!сь ШЛЯ,ХУ; О; канала ствола
ВІСЬ к»uалу ЦІвки; О. курка -
вісь КУРЮ!; О. вес'е:мная - не
здій:м:lна вісь; О. овал а - вісь 
овалу; О. ординат:- вісь ОРДНШI1'; 
О. ПОІодuая - похідна вісь; 
О. приеМПl1ка - вісь приfi:мача; 
О. рuссеl1ваuия·- вісь розсіву; 
О. рукоятки -вісь ручки; О. СМБИ 
-вісь звязку. 
*Отапливать, -ся, отопить, -си . , , 

- ОГРІВати, 'СЯ, ОГРІТИ, -ся. 

*От6ив - відбивання; О. КРУ
говой - коловJ відбивавня; О. 
уступающнй - відступв~ від~и
ваllВЯ. 
*О1'бивать, -ся, от6ить, ·ся

відбивати, -ся, від6Ііти, -ся; "От
~ей вверх" - "Відбl!Й догори"; 
"Отбей налево" - "ВїдБІ\й валі
во"; "Отбей Banl>aBO" - "Відбий 
направо"; "Отбить ответ."-"Від
бити в{дповідь". 
*От6итvе - відбиттн; О. атаки 

- відбиттн атаки. 
*От6леск - відблиск, -ку. 
*От60Й -- відБІй, ·БОю. 
*ОтБОРНblіІ- дОбірний; О. боец 

- добіРШ1Й боєць. 
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отбрасыать,' -ся, отбросить, 
-си-від( од)кндати, -са, від( од)-

OrБЬlвать 

кинути, -СЯ; від( од)бивати, -с)J, 
ві,,( uд)6нти, ·ся. 
*От6Ь1вать, отбblТЬ - від6ува

ТІІ, відбути; О. ИRllазаиие - від
бунати, віД(JУТИ кару. 
*отБыие-відБу,в;1І1ня,' від6уттИ. 
*Отверстие - отвір, -пору; О. 

выускноеe - випуСКНИЙ отвір; 
О. для оси КУРI:а - <І гвір для 
оси курка; О. дЛЯ похо:\пой оси
бтвір похідної ОСИ; О. газовое
гliзовий отвір; О. sаllвльпое ~ 
піДШІЛЬПИЙ ,)твір; О. КРУГЛО6 -
круглий отвір; О. павиптовап
&06- наrВИIІТОВ:lПIlЙ отвір; О. на
.пuвпое - на.швпИй отвір; О. па
РООТВОДllое-паровідвіДІП\Й отвір. 
*Отвертка -- РОЗШР)~6ПИR, -ка. 
*ОтвеРТblвать, отвертеть-

віДRручувати, відкрутити, відвер
тати, відвеРПУТIІ. 
*Отвес - висок, ·ска. 
*Отвесно-прямовf!спо, стрімко. 
*ОтвеСНblй-стрімкий, стінуна-

тий, сторчовиlІ; О. берег - стрім, 
кий беріг; О" НQложеНИ6 IІриб?
ра - сторчове 1І0ложеиня при
СТРОЮ. 

*Ответ - вІдповідь, '11.11; О. 
СJlОЖНblЙ - складна вІдповідь. 
*ОтвеТНblЙ~ звор6тний; О. ата

lШ - зворотна атаlШ. 
Ответственность - відпові

дальність, -пости. 
ответственны-- відповідаль

НИЙ; О. оргаІш~атор - відпові
.цалыlйй організатор; О. секре
тарь - відповідальний ceKpfTap. 
*Ответчик--віДIlовідальиик, -ка. 

Отдмевие 

Отвечать, ответить -віщові-, . , 
дати, ВІДПОВІСТИ. 

*Отвинчив _ть, отвинтить--від' 
rвипчуваТІІ, відrВИНТllтп. 
*ОТ8лекать, отвлечь- відвер

тати, відвеРIІУТИ; відтягати, від
тягти. 
*Отвод - відвІд, -в6ду, відво

дження, відведення; О. водЬІ - BiJ,

в~депня ВОДИ; О. квартир - від
в~деПIІЯ ПРIПI{щень; О. круговой 
-колове відв~деIlНЯ; О. простой 
- ПРI)сте відввдення; О. ТОІШ-
відввдеllНЯ СТРУМУ; О. ударом -
відв~деппя уларом. 
*Отводить, отвести - відво

ДИШ, відвести; відвертати, від
веРНУТІ!. 
*Отводка - відвіДШІК, -кlі. 
Отв ор ять, отворить - відчи

HJTII, ві_,чинити. 
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*Отвращение - відвертання; 
О. lІuбега - запобігаипя втечі. 
·ОТВRЗblвать, -ся, ОТВRзать, 

-ся (о л,ошадu) - (од)від
влзувати, -ся, (од)відвязати, -СЯ. 
·Отги6ать, отогнуть - віДГІІ-

П~ТІІ, відігнути. , 
*Отдавать, отдать - (ОД)Вlд

давати, ! од)відда'Ги; О. ІІР,llкава
ние - дагц иаRаза, накаЗіТІІ. 
·От даnение - ві.цалеиня; вІд

даль, -ли. 

*Отдача (орудuя) - від6{й, 
-бою. 
Отдел - в{дділ, -лу; розділ, 

-лу. 

*Отделение - (воЙск:. соедu
пен.) рій, рОЮ; BiMiz, 'JlУ; 



ОтделеннЬІЙ 

(действ.) - віддlлеПНIІ; "О. КО 
мне" - "Рій до мене". 
*ОтдеJlеННblИ - ройовий; О. 

окоп - шаuець на рій. 
*От делка - оброблеННІ!, оброб

люшшпя. 

От дельно - OKpJIIO. 
*От деЛЬНblИ - окрJ!шй; (еди

?1ЛІ'НС1JIU) поодипокий; О. босц
окре!шй боєць; О. кавалериftСI.ая 
бригада - окрема к{uпа бршаДі1; 
О. І,араул -; окрема ~торожз; О. 
часть - ОI,реМ[І частина; О. 9С-, , , 
кадроп - окрема ]шша сотня. 

*ОтдеJlЯТЬ, отделить - відо
],реМJlюnати, відокреllИТИ, вімі
!ІНТИ, відділити. 
*От душина - ПРОДУХ,. -ч. 
*отды�x - відпочинuк, -I1КУ. 
ОТДblхающии -що ві;IІ,ПОЧИВlIЄ; 

О. часть - частипа на відпочин
ку. 

*Отек - пухдиuа, -ни, (-ноги) 
шібреек. 
. *Отжимать, отжать (оmmа-л
?>иваmь) - віДТllскати, відтис
нути. 

~OT3bIB - (воен.) В{ДI\}lИК, -ку; 
ДУШШ, -ки. 

*Отназ - BiAllona, -ВН; до 0.
ДО піДІ)Ори. 
*Откат - відкочуваННІ!; відкот, 

-ту. 

*ОткаТblвать, отнатить ~ ві.\
КОЧУВ:1ТИ, відкотіІТИ. 
*Отначиват!о, отначать (насо

сом) - відсмок6вувати, віДСIІО-
кувати. . 
*Откидкоl! - відкидний; О. 

Отлаrатвльство 

борт-віДlШДПИЙ облаВОІ,; О. сош
ник - віДJШДНИЙ лем{ш; О. щит
віДКИ.'ilИЙ ЩІ!Т. 
*ОТНИДblвание - нідкидапня. 
*ОтнлаДblвать, от ложить-від

кладати, піДКЛ:!СТІІ. 
*Отклонение - В{ДХИД, відхи

леНІІЯ; О. веролтпое (сереДI!П
ное) -імовІрний (середній) в{д
ХИд; О. ПУЛИ-ВІДХИЛ кулі. 
*Отнлонять, отклонить - від

хиляти, відхилити, відвертати, 
відвернути. . 
*отнома'ндировы�ать,, ОТНО-

мандировать - відряджати, від
РЯДИТІІ. 
*Относ - споховипа, -НИ; О. 

естеСТВОIlПІ,]fi - властива С1І010-
вив~; О. ІІрутоіі - крута СПОХО
вюш. 

*ОТКОСНblИ- споховиипий; скіс
НИЙ; откосный ремеиь - скіСИlІfi 
реТllіПh. 
*Отнручивать,открутить-від-

І ., 
кручувати, ВІдкрутити. 

*ОТКРblвать, ОТНРblТЬ - від
КрlІвати, відкрити; відчиннти, 
відчипити; викривати, викрити. 
*ОТК'рblтие - відкриттн, ,ви

КРИЧИ; О. ОГНЯ - Р08почиваниа 
вогпю. 

*ОТНРblТblЙ - віДІ,РИТИЙ; О. 
бой - відкритий бій; О. боfiви
ц~ - відкрита бійниця; О. мест
пость - місцевість чиста, місце
вість відкрита; О. позиция
відкрита позиціи, -ції. 

Отлагатеnьство - (од)від
кладення. 
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Отличаться,отличиться-(од) 
відрізнятися, (од)відріЗПІІТІІСЯ; 
(од)відзпачаТИС8, (од)відзначи
тиси. 

Отличие - відміна, -НИ; від
знака, -КІІ. 
*отличителькы�и - відмітний, 

"ІДмівний; О. внак - віДМІТНИЙ 
знаl(, -ку. 
*отличны�и - видатний; дуже 

rарний, відмінний; О. СТРСJlОК
видаТНlfіl стріЛ~I\Ь, -.lІЬцЛ; О. 
стрельба - видатне стрілНння. 
*Отлогий - ПОЛОЖIІСТIlЙ; О. 

траекторня - подожиста траєк
торія, -рIЇ. 
*От nОГОСТЬ-ПОЛОЖlІстість, -то

СТИ; О. траектории - доложи
стість траєкт,lріі. 
*Отложение-пJмад, -ду; від

кладаuни. 
От лучаться, от лучиться-( од) 

відлучатися, (од)відлучИтпси. 
Отлучившийся - ЩО відлучив

ся. 

*Отлучна - відлука; О. Сі1МО
вольuаи- саМОВІльна ві;r,лУка. 
*Отмель - оБМІлина, -НІ!. 
Отмена - скасув.інпя. 
ОтменяТlt, отменить - касу

вати, скасовувати, скмув:!ти. 
*Отмеривание - (од)віДIlI{РIО

вання. 

*Отметка - вазшіhі1, -КІІ; по-
8наЧБа, -ки; О. BыотT -- познач
II~ вис,lт; по отиеткам - ва 8а
знаками. 
*Отметqин - заsю:lчнu:к, -ка. 
·Отмечание - зазначанпя, 88-

Отправлени~ 

ВЮ;'ЧУВ8НИЯ; О. ОРУДНІІ - В8вна
чаИНIІ гаРIІ~ТИ. 

Отмечать, отметить - зазна

чітн, заЗНіlчити. 
*Отмостна - НlІмОщеппя. 
Отмостить -- (дОСі>а.ми) вп

мостити, вистеЛllТИ; (Ka~tHe.M)
Вllбрукувати. 
*ОТМblвиа - відмивапня; від

ItИВІta. 

*ОТМblкать, отомннуть - від
МИІ,ати, відімкнути; О. штыK -
здіймати, ВllНТИ багпета. 
*относительны�й - відносний~ 

О. )l.ЛИП3 тела ОРУДІ!ІІ - відпJc~ 
на довжипа ТІла гармати; О. ва
ряд - відносний зарнд; О. ко
иавдоваиие BыотT - віднйсве ко-, 
мандуuаИIlI! висот. 
*Отношение - віднUшення;. 

(каnц.) завідОилепня. 
*ОТОГНУТblИ - від{rнутиЙ. 
*Отодвигать, отодвинуть 

В!)l.с-ув:\ти, відсуНУТІ!. 
'ОтожжеННblИ - відпалений; 0_ 

ИРОВОЛОІШ - відпалений дріт. 
*Отопление - йгрів, оrріваи

НН; О. паровое - огрів па
ровий. 

Оторванность - відlрваність,. 
-иости. 

Оторг - (С1>ОР,) відорг, -гп. 
*Отпор - в{дсіч, -чи. 
*Отправление - Jlиряджаннн. 

І'иvлджеllНЯ; ВИІ,Juаннл; О. 110-
lІац - виряджання комапд; 0_ 
обязанностей -виконання обо в' яз
ків; О. поезда - виряджаllНIІ по
їзда, вирушення пJ1'зда. 
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*Отnравлять, отправить - ви
рлджати, ВИРЯДИШ. 
*ОТПРRгать, отпречь - ВIШРЯ

гJти, випрягтПj "Отпрнгаn" -
;,l!ппгягай". 
*Отпрягание - випрягання. 
'Отпуск - відпустка, -ки; о. 

БОССРОЧНМ/1 -- бе~терміlIJва від
иустка; о. кратковременпЬ!й -
короткочаСІІа відпустка; о. по бо
.лезни - відпустка через хво
рість; о. продолжитедьньrll. 
довгочасна відпустка. 
*Отпускной ----=- відпускний; о. 

билот - відпускниll білет. 
*ОтравлеННblИ - отруєпий, ва

'ТРУЄІІнІІ. 
*Отравлять, отравить - отру

ЮВ,lТП, отруУтп, sатруювати, ва-
тру·(ти. . . 
*ОтравляющиИ - труй~u~; о. 

1Іещество - труйна речовuна. 
*Отражатель - відбивач, -чq; 

"Отражатель 60Jlьше (мепьше)
ОО" - "lliд6ивач бідьш (менш)
ОО". 
*отражательны�й - віJ\бавний; 

о. вЬ!ступ - відбивний ви
<:туп. 

* Отражать, отразить (врага, 
свет) - віД(,lІвати, відбити. 
*Отражение - відбиваННІІ; від

()иток, -ша; О. атаки - відби
ваПIІЯ атаки. 
*Отрасль - гаЛУЗІ" -ви_ 
*Отрезок - відтинок. -ика. 
~OTpell,laTb, отрешить - усу-

вати, усунути; о. ОТ должности
усувати 3 посади. 

Отстуuате.tьннЙ 

*отрицательчы�и - негативний; 
від' вМНIІЙ. 
*Отрог - відаош, -ГІІ. 
*Отросток -- паросток, -тка. 
*OTpbIBKa - КОШІНН,Я, від~опу-

вапая; о. окопа - коп,шня шанця. 
*Отряд-загlu, -гопу; вІдділ, -лу; 

о. автомобидьшolЙ - а~томоб{ль
ПИЙ з~г! а; О. баlIпо;прачеО;1Il0-
деЗlIпфекцаОПІІЬ!fi -лазне-праль
ho-деЗИНфекціfiанй вІдділ; о. бо
І(ОВОЙ - боковий загін; о. воз
ДУХОIlла~атеЛЬНЬІЙ- повітроплав
ни!1 загІН; О. головпой - голов

ний загін; о. десантпЬ!й - де
саНТIІИЙ загін; о. переВflЗОЧПblЙ
перев'нзувальний ВІдділ; о. сто
рожевой - сторожовий загін; о. 
стрuевой - МУШТрОВllЙ заг{н; о. 
звачаЦИОIІНЬІЙ - евакуацІйний 
віддід; о. ЗПIlдемнческий. - епі
демІчний віддід. 
*Отсек - відруб, -бу, 
*Отсекающий зуб - зуб-від -

p~. , 
*Отсечка-отражатель - ВІД

руб-відбllшtq. 
*отсечны�й -- відрубний; о. по-

ЗИЦІІЯ - відруБШ;' позиціл, -ції. 
Отс рочка - підрОчеНПIІ. 

• Отставить" _. Верни" 
Отставший - ві~стаЛIІЙ.· 

*Отстаивать, отстоять - (од) 
відстJюватн, (од)відстJяти. 
*Отстегиван, отстегнуть

(од)відстібати, (од)відстеБНУти. 
Отстранять,отстранить--усо

вувати, усунути. 
*ОтступатеJlЬНblИ - ві .• ступ-
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ний; о. бой - відступний бій; 
о. марш - відступний рух. 
*Отступать, отступить - Bi.~

стушіТIІ, відстушіти, віДІОДЦТll, 
відійти. 
*Отступление - від.ступ, ·пу. 
Отсутствие - '\Іідсутність, 

-ности. 

Отсутствовать - бути від
сутнім. 
Отсутствующий - відсутній . 
*Отсчет - відлі;(, -КУ, відлі-. , 

чеИПIІ, ВІДЛІчування. 

*OTCblpeBaTb, ОТСblреть-звог
чуваТИСIІ, ввогчllтися. 
*ОТСblреЛblИ - відвОгдиЙ. 
*Отталкивание - відштовху

ваllНЯ. 

*Отталкивать, оттолкнуть
відштовхувати, відштовхнути. 
*Оттенпь, оттенить - (о,,) 

відтіпнтн, (од)відтінИти. 
*0 ттенение - відт{нюваннл. 
*Оттенок - відтінок, -НI(а. 
*Оттеснять, оттеснить - від-

тісняти, відтіснити; відкидати, 
відкинути. 
*Оттиск - вІдбиток, -тка. 
*Оттягивать,ОТТЯНУТЬ - (од) 

відтягати, (од)відтягнУти. 
*Оттяжка - отоса, -си; віДТIІ

гання; о. с зацепо.ІІ - отоса 
S<lчепою. 
*Отход - відхІд, -ходу. 
*ОТХОдИТЬ, отойти - відхо:\и

ти, відійти. 
*Отхожее mecto-віДІGJ\ок,-дка. 
*Отчаливать, отчалить - від

чалюпати, відчаJlИТИ. 

Охранение 

*Отчет - звіт, -ТУ, спра.пJ-
зданпя. 

Отчетливость - виразність .. 
-пости_ 

*Отчетность - зв{тпість, -ии
СТІ!. 

*ОтчеТНblИ - звітний; о. кар
ТО'lка - 3ВІ,па картка. 
*От'езд- від'і~ЗI" -~y; о. 6.lШК· 

вий - 6ДИЗІ.шJй від'їзд; о. "аль
ПИЙ - далекий від'·(зд. 
*Охват - охОllдення. 
*охваты�ающееe движение 

ОХОП,1ювальuuй рух. 
*0 х ваТblвать, охваТИТЬ-ОХОIl

люва l'И, охопIrти. 
*Охлаждающий _. охододнИfi. 
~ О хлажд ени~--ох олодж( упа )ен-

ня; о. ВОДllпое - охододж(ува)
еннл води не; О,. ствола - оходо
дж(ува)СПUIІ ЦІВКИ. 
*Охотник - охочий; мисдllвець._ 
"ОХОТНИЧИИ - МИСЛИВСЬІШЙ;_ 

ОХОРШЧИЙ патрон - ![ЦСЛИВСblШЙ 
наБІЙ. 

*Охра - вохра, -РИ; о. же.t
тая - жопта вохра; о. красная
червона вОхра. 
*Охрана - охорJпа, -ни. 
*Охраиение - охорона, -НІІ; о. 

артидлерuц - охорона артид~рії;_ 
о. боковое - бокова охор опа: О. 
воздушное - повітряна OXOPOllil;_ 
о. 8СМllое - наземна охоропа; о. 
круговое - колова охор опа; о. 
пепосредственпое - беЗllосереднл: 
охорона; о. пеподвпжно" - неру
XJMll охорона; о. подвижпое -
РУХО.lIа охорона; о. ПОІодное -
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ОХ\JапитеЛLНЬlЙ 

пох:дна охорона; О. сторожсвое
сторожова охоропа; О. тыовое-
ruЛОВ~ охорuпа; О. флаПГОRое
фМlНковаохорJна; фРОНТJЛLllОО О. 
- фРОllтаЛLП:l oxopul!a; О. хюш
чеСllое - хем! ЧН:! охорона. 
*ОхранитеЛЬНblіі: очаНН,blИ -

ОХОРОППI\I\, ваХІ'СI1ИЙ, ~ап~61ЖШln; 
Охраlll1тсльuмfi БЛI1I1Д~Ж - ва

ХI\СUЙЙ бліпд,іж; OxopuuuaH жер.~ь 
- запобіЖIІ:! Ж8РДllпа. 
"Охранять, охранить - охоро-

1111ТI[, ОХllРО(I{ПIІ. 
*Охраняющии - ОХОрОI1IlИЙ; щu 

ОХОРОПJіе; О. nB~OД - чота, ,HK~ 
ОХОРОНН6; О. часть - чаСТiJl1а, 
яка охоронне. 
*Оценка - оцінка, -КIІ,Оlllшо

ваШlJl; О. цело!! - оц{пка цlліп; 
О. 06ста1lОПКI1- 01\11Ш:\ 06ст.tпап. 
*Оцепление-обступ, -пу, об

стун:lшш. 
*ОцеПЛRТ,Ь, оцепить, - ОТОЧУ

lШТI!, ОТОЧИТІ!, обступати, обсту
Ш'ІТ!!. 
*O'lar - погппще, -ща. 

'Падающии-- що пll,дає; П. !іІ!
шеllЬ - !lета, що шіда6. 
* Падение - 1l,lдаЮIН; спад, -ду; 

П. ЛПСТОJ! - ШlдаНllJl .Іист.\JІ. 
*,1ажилина (.ltосmа)- ІІРИТУ

ЖllLШ, ·ІШ. 

Паек - п,іilка, -КИ. 
* Паз-гара, -рИ; П. вертикаль

BblC-ПРОСТОВI!саі г:іри; П. верх-

п 

Па! 

*Очелок (у nєчи) - чJлю~ти. 
Очень - дуже, с,IІлы!;; o',Bы

СОІШЙ раЗРIJВ - дуже ВІІСОКИЙ 
р,f~РІШ. 
*Очереднои- чеl'ГОПИ!\; О. дне

па 1io11lJn - порЛдковuі1 'Iepгoc~ць; 
"О'lереДllОЙ. на ПОСТ" - "Черго
ВіII1, П~ стійку"; "О 'Ісрсдноіі, ору
жие к ноге, отстеГН),ТI. нагрuпuую 

сршу" -,,чеРI'ОВl'lі1. ?GРt\Ю до но
ги, підстебнутu шGlііUill\Ю" 
'Очередь - ч.\рг:'. 'Г{І; О. ба

Tapenи~H - 6атерІ!lП:1 'Irprii; Пllе 
О·дп - ПО~3r1 чергJю; "О'lередь
ОГІІНЬ" - "Ч~рг,\ - nОГОНЬ" 
*Очертание - оБРIІС, -су. 
Очистка - очllЩенпя. 
*Очки - окрйри, -ріп. 
• Очко - ВІ'lка, -ка; О. напин

топаuпuе -lІrlТ'шштJвщо вічко. 
Ошибна - ПОШІЛlШ, -КП. 
ошиБочны�и - ПОJШЛlI"впі1, 
*Ошоривание - ~аIllОРllпуваппя. 
*Ошоривать, ошорить - вашо

рJПУП,LТI!. зашаруп~тп. 
*Ощупью-пJМЩКIІ, uавпJлашш. 

1lI1!\ - ПI~РХПЯ [':іра; П. ДЛ}] ВЬІ
с'~упа 60pOД~11 ТРУОК!! У"аj>IlШШ,
[','ра длн виступу UIJ(JI.'''!! труб
кп ріРI1ІІка; П. ДЛН Ittнща гнет
ка пре.'UХР:1іIilТСЛ:! - [іра ДЛН 
l,iuцA fHiTI,l вапоО{ЖПlІка; П. дЛН 
1ІІІша РУКОЯТКИ - l':lра для чопа 
1'1'11(11; П. кольцесо!! - кільцJна 

, lА):І; П -ы pa~1ы - l'6РІ! рами; 
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Пакгауз 

П. скошенпыll - скісна 1'.1 ра; П. 
продольпыІ - подовжuз ніра. 
*Пакгауз - пзкгавз, -.у. 
'Пакет - пакет, 'та; П. горю· 

чий - паЛЬШІЙ пак~т; П. I!iIДП-
впдуальпы! - іидивідуальвий Н:І' 
K~T. 
'''акли - клJ'IЧЯ, -ччя. 
Палата - палата, -ТI1. 

*Палатка - паll';Т, -ту. 
*палаточны�-пажетIIl!іІ;; П. Н

герь - П:lмuтпніІ тМор. 
'Палаш - п~л:Jш, -ша. 
'Палец - палець, -ЛLЦJl; П. 

бевш!янllыl - піДМИВIІНIІI!Й ііі!' 
леl\Ь; П. БолыІйй - великий н:1, 
лець; П. верхние - пJрхuі шіль
ці; П. к крючку - палець до г:і· 
ІІа; П. огр~ш!чите.ль - lliілець 
06мrжпик; П. укавате,]ьньrй
вкавівпйй палець. 
'Палочка - m\личка; П. дере

ВНПIІ:lЯ - дереп'лна m1ЛIІЧІШ. 
*Палуба-lсmроеlillЯ) п:ілу6, 

-ба; (судна) шІ.llуGа, -би. 
*Пальба - стріЛЯНl'ша, -пп. 
'Панель - лйштва, -ТВІІ; па

пJ.ля, -лі. 
Панина - шlпі!ш, -ки. 
'Панорама - П:1пора!1а, -JlIІ; П. 

аРТI!.1лrРII!\СКіlЯ- ГilрШІтпа П:1ПО
p,iJI~. 
*Панорамное гнездо - гні.дО 

lІапоrі~пп. -
'ПаНТQграф - П:lвтограф, -фа. 
'ПаНЦblРЬ - п<іпцер, -ра. 
'Папна - ш:\б~т)'рка, ·КІІ. 
"Пар -- пара, -РН; П. ВО;J,япо!l-

водяuа napa. 
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Парох 

*ПараБОАа - параБОЛ:1. -ли. 
*ПараД-П<lрада, -ди; "П. СМИР

но. к торжсстпеllПОJIУ маршу на. 

(СТОЛЬКО-Т") лине!їных .цнстапцНfi, 
по,ротпо, рзппеrше П:1l1l'аво"

,'п<lрада струПКО, ДО урочистого> 
руху на (ст{льки ОСо) ліИІ!\IIl!Х
ДНl'т:іпці!l, сотпв,ш, ріВВ~ІIUlI пра
вJруч· . 
* Параллель -рівнолеЖIllIК, -ка, 

паралr.ля, -лі. 
• параллельны�и - ріПП06{ЖIІНі1, 

рі'nIJО~VЖllиr;; П. брусья ~ рjШ,IО
Л"ЖН,І бруси; П. beeP-РlВиоGI;К
не ВІЯЛО. 

* Парапет - парапет, ·ТУ. 
*Парафин -параФіпа, -ІІІ!. 
* Парашют - \І'lраlll)'Т, ·та. 
*Парир.вать - під6I!в:і111. 
'Парк -наРІ;, -ку; П. :1PTI!.~-

леРI1!1СКИЙ - артилерfЙlІІlЙ парк; 
П. ппжеuерныі - іШI,еl!~Рllll!і 
П<lРК, 

Парламентер - парламеllтlр, 
-р,і. 
* парны�й - ПіlрllПЙ, П~Р{І"ТІІІ!; 

П. пост - нарва стійка; П. ча
сI1пы�e - П,lРliі С1"1Йк.'ві. 

* Паровоз - П:1J1[lТ)iг, -гу; П. 
6гопсвоfi - пJш\ерш!!\ lIapor,fr. 
* l!аРОВОЗНblЙ -н,'г"т;ll'tlllнtі. 
'Паровои - наР"П1'IН; П. ка1lе

ра - !Іар?ва шtJlсга; П. катер
пагою І;итсрка; П. VТUII.1Сlше -
парпвt'Jіі .іl'рів. 

• ПаРОВblПУСННОЙ- паропнп)'ск
НІ'[Й. 

*Пароль - \lароль, '.110. 

* Паром - порон, -па. 



l1ароотводпиІі 

*ПаРООТВОДНblЙ - паропідвід
ІІІJИ; П. отверстие - IШР',відпід· 
Bllil отоі!,; П. трубкз - П<lровід-
1:і,11111 трубка. 

, П арора60ЧИЙ - ШlророБUЧIlі1. 
* Пароход - пароплlв, -В3. 
'ПаРОХОДНblЙ - lІароплаВНIІЙ. 
Парт6илет -парткпит,:к, -ткl. 
Партдисциплина - партдис-

ц/IП.11 ІІа, -ии. 
П~ртзадание - IІ:tРТ:Ш1д:IIlПЛ. 
Партзаннтие - IІ:1РТ'НlП'I:lНIlЯ. 
Партиец - lIapT{ЄIlb, -т{Нцл, 

* Партизан -- шртuз:1н, -па. 
* Партизансиий П:JРТІІз:111-

('І,І(/Ііі; П.воЙпа 'n:JРТIІ:I:IIІ"ька вій
пq; П. действие - IІ:ІРТIІ;1:IІІСІ.К<І 
ДІЯ; П. отряД - паРТl!з:шеЬКllfi 
загі,,_ r 'ПnСТIІ. 

Партийность - lIapTiiillicГh, 
ПаРТИЙНblй-п:tl'т{llUllіl; П. ап

параl'-Н:lрТ[ііНllft :1ішр:lт: П. ко
МІ/сеия - паРТlftll<l комІсія. 

* Партия - п:1ртія, -тії; П. Р<lЗ
пеДI.шате,1J,нан-розвіДЧ:І н:lртін. 

Партиоллеитив - п,'рткuлек
тІIВ. -ву. 

Партиом - паРТltсіlІ, -му. 
Партионференция - нартков

фер,~нціа, -ції. 
Партобязанности - парт06сі-

в 'язок, -зка. 

Партра60та -партрuбuта, -ТІІ. 
Партсташ - І/артет:lж. -жу. 
Партустав -- 1I:11'TCTUТYT, -ТУ_ 
Партзтииа - 1І~[JТUТПI(а, -ЮІ. 
Партядро - п.IР глдрu, -рі. 

* Парус - вічн'IЛО, -ла. 
~Парусина - паРУСllпа, -1111. 

Пе.lеuгаторпая. стаНЦІІIІ 

• ПаСМУРНblЙ - хмарниlt. 
• пассивны�й - ІІасIIПППЙ. 
'Патрон - набій, -бJю; П. 60-

евой -r,JЙПlll1 lІа6іl1; П. кара
РI.вмо - В:1Guї для сторожі; П. 
ОІОТШIЧIII1 - М1ІСЛIfпеький пабій; 
П. уuитарпы�1-унітuрпийй ваr,ій; 
П. учеБUЬІЙ - п:1Rч,JJыllіі ла6fй; 
П. ХОлостоl\ - c.lilll'lfi паr,{й. 

• П ІТРОН"ИИ - ла(';lillllf(, -ка. 
'патронны�-llа6ІіінIІй:: П_ n'юк 

-11;161111111.'1 в'юк; П. ДНJRОЛІШ
lІа(,lйlI:І 61,\/(:1; П. l(орur,IЩ - на

(,{!іlIа нор,)бка; П. лента - uаGій
ІІа еТР{'IІШ' П. л,j'IiJI(-IІ:lGііінлй 
liороб; П. ~агаЗlІп-наr,1ііIНIЙ ма
l'a:HJU; П. резерв - паG{ilІІІІЙ ре
"'-'ро; П. СIІ.l:1Д - С!(лад Il:1GJїr.; 
П. СУМlШ-IІ"г,(ЙШl/lll; П. оБМI!Ш
ОбіііН1!І\1І lІаr,іііпа. 
* Патронташ - паб{йпиця, -ці. 
*Патрубои - п:ітр)'БОК, -бкп_ 
* Патру лирование-паТРУ,lювап-

/ІЛ. 

*Патруль -- 113ТРУЛЬ, -ля. 
*Пауза - П'lнза, -311. 

* Пачиа - п:l'ша, -КІІ, 
Пачиать, запа'lиатh -- бр)'д

[НТІІ, забр у ДІІИТИ, ЩLзаТІІ, Зlша
за ТІ[. 

Пашнп-ш'Ш:1, -г.п, рілЛl/, -ллі. 
* Паяльнии - лютівш'IК, -ка. 
*Паяльнан лампа - лютvвзль-

lЩ л,IМlltL. J 

"ПедаЛЬ-СТУllilтеПІ" -тuя. [-ка. 
., ПС,/І.ометр - Кl'IJI(олі'IЙ.lhlШК. 
Пенарня - ПUf(<іРIІЛ, -иі. 

*Пеленгаторна~ станция - пе
леUГJI\ІііU:l стlціJl, -ції. 
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llеиек 

'Пенеи-пеньJк, -нью!; (тех.) 
ШПUШІІt, -ка. 

Пение - Сllіп, -ву; сп{ви, -вів, 
спіпtlння_ 

Пень - пеuь (ппл). 
* ПеНЬИОВblЙ - l(ОНОПЛJ[ниl!. 
ПеРВИЧНblи-первlснufi, ПОЧН

il()ВИЙ. 
*ПервосрОЧНblЙ - І1~РШОГО T~P

ківу, першотерм.інJВИfi; П. 06-
ЧНДllроваНIІС _.- першотсрмів,\ве 
уиундируп.'шпп. 

первы�й - П~РШJlг.; "Перва:t 
смена К РUЗПОДЯЩШІ" - "перша 
зміна до розвіДlllшіп"; П. шереп
га -lI~ршиfi шер~г. 
*Перебегать, перебежать-пе

ребіг<lти, переr,ігти; ІІередаuати
ся, передітпсн. 
*Перебешиа-пер~6іг, -гу; ле

ребіганнн; П. стре)lUтельuан
напаЛЬНIІЙ пер~біг. 

• Перебешчии-перею'шець, -пцл. 
*Перебивание - переUншlввп. 
*Перебориа - (в К()Jlющне) 

перегородка, -КИ; переді.lка, -];1]. 

'ПеребраСblвать, перебросить 
- переКIІД:ІТIІ, переК{IНУТП. 
*Перебросиа - переюід, -ду; 

lІе l,еlшдіппа. 
-'Перевал - Пl'рех{,,; П. горпыіi 

-- ГlрсЬ!шrl переХІД. 
'Перевериа - IІ0реl<ірка, -1,11; 

иеревірНппп. 
*Переверять, переверить пс

ревірнтп, переВ{РIІТIІ. 
'Перевес - переваГD, -1'11; П. В 

O]'IJc-перешіга у nOГIJl. 
Перевод (с {)ОЛ[)lсносmll)-
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ІІереГОРОДІ;а: 

перемlщеuнл; (фехmоваНIІСI -
перевід, -ПО;tу; (дейсmвир) 
порскладаппя, пере~uдевпл; П_ 
парти из одпого м~сштаба в дру
гой -переn~деuня !Ііпн в 0;\11')1'0 
)tipllJla па друге; П. стре.l0ЧП!o!l 
-ВI'IЛПЧlIIll1 псренід. 
"Переводина - С.lII;]" -,hJ. 

• Пгреводной - Ilсрені:щt'IЙ, пе
р ебllПIlt"I lі. 
*Перевоз, перевози а -пере

віз, -н,lзу, Пf'j,ев,"зеUlIJI. 
* ПереВОЗОЧНblЙ, перевозны�й -

переВОЗ'!Вlln, переніЗ//l!і!; П. до
l:yme��T11-перспоз llві ДOI;Y~leHTH; 
П. средетna- переr.озОві з:\собll. 
* Перевооружать, перевоору

шить - переозброюпаТIІ, переr,
зброїти. 

Переворот - переворот, -ту; 
пrг~перт, -верту; переверта~uл; 
П. через КрЬ!ЛО -переверт ч~рс:! 
крuлJ. 
'Перевязна - перев'JЗ)'ВlIUПЯ,. 

пеРUВ'J1:;gа, -кп. 
• ПереВЯЗОЧНblЙ -- lІереВ'Н:IІІІ'Ііі; 

П. матеРIІ:lЛ-lІереп'ЯЗllllil ~IaTC
рілл; П. ОТРЯД-lІерен'нзп!'!tj під
ді.l; П. лункт - переВ'ЯЗllіlіl 
ІІУПКТ. 

• Перегиб - lІерrГІІП, -ГI\Н)'; не
j,еГllll:\lI1/Л. 

Переговариватьсн - J\сре:llОП
л:Ітпся. 

* П еРСГОВОРbl --п ерегоп,IРIІ, -рі н; 
перем,!пп, -110/1. 

*Перегониа - деСТІ/.нlцін; П. 
сунл - суха деСТIl,l:!llіл. 
*Перегородиа-llсредіЛJ::t, -ЮІ; 



Перегружать 

Л. каРТОIlШIR-тектурuа перв
ді.ша. 

• Перегружать, перегрузить -
перевщ-rаЖУВ:tТИ, перевuuт.lжити. 

• П ерегрузка -перева нт~;кевнп. 
'ПереГРУЗОЧНblИ - переваuтаж

!ІІІЙ; П. путь-переП~IlтаЖllа колін. 
*Перегруппировка - перегру

пуш1нпл. 
'Передавать, передать - пе

редашіти, передати. переюlзува
nl, переllaзати. 
*ПередаТОЧНblіі - передаТНIІЙ; 

Л. капал -пuредаТIШЙ Юlllа.l; П. 
~lехаПИЗJ! - передатппй мех,шls!!; 
П. СВJiзь-перед~тний sвпзок; П. 
ПУВІІТ - передатпий пункт. 

• Передатчин - передавач, -ча; 
л. телеГрllфИЬІЙ - передавач те
леграфпий. 
*Передача - передавuнпи, пе

редача, -чі; П. вубчата.я: - три
бона переда,ш. 
*Передающиіі механизм - ме

ханІзм передаТП!tl\. 
• Передвигать , -ся, передеи

нуть, -ся - пересув~ти, -сп, пе· 
р"сУпутп. -ся. 
* Передвижение - переСУR:luня; 

Л. ВОЙСК - пересування вIЙСЬІtа; 
П. ложнuе -- пересуванпп фаль
Ш{lве; П. пригнувшись-пересу
в~впя зігнУвпlїСЬ. 
*Передвижноіі - пересувний; 

П. бпблиотеЮI (передвпжка 
"ЮlИжпая)-переСУВllа біб!lіоr~кз. 
*Передниіі - перuдній; П. ви

Jlвпжпая лапа -- uерU.tвя висувна 
JIіпа; П. караУЛ-І1ереАПЯ стор 0-

Перек.lИЧКа. 

жа; П. Iiолыоo - перtiдuв Іtільце; 
П. липеfiка-lIередuа ліulйка; П. 
СІШТ возпмшеlШОСТИ - нередній 
СXllл ГОР(,UПlIIІП; П. труба-перед
НІ! Tpyr,;l; П. стенка - передпя 
стІнка; П. упоо - передня пара; 
п. ХlJд-передпій хід; П. ХОИУ'r
первдпій Х[\МУТ; П. шеренга-пе
гuдпій шерег. 
'Передовой - передuвий; П. 

ЛПНЮІ - передова лІнін; П. на
олюдатеЛJ,НЬІЙ пункт-передовий 
стежопиll пункт. 
*П ~peДOK -передок, -дка; "Пе

редкп па 6атарею" - "ПередКІ;: 
па батор/ю". 
*Переезд - пер~їзд, -ду. 
* Перезаряжание перезаря-

ДЖ(IIlПЯ. 

*Перезаряжать, перезарядить 
- перезаряджати, перезарндИти. 
*ПеренаПblвать, перенопать

перекопувати, перекош!.тп. 
'Перенат-перекочуваПIlЯ; гур

кіт, -коту; (на ре ке )-персміль, 
-ли; движение переката!1П - по

сування (рух) перекОчуваНUЯIІ. 
*Перенашивать, переносить -

переltошувати, перекосіІТИ. 
*Перенидной -переКИДШIЙ; П. 

огонь-перекпдний orOHb; П. са
па - перекидщJ. сапа. 
* П е реиладина-переКЛІІдка, -КИ; 
(.меJюflу сmроrшла.мu) -
баПТ,ипа, -H~; (8 лесmн,uце) 
щабель, -бди. 
*Перенлична -- переліка, -ки; 

перекликапня; П. вечерпяя--ве-
І , . 

ЧIРНЯ переЛІка. 
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Переключатель 

*Перенлючатель - перемпкач, 
-ча; п. боковоli-боковий пере
)lикач. 
*Переиовна - перекуванаи, не-

рекОвувавпя. , , 
*Переиос - перешс, -косу. 
*Переносина - КОСОВlІна, -пи. 
*ПеренреСТНblИ -- иеРСХРVСlшfi; 

П. orOHb - перехреспиl! огонь. 
• П ереирестои, перенрестье -

пер~хрестя, -тя; П. дорuг-роз
ДОрlЖЖН, -жжл. 

• Перекрещивание -перехр~щу
ванпя. 

• Перенрой - перекрив:lНIlЯ. 
* перенры�ать,' переНРblТЬ 

перекриватп, переКРllти. 
:перенры�ающиіі - перекрив; 

пиll; П. ІtОЛЬЦО - перскривне 
кільце. 
*перенры�иеe -ПВl'екрпттJ!; ПВ

рекрпваннп. 
Перелвзать, перелезть - пе-

рел,\зити, перелізати, пере-
лІзти. 
* Перелет - перел{т, -льоту. 
* ПерелеТНblЙ - псрелітвИй. 
*Перелом .- перелІм, -лому; 

злам, -!ІУ. 

*Перемах - перещ\х, -11'. 
*Перемена--:П!lпа, ,ни; П. на

ПРSВlIеНПЯ-S11Iна Ш\ПРЯМУ; П. це-
І , 

.1Ш - 3!!1на ЦІЛИ. 

*ПеремеННblЙ - 3MIHBJln; П. за
РЯА - sм{uппй заряд; П. ІІRПРП
жение (moka)-ЗJ({нне обтяжен
ПЯ; П. скорость - змlнпа швид
кість; Л. coctaB-3Jllнппй склад; 
П. ток - змІнний струм. 

ПеГСРЬIR 

*Переметная сума--сакви (са-
ков). 
*Перемещение - псrСJllщенн~. 
*Перемирие - псремЧr'И. 
*ПереМblчна - склешпнп, попе-

реЧИllа, -НП; кольцеваll К;Шllвка 
о псре1IU'lко!!.-кільцеВIІЙ рів ча
ЧОlt із перекла.1!(QIО. 

Перенос - переш;СеllПЯ; П. ог
пя - перепuсеПl1JI Н"ГШО. 
*Переносить, перенести - lІе

рсuосптп, перенести. 
* Переносна - переuJш)"ванпя; 

lІереllесеllUЯ. 
*Переносной - перепосипІ!; П. 

плетень - переносний тип; П. 
преПJlтствие-пеРСНОСНI1 перепОuа. 

Переносье -(c6py.q) пахрап
нпк, ·ка. 

*Переосвидетельствовать -
пересвідувати, переОГДНIlУТН. 
*Перепа~Зblвать, переползт~

переповзатн, lІереповвтИ. 
Переписка - лпстуваипя, пе

реШІсуваппя; П. сдуже6uая
сд\"ж6uвв лпстуmіппя. 

'п ереПИСЧИИ-It~репис увач, -ча; 
писзр, -ря. 
*Переплет (1)аркаса)-ра!lа, 

-)ш. 

*ПереплетнЬІ~ (.Аюсm)-клю-
ЧiluJстиЙ. 
*Переползание -перепопзаНlIЯ . 
*Переправа - пеРр'fll'~ва, -ВИ. 
*ПереПУТblвание (nРО80дов)-

иереплУтувапня. 
*ПереРblВ - перерва, -ВІІ, пе

реРИВ;1UUЯ; П. огня-перериваllПЯ 
вогню. 

12.5 



ПереРЬІвать 

* ПереРЬІвать, перервать - пе
реривати, перерmlти. 
* ПереРblвчаТblЙ - перернвча

СТИЙ. 

*Пересадна---(расmен;uй) пе
ресаджувапuя. 
*ПересеДЛblвать, переседлать 

- псррсідл6вувати, ІІоресідлUти. 
*Пересенать, пересечь - пе

реТlIШІТlI, неретнтн; переЙ.м~ТІІ, 
переilшlТlI. 
*Пересеченная местиость -

перетята місцевість. 
Пересмотр - ивреГЛIIД, -ду. 

*Перестраиват~ пере строить 
- переладп6вув:>ти, переладвати; 
перебудовувати, переБУJ\увати. 
"Перестреливать, перестре-, . 

лять-переСТРІлювати, переСТРІ-

лАти. 
* Пере~трелна-пер,jстріл, -лу; 

переСТРІлювапuя. 

*Перестроение -переJlадшіппя. 
* Перетягивание -перетягуван

ня. 

*ПерехваТblвание--переltмапня, 
перех6ПЛЮВJНПЯ. 
*ПерехваТblвать, перехватить 

- переймати, перейпяти; шре
хоплювати, перехопити. 
*Переход - перехід, -ХIІяу. 
*Перечень - перелік, -ку. 
*Перечерчивать, перечертить __ 

перерисовупати, перерисувати. 
*Перила - пОРУЧ'ІН. 
*Перильщик - uоручч~р, -рл. 
* ПеРИЛЬНblЙ - пОручаІШЙ. 
Периметр - псрІ'I~lеl ср, -тра; 

П. ебхода - пеРИ!lетер обхJду. 
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Пе'Іатающиlt механизм 

Период - період, -ду, 
* ПериоДнческий -періодичнпй; 

П. действие - періодіІчна J\ія. 
* Перисноп - перископ, -п~. 
'Перка-нерко, -ка (св~рд.!щ~; 

П. .10же'luая - ложковu перко; 
П. цеНТРОВRЯ - цептров'; пеРКI;. 
'Перо (ж.д.) - перо, -ра; П. 

боевоlІ ПРУЖИПW-ІІСРО UOnHUY пру
жitни. 

• Перпендикуляр - сторч, -ча. 
'ПерпеНДМКУЛЯРНblЙ - сторч()-

виП. 
*Персонал - персошіл, -ЛУ. 
'Перспектива - перспектlша. 
*ПеРСП:КТИВНblЙ -перспектив-

пий; П. І РИСУНОК - перспектив
НИЙ малюнок. 
'Перчатка - РУК<lВ{I'ШіІ, -НІІ. 
'Песок - пісJк, -ску. 
*ПеСОЧНblЙ - піскопИй. 
• ПесчанЬІЙ - піскув;ітиfi, піща

ннй; П. грунт-піСІ\Уватиlt ІРУНТ; 
П слоfi - піщана верств<і, шар. 
*l1есчанник -пісков~ць, -вц:і. 
'Петарда - петарда, -ДІІ. 
*Петлевой узел - заШIIОРГ. 
*Петлнца - петлиця, -ці; І 
'Петля, петелька -петля, -ЛІ, 

пеТ';ЛI,J(а, -КІІ; (в сети) П{ЧІ(О, 
-чка' П. кожапная-ре!l{нна пет-,'" , , 
ЛіІ; П. !Ісртвая -- M~pTBa петля. 

Петь - rпіr.аТIІ. 
*Пехота - піХI\та, -ТИ. 
.. ПеХОТНblЙ - lІіХОТllи1і; П. раз

ве.ща - піх,\тна розвідка; П. 
yctab-піХОТПIІЙ статут. 
*Печатающиil механизм - дру-

кув.lлыIfi механ{зм. 

Пе'JaТUЬIЙ 

*ПечаТНblЙ - J\рукJваIlИЙ; ЯРУ
юірськиn. 

Печать - печатка, -ки; друк, 
-Ity; наложеuие нвчатвй-запеч:1-
Т) uанuя. 

~ Лечь - груба, грубка, піч (и,"
'ІІІ); П. землнная - зе~ляні 111'1; 

П. хлеБОllеlшрная--ні'l П,ешірськ~. 
Печь, испечь - пеКТІІ, Сllеl(ТІІ. 

*ПешеХОДНblЙ -- хі.,піІі!. 
'Пеший - ПІШИЙ; П. ПОРЯДОК-

ПІШИЙ порядок. 
• Пешком - П{ШКИ. 
*Пещера - печ~ра, -ри. 
* Пика - СІІІІС, ·са. 
""l4tкет - бекет, -ту; (геод.)

піl\~Т, -та. 
* Пинирование - lІікущіппя. 
.. Пикрнновая кислота - пікри-

IlОва Кllслот,l. 
*Пикрнт - пікрит, -ту. 
*Пике-пік~. 
'Пила -ПИЛІШ, -НІІ; П. ДІІС

ковая-кружалыlш'r.ша;; П. KB~
драткая - кпадра;ова П~,1Ка; П. 
лучкопал - ItPOCII~B;!' ПИЛІt,l; П. 

плоская -пд~ската пилка; r.. по· 
лукруглая-піВКО,10ва пилка; П. 
попереЧllая - попеР~Чllа ш'!лка; 
П. узкзя - лузьюі шіЛІta. 
" Пилот - піл,lт, -та. 
* Пирамида-піраміда, -}\и;( доЛЯ 

ОР!l:JlCИЯ) - ставаиця, .ці. 
* пирамидальны�й - піраJlід;tль-

111І11; П. I(О!lчтатор-піР;1)lід~н
ИIІI! кочт,\тор, -ра. 

.' Пироксилин --піРUI(силіllа, -НП; 
П. В.13жнwll - волJга піРОКСІІлі -
па; П_ КОЛЛОДIІОllllhlЙ-КОЛОJ\іЙllа 

127 

IJл,щат 

пірuкrиліна; П. растворu~шй
рОЗЧllПllа піРОКСIIЛ{lІа; П. суJl.ОЙ
сухі lІіРОКСIІл!на. 
*ПИРОНСИЛИНОВblИ - піРОI,сплі

повиil; П. порох-піроксил!повий 
ІІ<ІІ'ОХ; П. шаШКil-піРОltСII.11110па 
ш,IШІrа. 
*Пиротехннн - піротехвиlt, -ка. 
• Пиротехническая маскировка 

- пірuтеХII{чuе маскупаllllЯ. 
* Пистолет - пістоль, -ля. 
• ПистолетнЬІ~ - lІіСl'L\льuиіІ. 
'Пистон - піСТUR, -ІІа. 
п~сьменны�й - Пllсаuпй, пи

Сl~мuпf\; П. IІРlІкаЗ-ПІісаllufi па
к;\з; П. СТО_1- ПllСе:nПIІЙ стіл. 

Письмоводство - ді,10ВйДСТВО. 
: Питан~с - харчоluuя, п?с;а

ч.!IIUЯ; П. паТРОIІ,\11Н - ПОСТ,Lчаll, 
UП на(,Йів. 

ПІІТЬ - lІіlТІI. 
* Пнтьевая вода -lІІlТпа вод,t. 
* Пишущии приемник - са:l\О

І\І'ІСІІІІЙ Прujj,\I;і'I. 
• Пища - 'Сжа ("с;кі) , страва, 

-ЛІІ. 

'Пищалка - ПUЩИR, -ІШ. 
*Пищевой - стріВВl!Й, харч,,

І'I'ііі. 
"Плавание - плавб~, -біl; пла

г.аUIІЯ. 

"ПлаватеЛЬНblИ - плаоаЛЬПl!n. 
*ПлавлеННblЙ мелинит - топ

леllllїl Ж'.lіllll'. 
*плавны�и - п.ніпппlt; П. ClI,r І; 

К)'l'lш-п.l,!оuе СПУСК'\ПIIЯ Чl;К~. 
*ПЛ~ВУ~ИЙ-lІлавн;'lЙ; П. юша

плавка lІІиз. 

Плакат - плакат, -та. 



Пламя 

*Пnами -ПОЛУМ'я. 
*План - ПЛIIЛ, -ну; П. боя

плап бою. 
* Планировать (об ааР01ма

'Нпх) - спускатися пшівом. 
*Планировка (оо аароn.ла-

1ШХ) - епусюluпя. 
* Планка -; uл:1R1(а: -кн; П. ко

роткая-коротка плапка; П. lІа
праВ;1l1ющая - напрЯJШ~ планка; 
п. соедпнительпаll-·злучші ПЛ:ll1-
!Іа; П. подкреПЛНЮЩ311-підсиль
ші планка; П. предохранитеЛЬН311 
-запоБІжна пл~нка; П. спусковая 
-спусковu плUнка. 
*Планомерно - планово. 
*Планомерность - П.lіпJвість, 

-DOсти. 

* Планшет - ПЛ8uшета, -тн. 
*Пласт - верства, -ші. 
*Пластина - IІлатва, -ВИ. 
* n ластинна - плат/вка, -КН; 

П. еЛlOДIІШIЯ-ЛОСНlІкона П.JlaТ{В
ка; П. торяззнан-rальмова нлі1-
тівка. 
*пластинчаты�и - платівчастиfi; 

"', пружина - платівчаста пру
~1~И[lа. 

* Пnастичность - пластичність, 
-НОСТІ! . 
*платиновы�й - платипJвиfi; П. 

запал - платинJвий підшільпик. 
*Платформа - платфJрм,а, -'ІІІ. 
* Плац -- ПJ:Щ, -цу; П. учеб-

llhlЙ - уЧfiUВIІ/t плац. 
*Плацдарм - плаидарм, -му. 
*Плашиа - пл:1ШIі3, -ии. 
"Плашмя - пл,lзом. 
*Плащ - плащ, -ща. 

П.10-r 1І.IО'l'ШIa lIопод 

* Плен - полJн, -ну. 
*ПлеННblЙ - поло~еllпll; П. KOI~

ТРОЛЬПЬІ/t - контрольний полоне
ПИЙ. 
*Плетение-плеТ{НПIІ; П. колr,
ЧVЖШJМ способом-кільчасте ПЛС, 
ТIIJЩІ. 

*Плетень - пліт (плJту), [ТИН, 
-ПУ; ліса, -си. 
*Плечико -ПЛ{ЧІ(О, -ка, (.ин.) 

плічкп. 
* Плечо-плече, -ч~; p,aMe~6, -Ні!; 

п. рукоятки - рамено ручки. 
* Пловучий - плавний; П. МИШІ 

-- ПJlавш! ~IIHa; П. МО ст -плав
пий міст; П. фуrас-плаВНіl фу
raca. 

1:>8 

*Плоеиий - плескатий, плос
ки/t; П. поворот-пл1ский пон~рт~ 
П. пружпна-плеската пружина~ 
П. ШТUПОР-ПЛОСКlIЙ вИкрутець. 
~ Плосиогорье-Вllсокорlвuп, -пі_ 
* плосиогуБцы� _ плоскогУбці. 

-ціп. 
* Пл оскодонны�-плоскодопнІ1й __ 
• Плоеиоеть-площа, -щі; П. бо

еван - БJі\на площа; П. верти
кальuан-прнмовисна плJща: П. 
ИСТІІUНОГО rоризонта - площ~ 
справ;квього п,lвему; П. к.шВКl
площа залІзка; П. вапраnлеНlIН
площа напряму; П. опорпан -
опnрп~ площп; П. поnорачиnаю
щаn ВIJ6раСЬІВатель - площа, що 
1І0ВСРТсіє ВШШдllч; П. IІросrщий
площа проєкці/t; П. с~кущая
п.l0ща січшt; П. стрель6М-П:lО
щ,\ стріЛЛВllЯ. 

* Ллот -пліт (плоту). 

-----_.---------

'·Плотина - 11'~(,'lН, ;лі. 
'Плотнии -- ТІ'СЛП, -елі. 
*пnотничны�й - теслЛрrЬКllі!. 
",Пл~тность - ГУЩl!на, ·ш!; 

ЩІ 'lf,IІІИI>, -ПОСТJI. 

*плотны�и -,густий, щільпий; 
П. грунт - Щlльппіі І·РУНТ. 
*Пnощадиа - платфОРJrа, -МП; 

площипка, -rш; П. бропеваЯ-l1іtн
І(ериа плаТІvорма; П. ГОРИ30НТі1ЛЬ
шlп-п.10Щlшка 1І0зе)Іа: П. пуле
nlетпаа -1.уле~lVтnа п.lощUп';а. 
'·Площадь - п.н;ща, -щі; П, ][0-

Р:l1кешш - площа пораЗlоr; П. 
расссиваппя -- площа роз~іву, 
*пnы�унH - (вОдоносн. С.'lой) 

ПЛllНУВ, -п~. 
* ПневматичесииR - пнеШШ1'11Ч

НП!!. 
*По - па, за, через; Побата

реі1uо-батерlямп; По 60дезнп
ч~рез XBopicТJ,; "По нагонам СТРОЙ
ся"-,,3 розрахуш(у B~гouiB лад
шійсь"; "По ГОДОЕпоfi частн" -
,,3а головuою чаСТИІІClЮ"; f"ПtJ 
два раСЧl!тайсь" - "lJa ДВІЙКП 
перелі'lIIСЬ"; "По дпа шаго)! марш" 
- "ДпіnlШШj KpJKOM руш'" 
"По дпа строЙся"-Дг.{ЙП3JIU лц
н.lЙсь"; По дслал сл у;!;!)],! - Е 
справах С.1УжБUВIІХ; "По кольцу 
паЗі1д"-,,3е кільцем пазад"; По 
lіоманде-,,3а КOJ!іIВДОЮ"; .,По ме
cra:n"-"Ha "lіСЦII"; "ПО "ДПО!!)''' І 
--- "Оi\flНЦ~J!"; "Пооррійпо"
"l'аршітаn[l]"; "По OTJ!eTKa~I"
,,3,1 зазпак::шп"; "По пере,J,пеJІУ 
уступу"-,,3а lІер~дпіJr fступOJ!"; 
По IІрпказу -- 3а па1(іі~ОJI; "П,,-

пу леJlетпо" -'" (; улеJI,~та!lП"; "По 
разде,lеНUIIJI"-" з Пі;;\і.,ОJl"; "п 0-
ротпо"-"СОТПЯJlIl"; По СПllС(;j'--
3а СПИСКОМ; ПО тrлеФопу-телr
'1"lпо!!; По Трll - трійr:аnrи; По 
услотр'ншо-:: розсуду: По 1\0-

ЛІШj'-3а пацільшшо,r; "По чс
ТІ,ІРС СТРОIlСН "-" Ч віГlrаJШ лц
п:\ЇІСЬ"; ПОЗСКа;(РОПНО - сОТПНПП. 

По5ег - вте'Іа, -':і, 'fікЗпuя. 
*Победа - пеРСJ!Jга, -гп. 
*Победитель - персл,\;"ецт" 

·'rlіЦЯ. 

• Побеждать, победить - пере
мага тн, пере!lогт{r. 

ПоваЛЬНblи-пошеСIIПЙ; П. 60-
.1сзпь - п,.)шсспа xopJ6a. 

Повар - "ухар, -ря. 
* Поведение - поведlUКlІ, -кн. 

поu,IД;J:епшr. 
'Повериа - перевІрка, -rщ пе

рспіР~ПRЯ; П. 60Я - перевІрка 
6610; П. карара-перев{рка сто
рJжі. 
*ПовеРОЧНblі1 ., переuіР'I,lІfi; П. 
станок - переmрчпй СТIШJlК. 
*поверты�ать,' повернуть--пrт

перт~ти, поверп)tтfI. 
*Поверхность - ПОВl~рX!lЛ, -пі. 
'Поверять, поверить -переві

ряТll, перевірптп. 
*"Повестиа"-(О)ПОВІстка, -ки; 

П. дпя- ПОР';,'І;ок денппfi. 
*Повинность - повr'rllпісТh; ВО

ПИI'Тіая П.-вН1СЬ1!оші повИппість. 
*Ловиновение - послух, -ху; 

слрu»пість, -пости. 
*Повод -повід, -00'13 (,І(Н.ПО

BOAlr, -.,Ін): щнінід, -воч; П. впра-
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ПОВОДQl; 

во-повід вправо; П. ІЮРОТКИЙ-
короткий повід; П. МУПДШТУЧНЬІе 
- байрачні ПОВОДИ; П.трензеJlЬ
Нblе - трuнзеЛrні поводи. 
*ПовоДон(гауоuЦ'Ьt) - заsуб, 

-ба. 

*Повозка - вів, вова; .. ПОВОЗІІИ 
к пулемету" -- .. Вози до куле
и~ту"; "Повозками пзлево }lарш" 
- "Возами ліворуч руш"; П. 
lIaphaH-Піірвий- вів; П. лодочная 
- ч,)вновий віз. 
* ПОВОЗОЧКblи_віЗНИЧИI!; "П-НЬІе 

сздпсь" - .. l:ІізнИчі сідай". 
*Поворачивать, поворотмть -

повертати, повернути, обертати, 
обернути. 
*Поворачивающии-повертаJlЬ

ППЙ; П. прив ма - повертаJlЬВВ 
призма. 
*Поворот - поверт, -ту; "П. 

калово" -"поверт Jlіворуч"; .. П. 
BllllpabtJ"-"поверт ПРІІВО~уч". 
* Поворот ЛИВОСТЬ-ПОВОРІ тлість, 

-пости; (о 'f,єловек:є) - МОТОР
lIість, -ности. 
* поворотны�й - поворітниtt; П. 

}10ханизм - поворіткИй I1ЄхаП{З}I; 
П. CTOJl-1І0ворітиий стіл; П. тре
УГО.1l.Иик-поворітиИй ТРИКУТlJик. 

Повреждение - ушкодження; 
IПкода, -ди. 
*ПОВТОРНblИ - повторний. 
*ПОВblшение-піДВИИtення, під

ІІСССНUЯ, підіймання; П. в ДОJlЖ
ности (по службе) - підвищення 
на УРlіді. 
*Повязка - ПОП'Н31111, -ІІИ. 
*Погашать, погасить -гасити, 

1I0дающиfl 

погаСJ!ТIІ; П. документ - uогасиrи 
документа. 
*Поглотитель - вбирник, -KJ. 
*Поглощать, поглотить -уві

брати, вбирати, втягати, ВТ8гТИ, 
ПОГJlншіти, поглинути. 
*Поглощающи~ - вбнрни~; П. 

колодезь - КОЛОДЯЗЬ пбирниЙ. 
* Погнутость - погнутість, -то

сти; П. CTBOJla-погнутість ц{вки_ 
'Погода ,- по;ода, -ДИ; П',мок

раll-моква, -ви; сльота, -ти; П. 
неНІІстная~негода, -ДИ; П. хоро
шая - ГО.:J.Н:па. 
*ПОГОННblИ - пuдОвжниll. 
ПОГОНИ - погони, -ні. 

*Пограничнин - прикордонник. 
* ПограНИЧНblЙ - прикордонний; 

П. стража-прикордонна охорона. 
·Погреб, погребок - ЛЬОХ, -ху; 

П. пороховоlІ - пороховий льох, 
порохівнл, -ні. 

Погребение - похорон, -пу. 
*Погреwность - похибка, -ки. 
*Погрузка - вантаженпл. 
* ПОГРУЗОЧНblИ - вантажни!!. 
*Под-під, попІд; "П. ноги"-

"під ноги"; П. сдачей -,,"О вдачі. 
*Под - (nєчnой) чеРІНЬ, -ня. 
*Подаватеnь - ПОДІІвач, -ча. 
*Подавать, поДать - подава-

ти, подати; П. пример-подаватн 
приклада. 
*Подавление - придУшепнл. 
~ Подавлить, поД~вить - ]lРИ

душу вати, придушити; П. огнем 
- перемагати, перемогти BOГНl;}I. 
*ПодающмИ -подаВRльпиll; П. 

механизм - подаваЛI>ИПЙ меХ<І-
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Подбой 

нізи; П. рыаг-подав~дьнийй юі
жіль. 
*Подбо~ - (в nomliUKe) під

БИВІІа, -КИ. 
"ПодБОРОДНblИ - підБОР{ДНИЙ; 

П. ремень - підборlдпик. 
Подбородон - підБОР{ДДЯ. 

*Подбрюwнин_підчеревник, -І.а. 
ПОДведомствеННblИ - під,]()г

лий. 
* Подвергаться, подвергнуться 

- підпадати, підпасти (під що), 
зазнавати, 8а8Н~ТИ (чого); під.1Я
гати, підлягги (ЧОМУ). 

; ПОАвес - почіПКIІ, -ки; під
ЧIПJlЮ вання. 

*Подвеска-почіIlКIІ, підч{плю
вання. 

'Подвеснои-підчіппий; П. сп
денпе -підчіпнИtt сідUць. 
*Подвигать, подвинуть - по

сувати, посУнути. 
*Подвижкой - рухомиil, рухли

ВИЙ; П. затвор-рухомий заМОl(; 
П. пгра--рухлива гра; П. Jlarepb 
- рухомий табор; П. МО сток -
рухомий місток; П. }Іуфта - ру
хома муфта; П. охранение - ру
ХО!lа охорона; П. поршень-рухо
ІШЙ ТОЛОІІ; П. состав - ваГОВllЙ 
склад; П. стойка-рухомий сто
як; П. трубка - pyx,JMa трубка; 
П. щит - рухомий щит. 
* Подвижность - рухомість, -мо

сти, рухливість, -БОсти. 
*ПОДGода - підвода, -ДІІ. 
* ПОДВОДНblЙ - підводний; П. 

ЮІМОИЬ - підводний Ka~liHЬ, кли
нень; П_ ЛОДІІа -- піДПОДRИЙ '10-

ПодвеинJ,JЙ 

вен; П. )lUна -lІідв,'ДВ<І 11іПІІ; П. 
фугас-підв,1дна фугаС1l. 
*Подвоз -- ДОF{З, -в,Jзу. 
*"подвы�ь" - IІпідвіІСЬ". 
*Подвязка-підвлзувапня, під-

Вf!Зlta. 
* Подвязь (арm.)--підшfзь, -зп. 
• Подгониа ('tacmeit) - "Гll

пасовуваппя, прппасушlllIlЛ. 
*П.оДГОНЯТЬ, подогн~ть - при

uасовувати, прюшсувати; (ло
шадь) піДГОIlИТІІ, підгаплтп, 
підігнати. 

ПодготовитеЛЬНblЙ -підготов
чий. 

*~OДГO~OBKa, - готунанин, під~ 
готова, шдготомеппя; П. артил
лерийская-артилер{l!па підгото
ва; П. допрпзыlJaя-- підготJва 
ДОПРllаОВRа; П. тактическаЯ-ТІІК
ти~ш\ пі,~гот6ва. 
*подгрудны�й - підгрудниlІ; П. 

p~MeHIo - підгрудпиlІ ре}ІЇиь. 
*Подгубнин -піДГУбПИІІ. 
"П одгуБны�й - підг У6пш1. 
Поддержание -пі;LТРИ!taПIІЯ. 

*Поддерживать, поддержать 
- піДТРU!lvвати, піДТРИМ:1ТП. 
*Под~ерніка-( "{асmь) niAMJra, 

-ги; nІ ЧТРИJlка, -кп. 

*Подд,,:~ -- uіДДСIІНЯ, -ПЯ; П. 
жеСТЯIll,Іі1 - бляшане піддеШIЯ. 
* Поддувало - піцуяало, -ла. 
*Поджим -- притпек, -ку; прп

Тl{сканпл. 

*Поджимкой -,ПРИТИС1:ШJJ!; П. 
болт - ПРИТНСКlщJ! ПРОГОНІ\Ч. 
*ПОАземнь~й ;- lІіДВ~~IU\JЙ; П. 

ГllллереЯ-ПІдз~.мна гал еРНІ. 
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lIОД/(,1liLдюt 

"Подкладка-Il;ДLlд~дею" -дпя, 
піl\ll.шдаш!Л. 
* ПодклиниваТЬ---llііщлИпювати. 
Подкова - niiII(OBa, -ВП. 

*~OДKOBHblH гвоздь - ухu:1дь, 
-ЛJl. 

*ПОДКОВblвать, подновать-
піДІIJвувати, підкув:іТI!. 
* П одколенник-підкол{ ПИИК,-ЮІ. 
*Подкоп -піДК{Il, -копу. 
j Подкос - кося[t, -ка. 
"Подкрепление - підмJга, -rи. 
*Поднреплять, подкрепить-

підсидюватп, підсі[лити, підкріп
лJти, підкрешl'ГП. 

* Подкрепляющий -підсirЛ~I!І!n; 
П. плаюш -підсильпа планка. 
*Подлинность - справжuість, 

-иости. 

* Подлокотник-підліll!ТИИК, -ка. 
*Подметна - підметоlt, -ТІШ. 
*Подмостни - П{Д)IОСТІtа, -ки. 
"Подкимание -підііі!!іlаНJI, під-

lIUCellBff. 

* Поднимать, поднять - підifi
l[;\ТИ, підіltUЯТІl, піднJСIІТИ, під
Ю!СТІІ. 
*Подножна - ступ{йка, -кп. 
"подножны�и - підН{жпиlt; П. 

рсшетка-піДIlІжниfi l'р<1ТІ1IІК; П. 
[IОI1!l - ш\ша, -ші. 
*Подносна - підпJшувапвя; П. 

патронов - підношуванпя паБОїв. 
*Подносчик - підаосець, -СІ\Н; 

П. l1аТРОU08 - підпJсець набоїв. 
*Поднятие - підіймаПIІН, lІіДIl{о

rr,пш[. 

"Подкятая карта - П".1П~'lеIlП 
)(іlпil.. 

IIо,ч)ы�Jrоііi JtОiJ,саЖИВil/ше 
._-~---

Подозревать - lIі'lJзріщіТIl. 
*Подошва-- (горь/.) піДПJ,I;',I;Я, 

·;rtжя, 11113, -зу; під,!ш ва, -ВП. 
*ПодпаЛЗblвать, ПОДползти

пі.~повз!ml, підповатu, підлазити, 
І пі;\.lIЗl'lІ. 

*Подперсие - підг),удНlIК, -ка. 
*Подпилок - теРIlУГ, -['а. 
Подписка - lІереДlІл~та, ,ти, 

пі.щlrСllil, -КІІ. 
ПОДпись,- підпис, -су. 

*По)пора, подпорка -lJідпJра, , . 
-рIl, шдшрка, -IШ. 

*Подпочва - підrрУатн. 
'Подпруга (збруя) - попруга, 

·га. 

Подпружить-підтягтlr ІІUПРУГУ. 
*Подпр~жка -lІідпрнг;\ппп. 
*Подпятник - підп'аТI!ПК, ·ка. 
*подражательны�й - паслідов-

- UI(І\; П. окраска - ПRСJlідJвпе 
фарб у П:l ПЛІ!. 
*Подразделение - підрJЗ,1іл, 

-лу. 

*Подробность- 1111:1)1,;('111.\:1, -ці; 
Jl,ет;1ль, ·ли; доклаДllіст~, -пости. 
*ПодроБНblН - деТnЛЬНIJ!!, до

клJДПIlI1. 
*ПОДРУЧНЬІИ - lІіДрj~'ШЛn; П. 

маТВРИRЛ - підручаий матеріал; 
П. пr.рСДIIВГО упоса - підр)'ЧUИ!! 
пер(,лПl'ОЇ шіри. 
*подры�B - підкіп, -Кl!ПУ; висаі\, 

-ду. 

"ПОДРblвание - lІіДIІJriуваППІІ, 
пі;rрив;іIlIlЛ; висаджування в 110-

Пlтря. 

1:1'] 

*подры�нинH - ВІ1саДIl{Ш, -юІ. 
"подры�нойй -- ППСіIДIІI'IЙ, Н1Іб)-

ХОВІ[!!; П. КО!!апда - висадш\ [(О· 
о(;!вда; П-У,lе средства - пибухJві 
з;1соБИ; П. шашка-писаднз І!н!шка. 

подсаживаirие - лідсаджу
вавин. 

*Подседеnьная (лошадь) -
підсідельниn (кіПh). 
*ПодследствеННblН - підсл{д

ПИЙ. 
*Подслушивание - піДСЛІХУ

в:\ння. 

"Подставна - п/дстапкз, ·КІІ. 
'Подстановка -1І{дпірк~, -~иj 

ПОДСТllвовка за~.пего хода - ЛlД

пірка задпьоrо xJiIY· 
'Подстилка - пІдстілка, ,кп: 

пі;(ст';люваннп. 
*ПОДСТИЛОЧНblИ - па Пl;lстілJty; 

П. СОЛОlш-солJ!Іа на підстідку. 
*Подстрелина - В'ЯЗl1на, -nІ!, 

в'язок, -зюt. 
*Подступ - підступ, ·пу; П. II 

, r '" 
позиции - Лlдступ до IІОЗIІЦllj 

П. cI{pI>Iтыі - потаііаий ПІДСТУП. 
ПОДСУДНblИ - підсУдuиЙ. 

.,. Подсумок - наб{ііUIlIIН, ·ці. 
Подтверждать, подтвердить-

підтверд;];уваТІІ, піДТВ';РДI1ТП, 
ств~рджувати, ствrрдитп. 
*Подтрачивать, подтрочить

lJідтягаТI!, підтнгти попрУгу. 
*Подтягивание - підтаГUUIlЯ. 
->Подтягивать, подтянуть

пі,1ТПГ~ТI!, лідl'ЯГТИ. 
'Подушна - пJдушка, ·ки. 
Подушечкап наволочка --IIJ

шивка ua Пtlдушк~. 
*Подхват --- ПIД:l.опепь, -ПU:l, 

lІіДХОПЛ~)О~IІПП; П. цЛЯ Н1IЛ;НГГО 

1І0езд 

, , 
Щl!та - - ПlДХОПСIJЬ дЛН ІІIJ;[;ПЬОГО 

ЩI(та. 
*Подхвостье - ліДХВ{СТІІ, ,стя. 
'Подход - підх!д, -хОду. 
'Подходить, подойти - лі"Х'!-

ДIlТ!!, пі;\Їіітlr. 
"Подчасок -підстіfiкJвпfr. 
* П од чинение-підл.Jглість, -_10-

СТI1, під.lягаUIІН; П. ПРПJIОС
ПРЮ!:\. uідл~г.lість, -ЛОIТIІ. 
*Подчиненкость - пі;(.1еглість, 

-ЛОСТІІ; П. теХИllqССIШ~ - ТГХUI'I

на підлrr ліст!.. 
*ПОДчикеннь(и -піДЛ~ГЛI!It. 
* П одчинять, под чикить-підпо· 

РЯДІІооувати, лідпорлдкушіТJI. 
*Подчиняться -під.шгати, під

лнгти. 
*Подшипнин - пальпіщп, -l~i. 
*Под'езд _. піі\'\!ЗД, -ду, lIi.,"hh

дл,анпя. 
*Под'езднон путь - підг.ізшllі 

шдах, підвізш\ колін. 
*ПОД'ем-п{дпяток, -тка; ІІі,іlі

!IІI!1UЯ, пі;щ':ссппн (.1УЧ); підп;;т
тн; П, карт - ПО3Н~'lеПІІЛ )lаl1: 
П. склепкоlІ - підіl1)lаппя Д)·;І.
КОЮ. 

*п од'емны�-ліді!імаль!lпll;; зпід
ниІі; П. псе - lIi"ifiJlii.1LU3 BGra; 
П. ПП!!Т - підіЙ!IiIЛЬПIJЙ l'Впuт; 
П. деuьгп - 1l0.l,орJжuі грtlші,. 
ПО,\орJжu€; П. дуга-лі"іїI)\;t.1Ьшt 
дуга; П. ~(вхаllll:JJ[--пііrі!іJI,і.,ьшп1 
)(СЩ!!I:1І1; П. мnст-зпідпt'tй 3lіст: 
П. ры1аl'' - пі.LіJ1Ш\_lЬUl[it n~·,,,i.1Ь; 
П. ел.НІ -- підійм,\льна сіlЛfl. 
*Поезд - J1t\ЇЦ, -ду; П. (,рове

мП· - n:IШ\РІ'ПIІU п,lї;щ; П. ПОРІІІІ,'-

]:З~ 



!tQ(':\ДllOlі 

сашrтар[шu -- військ6во-сані'гі1р
Шlи н\lїц. 
"Поездной - поїздОвuЙ. 
*Пожар - 1І0желш, -;І.і. 
';',пожарны�и - ПIІ;[;еж~иfi; по-

',';~ЖRlШ, -[щ; П. депо -, по
Ж~ЖllЯ; П. КОllанда - 1l0Ж~;Кllа 

комUпда. 
Позади - позаду, ззаду. 

*Позаимствование - запоЗl!
чсппп. 

Позволять, ПОЗВОЛИТЬ - до

ЗВОЛ;ІТІІ, дuзшілити. 
ПоздороваТЬСR - uоздорJпка

ТIlСЯ, привітатися. 
ПоздраВЛRТЬ, поздравить-

1l03J\ОРОВЛlIТИ, поздоровити . 
., ПОЗИЦИОННЬІй-пuзпц{йний; П. 
nОЙП<l- позицljj[Ш віЙП;t. 
* Позиция - позиція, -ції; П. бо

"ПіШ -- бойова позиція; П. ВОЙ
скопа}! - - військuва ПОЗllція; П. 
заК\ll,!Тая - закрита позиція; П. 
заllі1Сllан - вапаСЮ1 ПОЗlщіа; П. 
[[Ольцепая - кіЛЬІ\I\ва поз{щія' 
П. ЛО'J;uая -- фаДЬШJ1ва поs{щія; 
П. ОГIlСВШl - ВОl'нева ІІ0311ція; 
П. ОТК['I,паll -- nіі\КІ')lта \lОЗІlція; 
П. отсечuая - nідрубuа П03111\ін; 
П. по.lевап - IІОЛl>ова позіrціп; 
п. полра"l'lоІтая·- папівз,шрита 
1І0зJ!ція; П. Пl'еД\IОСТllая- перед
~[OcTJna поз{щіll; П. стратеги-, , . 
'lрс.К<lА -- стратеГI'JП:\ ПОЗИІ\ІЯ; 

П. стреш(оnая -стрідеЦhка пози
l\ін; П. ТI,lЛовая,-·тплов~ ~оз{щін; 
УI(Р~Il;lСllие позпциl\ -'Укр~плеRВЯ 
1l0ЗIJЦlfi; ус.илевпе П,--S~IЩllеRI!Я 

IIUЗІ\ціЙ. 

1 ~\·I 

Пv.lе 1l0.ІСВО!! 

ПоименоваННblЙ - шізваllИЇl, 
ПОЙ)lенОпаuпti. 
*Поиск - ш)'кJllВП, рJзшук, -Kr; 

П. разпвд'JИКОВ - р,5ЗШУІ( розв/
да'lів. 
*Показ - показ, -зу, ПОІ(~З)'

р,апнп. 

*Показно!і - Dок:}з\IВIІ~; П. уче
пие - 1І0казJвв llаианнп. 
'Показчик - поюізПlШ, -K~. 
*показы�ать,' показать - по

шізуnати, показати; П. укол -
показати укJла. 
*Покатость -спадистість, -то

сти. 

"Поклажа - кл,\;!;а, -,,;і. 
'Покой приемны�й - ам6улато

гін, -[Іії. 
"ПОllрОВ-DОКРІШ, -в)" вкрш:тн; 

П. раСТИТВЛЬВЬІЙ - росліІпnе 
ВКРИТТЯ; П. снвговой - спігове 
ВltриттU. 
*ПОИРblвало - покривало, -.13. 

* nOKpblBaТb, ПОКРЬ1ТЬ - вкрп
BaТlI, JJкрJ1ти, покривати, покр!'rТIІ. 
*покры�иеe - покритт». 
~покрытlйй - вкритий, ПОІ;Р{І

ТПЙ; П. боі1вица-ВКРИТ<І Gіїш1щ:т. 
* покрыlнаa - пJкришк30, -ки. 
Покушение - спроба, -бll; З:;

lІах, -ху. 

"Пол-шага" - "Пів крока". 
* Пола (1laлаlnl,'Н)- "ола, -л{!. 
, Полагать, положить - [tл,\СТlI, 

1І0КJастп, вважати; П. на дицо
ува;J;ати, що S'~вЙвсн. 

Полдень -- ПlвдеllЬ, -ДІІН. 

'Поле - пJле, -ла; П. БО}І--' 
(,оіі\lnпще, П\lле (,ою; П. ВИДНИО-

СГJJ-пJле ніl;r.постп; П. зреппн ._. 
поле зору; П. ЮlрТIol - fl~l'СГИ 
мапи; П. ЬШПllое - )\{ІІИ~ Пllле; 
П. ІІСВИДШІОСТИ'- пJле нсвІіДIІО· 
СТН; П. 11<11'63[\ - поде ІІарІзу; 
П. сраЖСІІuл-бойJВllще; П.(фОН) 
-ТЛО, тла. 

Полевой-польовий; П. аРТIІ.l
lе[J11Л - подьоші аРТlІлvрі}[; П. 
ГОСИПТ<lЛЬ - ПО.1ЬОВИЙ ШIIllТUЛЬ; 
П. караул - ПОЛJ,QШ(, сторожа; 
П. Ішпжка - польова Ішнжка; 
П. пазuа'lеuпе - польовu ПРИ1ші
'JеIlUЯ; П. позицпя - подьопа по
зиція; П. служба-польова сч'.I;
lі<1; П. сумка - польовіl таШК<І; 
11. телефОIl - ПОЛОВИЙ тедофJIІ; 
П. УСТ<lП-ПОЛЬОВlій статут; П. 
ф\JРТИфПКЩlІонuан постройка
ПОДЬОШІ ФllРТIІФікац{fiп[\ буд{вля; 
П. хдебопекаРllfl--польов:і пекJРПЯj 
П. ЦПРКУЛЬ - польовиfi ЦlfРІ(ель. 
"полезны�й - КОРІ'lсuпtl; П. груз 

- корИСIІПЙ ваптаJl;; П. деіі
СТВ!!О - КОРИСНІІ~ ЧИll. 

Полено - ПОЛ!ІІО, -ІІа. 

'Полет - літ (льJту); П. пу
.lП - літ кулі. 
'Ползать, ползти - повзати, 

нла~ув:\тп. 
*Ползком - пJноввом. 
~ Полаун - ковз)'", -пі. 
*Ползучий --ПЛ<1ЗОВИТИЙj П. МН- , 

, І 

J!,\ - н"взuа !!Іна. 

"Полигон _. поліГОIІ, -НУ. 
ПолироваННblИ -нолірUваШIЙ. 

., ПОЛllспаст - МllогоблJк, -ка. 
Политаппарат - політапарат, 

-ту. 
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11".11І П;:JІІДІ;:! 

Политбой - ПО,JіТUІI'!, -бою. 
Политграмота - поліТГР~)lота, 

-ТІ!. 

Полит директива -подіЦl![ , еІ(
т'а:а, -ви. 

ПолитзаНRТие -llолітuаВЧ,;ПШІ. 
• Политик?- мораЛЬНblЙ - ПII.1і

ТІІЧПО - J!Op~.lLllIln. 
Политико-просветитеЛЬНblЙ-

ПО.1ітИчпо - ОСВІТИШ. 
Политико-зкономическии 

політltчпо - еКUUОJl{'lIJш1. 
Пол итинс n ек ция- політіuснек

[\ЇЯ, -ції. 
Политический -. поліТIІ'lПlІіі; 

П. аппар<lТ·- політilЧIІIlЙ аll<lI";1': 
П. воспитаШІе - подіТIІЧlJе DП
ІІівання; П. руководпте.1Ь - по
літичппй керіВШ'IК; П. COCT<lU

політilчнпіі скда:\. 
Политобзор -політJгд:ц, -.1У. 
Политобслуживание - політ

ОбслугОвуваппн. 
Политобстановка . політобст'\

ШІШІ. 

Политотдел -політв/міл, -ч· 
Политпросветим ущество -по

.ііі ТОС віТJlай но, -пlt. 
Политпросветр,бота - політ

освіТРОбота, -ти. 
Политпросветсостав - політ

освіТІ'К:Н(Д, -"у. 
Политработник - пnліт[!обіт

ш'IК, -K~. 
Политрук '-1І0лішерівпів;, -1(". 
Политрулетка - подіl'рулеТ1;~, 

-КП. 

Политсводка .. поліТSR{Д, ·ЗП\;
,ч. 



JlолитсеJ.реТ<lРИ<lТ 

Политсенретариат ~- політсе
І,решрілт, -ту. 

Политсостав-пo.qіТСІ(Л;1д, -ду. 
Пол~туправление - політ

упраВJIІІІІІЛ. 

*Политура - політура, -рп. 
Политфант - політф,інт, -ту. 
Политчас - політгодина, -ни. 
Политчасть - політчастина, 

-ІІ!!. 

*Полк - полк, -ку; п. автомо
ТОЦIIlшетнwй - аВТО~lотоцш(Лет
lIИЙ ПОЛК; п. артиллеРllйски!l
гарщітпий ПОДІІ; п. железнодо
l)ОЖНЬІЙ - залі3І1ИЧПЙ ПОJIК; п. 
СВЛ31І - ПОЛК зпязку .. 
"Полка - ПОЛ/ЩЛ, -ці. 
Полкбюро - IІОЛІlбюро, -p~. 

"ПОЛНОВОЙ-ПОДКОВИЙ; п. артил
лерил - подкова артилеріл; п. 
деж,уриал ,часть - ПОДКОВ~ вар
топа частииа; п. Ішнцедлрпл

ПОдІ,ова канцелЛ ріл. 
* Полнота - ПОВІІість, -ПОСТИ; 

п. IІШ1Rа - повпість пшіну. 
*ПОЛНblИ - повнпй, цілковитий; 

п. вес-повпа nаГі\; п. длипа
п,lnпа довжина; п. профПЛЬ
поппий профідь; п. разБОРІ,а
ціЛКОНІJТИЙ розбір; п. шаг-пов
ни/і КрОК. 

*Полоборот -- нівоберт, -ту; 
"п - та направо (падово)"
"ПіВО6~рту праворуч ( ліво
руч)" 

ПОЛ!Ulинить - ПОJIов1шити. 
,. Пологии - ПОЛОЖИСТllfi, поло

гиfi; п. впра;!; - ПОЯ,\ЖПСТИЙ ві
ра,іС. 

иO.I0CТJ, 

"Положение - стан, -ну, ста
нJDИЩ~, -ща, положепня; п. воен
ное -військовий стаl!; п. вад
пее - заДН6 положеllНЛ; п, иму
щоственное - матеріальпий стан; 
п. псключительное ~- ВIIКJIЮЧRИЙ 
стан; п. І!СХОДllое --- ВІ1хіДllе по
ЛОЖОllНЛ; п. лежа ~- ПОJIоженнл 
напл~л;ач!tи; п. об1І'1ное - вви
Ч:\ЙНПЙ став; всичаиuе становище; 
п. осадное-стзн облоги; п. осо
бое - особливий стан; отвеСlIое 
п. прибор~~сторчов~ ПUJIожеНШІ 
приладу; п. отнuсптельно цели
ІІОЛОЖШНЯ дО ціли; п. попереч
пое - поперечне положення; п. 
прододьное~подJвл;не положення; 
п. с KUJIeha-положеНRЛ в КОЛІна; 
п. сндя ~- полJжеипя паВСИДJ!'/КИ; 
п. средпее - cep~ДH6 положенпя; 
п. стоя-положення навстОяч!ш. 

П оложитеЛЬНЬ1И - позит!lвниЙ. 
*ПОЛО3- полоз, -за; полозои

ПОJIОЗОК, -зюі; п. напрапляющий
иаПрЛМIІІ!Й пОЛОЗ. 
*Полом - пол!!!, -ЛОМУ. 
*Полоса - CI!yra, -ГИ; п. гл~р,

ного СОПРОТИВJIе'ПИR - смуга го
ЛОВIlОГО ОПОРУ; п. заградитель
ная -- васлОнuі!. смуга; п. наблю
дення - смуга СТ~jj;е,НВЯ; п. 0,60-

РОIІІІТельuал - оборопна смуга: 
11. огня - смуга вогвв\; п. охра
пеппя-смуга охороuи; п. ревер· 
вов - смуга резервів; п. сердце· 
винuал - ocepe)\,KOB~ c~yгa; п. 
СОПРОТИВдеНШІ- смуга опору; п. , , 
укреuлепваа - укршлеuі!. смуга. 

t Полость - порожнина, -ВІ!. 

136 

ПОЛQТlIлще 

* Полотнище ~полотпище, -ща. 
,. Полотно - полотно, -И{L; п. 

дороги - тор, -ру; п. ж. :І.-за
JIі3ШІЧПll тор; п. наждаЧRое
IIшергедеве полотно. 
*Полувал - піввал, -лу. 
"Полуверстна - Півверстівка, 

-ки. 

"ПОЛУВblпад - пів випад, -ду. 
. , Полуда - иодуда, -ДІІ. 
, Полу денная линия - пів,!!;енна 
І· 

ЛІНІЯ. 

*Полудить - ПОЦIIНУВіIТИ, по
ЛУДПТИ. 
*полузаирытІии - нанівзанри

тиН; п. позици~ - напівзакрита 
позПціл. 
'полуинструментальны�и - На-

піВСТРУІІентОпий. 
*Полунольцо - півкілщt-, -І(Н. 
• 11 олуиапонир - півкапоuір, -ра. 
'Полунлетиа - піВКЛІтка, -ки. 
'ПОЛУНРУГЛЬ1И - піВКРУГЛIJU. 
"Полунруговои - півкодовІ1іі: 

п. защита - піВКОJIова оборона. 
"Полулимб - піПЛІмб, -ба. 
"Полуобратная засечна - на-

півзворr:ТIІПЙ зJ'lrрк. [ -ХОІ\У. 
"Полупереход - піВllерохід, 
" Полуприседание - півпрпсі

і\аппл. 
·'ПолуСтананчини с светящ~м 

составом - півUIНЛЛНКН З світ
ЛОВІ!1! СН.ІІаДОІІ. 
"Полустанон-почст:і ІІОК, -ш(~. 
получать, получить -~ oд~p-

;І:упатн. одержатп, ОТрlВIVВilТП, 
О ТРJ!Jl<1ТП. . 

Получна - о:\~r·fl:аНRЯ. 

ПомятосТf, 

*Полушубок -І(ОЖУХ, -ха. 
"ПаЛblИ -- ПОРОЖIlJВI[!І. 
Пользоваться - корлстуВі\ТИ

ся, t;ористаТІІСII. 
'·Полюс -полюс, -са, GіГУIІ, -пи. 
*ПОЛЯРНЬІИ - пuл:іРППI1; п. 1,0-

ордип:tп,l - пол Іfrпі КООРДНН:IТИ; 
п. звсца - 6iryuJВiL зорН. 
'··Пометна - ЗU:JUаЧК,L, -'!Ки . 
. Помещать, -ся, поместить, 

-ся - міститп, -СЯ; YJ[іщ~ТD", -сп, 
уиіСТIІТП, -ся. 
*Помещение -;- ПV![11{щенпп; п. 

;;килое - ЖЧТ.1О, -.1:1; П.,I\ара)".11, 
ное - ПрЮIIЩСUIlЛ сторо·."і; п. '110-
)Кидое - не;J;ПЛ~ ПРШlіЩСUНJI; п. 
спальное - сп:l.ппя. 
,Помогать, ~омочь -,:\ОIIСJlіІ

гати, ДОПОМОГТИ; пособд)]тп, по

соБІІТИ. 
*Помоиная яма - пошІі.1НІ ЯJШ. 
,Помост - П')JІ{СТ, IІО]IСlcту. 
*Помощнин - поміЧШJК, - -юі: 

п. де;J;УРПОГО - ПOJ1ЇЧПИІt парто
вого; п. караульного наЧ~ЛЬПI1-
КП - по)[іЧlI1Ш lІіІ'Ііl.1ыllк'l� СТО
IJJ;I.i: п. I\OJI3I1JIl1,a В,1вода
ПО)lічНl'ш Іt01!аUДІІга 'ІІІтіl: 11. КО
!Іандира lІол~;а !10 ХО:JЗllr}г.СIІПU(1 

чаСТІ! - Н?JІІЧШШ КО,І":І,"\ІІР"- 11,1.1-
І{У [, справах ГОСПОД:II''1!1Х, п. 

лекаРСКl1іі -.1 {К3I'СШJllї по"і~IIІ'IК: 
п. паВО:\Чllка нуде.1lста -- ПОJіїч
Dtllt пац{ЛlOнаЧil -К)'.НJltту; п. Пil
~аДЬUl!Ка штаба -~ ПQJlі'IІІIIК n;t· 

quдыllкпa шпIG)'. 
Помощь --!lИllі'l (1101[(1'1111. 

'. Помпа - п,IJlпа, -ІІП. 
·Помятость П,{l·llутіrп, -Т,lСТIІ. 

1".. , 



!Іі1нuжеuие 

'Понижение - СIЩ1, -ду, поии
;1'СIІІШ, зи!rженuн; П. ГОРИЗ0ита
ЗIl!\;I,еl'ПЯ ПІ;зему. 

Пон~мать"понять -; розумІти, 
ЗРО3УМІТJI, тямити, УТІІМИТИ. 

"ПОНТОН - понт,jп, -П>1. 
. ' Понтонер -НОПТОRНР, -ра. 
п~нтонны�і - ПОIІТІ\IIППfi; П. 

(,~"1.1~OH - 1І0ПТОUНIlі\ 6ата,1ЬЙ,:IІ; 
П. ~10CT - попт,:пшІІІ шіст; П. 
часто - ПОlІтоппа 'І<lст!rnа. 

Понунание - погашllІllН. 
• Поощрение - zаохочуuапня; 

IІНДI,1 П. - форми заохочу вания. 
, Поощрять, поощрить - за-

ОХО'IУDатп, заохотити. 
*Попадание - влучаппя,. nл/у

'lеПIІЯ; П. вероятпость - 1!I0ВІр
ність ЕЛУЧСUUЯ, Dлучаuня; П. пря· 
мое - просте В.1Учеuпя. 

. , Попадать, попасть - nлуча
ТІІ, nЛУЧІІТИ, потраплнти, потра· 
ІІІПJ[. 

Поперен --- упоперек. 
"'Поперечина - поперечка, -ІІІІ; 

П. пПVТРСRНЛЛ -попере'lва c~pe
допа;' П. Illарпирпая - попереЧIШ 
суста вп~. 

; Поперсчнин:-понсре'JIlШ;, ·ка. 
> ПопереЧНblіі - поперсчипі1; П. 

BI�I�T-ПОllереЧПIІЙ гвпнт; П. мас
штаб - поперсч~е !Іірuло; ,По на
груша - І)ОI[\'Р~'I,па паптаГ[l; П. 
П;l3 --1І0ПСР~ЧП'I, l'ара; П,. І1среl'О
рО,\ЮL - попеР,еЧIJ;J. lІ,ер~Дl.~lі;l; П. 
111111<1 - поперuчuа. пилка; П. 110-

.10ЖСШІС - І10пср~'!Пе подо;[;енпл; 
П. ремепь - попеРU'IІШЙ р~}!іпь; 
П. r,вязт, - ПflПеР~Ч"IІ\1 "()n'IІЗЬ; 

Норох 

П. уровень - поперuчна ПОЗ':!l' 
ППЦП. 

* Поплавон - поплаDець, -ВІ\Н. 
*Пополнение - ДОПОВІ!СППЯ, по

повнення; П. I\аРТ - допопuеннн 
ІІа"; П. Оl'н~прппаСОВ-110п,lвпеПllа 
ВОГllепрншlсів . 

., Пополнять, пополнить - по

НОПНИТІІ, попОВllИТП. 
* Попона - ПОIІ,)I1R, -пи. 
,. Поправна - поправка, '101, 

uопрlвлеuпн. 
• Поправлять, поправить - по

пр~влнти, попр~впти, лаГОДИТlІ, 
полаГОДllТІІ. 
*ПОПУТНblіі (ветер) - ходовіl1і 

(вітер ). 
Порабощение - пршноблеПIІIІ, 

попеuUлепuя. 
*поражаемы�і - урііЗШlіі: П. 

пространство - ураЗПI!і1 пр(\стір. 
* Поражать, поразить - (в )ура

жатп, (B)YPR:JIIТII. 
*Поражение-поразка, -Ю[, ура

Ж~l!ІlЯ, ВЛУ'lеUIlЛ,; глуб~IШI Пора· 
;[(",НЮ! - глп6ппа уражаппя; мас

совов П. (газ ,іоАН!) -м.tсове ура
;г.аП~IЯ; П. МІІШСПИ - влучеИU,J! L 

Jlету; П. ПРОТІ1ВПl!l(а - поразка 

ворога. 
*пораженны�і - ур:lЛ(Опи~. 
ПораііОННblіі - норайОПНllіі. 

*пористы�і -'-,пuрув~тпЙ. 
"Порог - ПОрІГ, -рога. 

'. Порода -порода, -дп. 
"Порок - B~дa, -дп. 
*Порох - порох, -ху: П. 603-

ДШШIоІЙ - 6еЗДlІ!Illиfi ПОРIJХ; П. 
ВlШТОRОЧНnТі\ - ГRинтівчаннй пd-

1:1" 

Нороховоіі I!UСПЄШШ.lіl 
-.. _--- --------------

рох; П. ДЬНIВI,lй-діrмНIJЙ порох; 
П. лепточны\-- стріЧКОВJІЙ ногох; 
П. ПllРОКСIІЛIJНОВІ,lll'- Піроксилі-
1!0впfI порох; состав П. - еК.lа:\ 
пороху. 
*Пороховоіі - IІОI'ОХОRlіІі; П ,),ІВ 

" П l·аЗI.!- П,ОРОХОRl ,lU3П; . заряд-
ПОІ\UХОВI~jj ,зарн.1; П. ка!lеР<1-
порохова Ka.ucl'lI; П. лепта -!l0-
plIXnBtI стрічка; П. JlеIlСШI.~ - 110· 

[JoxnoIJf! кор:юш; П. !lЯ!IОп.-
ПОРОХОDпіі м'ЛКJ'ш; П. петард[\ -
порОlова пет;\рда; П. погреб-
11,,],охопиіі ЛЬОХ; П. COCТ<lB - по
рохопМI СКЛll:\. 
"порошнообразны�і -ПОРОIllIIУ

ватиl1; ~. ,мелинит - ПОРОllш)'п:і
l'ніІ І!СЛІІІІТ. 

'Порошок - ПОРОIllО!I, 
П. угольDыft - вугі,lЬНПЙ 
ШI!К . 
*Порт - ПО]lТ, -ту. 

-шюі; 
поро-

Портить. испортить - псув~
ТП, зіпсуш\ти, DіВ~ЧИТ!І, зпів,~
Ч!lТI!. 

;. ПОРТОВОЙ - ПОРТОВІІЙ. 
ПортупеR - nept-Bic!" ·Bicu. 
Портянна - оп,'ча, -чі. 
Поручать, поручить - дору' 

Ч~П[, ДОРУ'JИТІІ. 
Поручение - дnрУчеuпя. 

, Поручень - поруччя, -ЧН. 
порционныи - паііковUй. 
Порция- ПUНІШ, -)[11. 

, Порча -- псушІНПIІ. 
.' Поршень,- ТОЛОІ(, '[;;1. 

"Поршневоіі - толокош!fi; П. 
затвор· -- тодокJви!\ BlIJ!JK. 
*поры�B (ветра) ,щ;дмух, -ху. 

І:\() 

* поры�истьІии - РВ'L'lкИl1j П 
ветер - ваші.~ЬНIІIl ВІтер. 
~порядновы�и - по!щщ(Snиll. 
'Порядок - по рА ДОІ" -ДIIУ; П. 

6оевоі1 -- 60ЙОВJ'гіі ПОI'НJ\Оl(; П. 
UllутреНПIlі1- Dll~Т]1іШllіrl IЮ!JlI' 
ДО!,; П. DОПUСКП!\ -- ni"cr,Kullllfi 
110 рЛ дом; П. Н'ЮЧШІ!\ - п',,"ЧІIІІЙ 
пор/Ідом;. r .. ~I!СЦШІ;lI!U"Рll1·'іl - -
ДI!СЦIІІIДIll~]1U!lfI lIOP>l.,\QK; П. ДЛ/! 

GOJ\- порА.,\ок Д~lЯ fi,\IO; П. ,,\.lН 
і\Dп;г.еНIlН -- 1I[l]lJI,,\[lK 1\.111 ГУН: 
П. КОJ\UIІНІІропашш!1. - liОJI"іПt!
ваПJlil ПОРНДиК; П. U,I[,У;І<ПI.,tі-
З0впішuіfl ПОРНДОК; П. ufiЩllіі --
SИГ:\ЛJ,ННIі ПО]1:IДОІI; П. пеШНЇI-
1І{lІІlІіі ПОР)ІДОК; П. ',О,\СР:І("ПІІН 
агепопашlыx в ~ICCТax заК.lЮЧС

ННЛ--ПІ'lніДIl!\ ),Тl'{ІJІ<ШІІIl заареш
тованих н JlicU:JX j'в';lзuеIlIlП. 
* п осадна - сідаїшя, саД;Б~НUJ/, 

поса,ща, -1\11. 

* Посадочно~ !. - rіД3ЛLПС 'І'. 
Посев -. засJD, -ву. 
Посетитель - nЧВlі\J'П~Ч, -'Іа. 

, Посещение - nіДВІДУН<lIIlIIІ, ві,,\' 
m.,\анпя. 

посильны�і - !!О;t;Л{lвнfi. 
*Посланец - піс.lаll':ЦI" -пц,l. 
"последовательны�і,' ·но-

IІll елі.'\'\ВПl!fi, -по. 
". Последствие -ш\сліДО!I, -дки. 
; ПОСЛУЖНОЙ списон - службо· 

впіі СП{:СОІ •. 
*Пособие - піДJlога, -ГІІ, ДОІІО

'10гО1., -гп; IІ[ШЛ~,ця; П. депе;!;
II��c--ггошова ДОПU~IОГ:l; П. /laГЛИД' 
ное -- наочно НРIl.1ад '\Н. 

.' поспешны�й ПОСП;ШUl!і'; П. 



По ср ОЛ НІІІ; 

УК11сплсппе (уеилєuпе)· - по
СJl! шuе УltРlllлеllUfl (:Нlі ЦU~llUЯ). 
"Посредник - ПОСОРJ~ДUlШ, -ка. 
Посредством -ч{-роз; П. ХI1Т

рОСТІ! -- Хlітрnщамu. 
*ПОСТ - стіЙІШ, -1(1]; П. ЕПУ

тренпп/і·- пuутріШllfl стіНка; П. 
'0 , ,о.' 

nремеllDlolН - ТШfЧ<lсuва стшка; 

п. IlараУЛЬШJit-сторожопа ст{й
Ііа; П. llі1l'Р;Uf,lЙ-ПClДВІрна стій
I(~; п. ІІОЧIIОЙ - lІічші стійка; 
П. О]ЩПОЧПblfi-ПООДI!Il'lа СТІfiIШ; 
П. паРlшfi -- шірпа CT{nKa; п. 
постоJlнllый - Пt1СТ{ nНі\ СТ{НКlI; 
П. ПРОllеЖУТОЧПЬ1!\.- проміЖП[l 
стffilШ; П. СТОРО;I;~воl\-охоронпа 
ст{й~а; табель П-а!1 - тй6ель 
ст{Йок. 
*~OCTaHOBHa - стаплеll~Я, по

става; П. чаСОВl>іІ - ставлення 

стіііl!Овпх. 
Постановление .- ух вада, -ЛІІ, 

пост~п,\па, -ВП. 
'Постель - постіль, -теш!. 
*- ПостеЛЬНЬfЙ - постільпиfi; П. 

припадлсжпостп-постілше при
ЛUДДЯ. 
* Постепенно - поступово. 
':' Постепеннос ть- поступопість, 

-ВОСТИ, ступuuuістr" -вост\{. 
"П остовой - стіі\КОRllіі. 
"Постовая будка (гриб)-стіll

кова "Удка. (грuб); П. nСДО\IОСТЬ--
стШrtОВа. nід,\:І!і,;ть, -JІОСТИ; П. 
одежд:\ - стіl\ковИ!і 6дяг; П. М
ІІІ.И - стіііКОВ{ рС'чі. 

. ' Постой - пост{Н, -стою. 
"постоянllый - ПОСТlliви/!, ст;!

.1JlН: П. ІІРУТJl3В:\ IlПРСЗОU - сті1-

ПОХОДНЬlі1 

ла крУТіСтт. нар{зів; П. ПОСТ -
постіЙНlI CTiIiK~; П. прицел-
сталий lІ!іРПІІК; П. соедииеuио-
пост{йна, стала злука; П. уста
Ilовна ._- пост{йна уст;lва. 
* Построение - ладшіНRЯ. 
,. Построиться - вМладнатиси. 
*П,остройка - буд{вля, -лі, бу; 

дуn~ппя; П. Жllлал - житл?ва 
БУДІ БЛЯ; П. ложнап - фальшива 
БУДІВЛЯ; П. надворпаЯ-lІаДВlрпа 
буд{в.нr; П. необоровитеЛЬНaJl
необоронua 6уд{пля. 
*Постромка-,посторонок, -пка; 

П. к ГРУДНОI1 ш~ее - посторопок 
до грудиої шлеї; П. ре!lеuuап
рем{пuпfi ПОСТОРОDОК; П. -КН 
УПОСПЬІС - ПОСТОРОВКИ перloдпьоі 
п:lри. 
* постромочный - иосторопко

вніl. 

*ПоступатеЛЬНblЙ --поступвИіі. 
Поступок - (у)вчrіпок, -пну. 
Посуда - ПОСУД, -ду. 
ПОСblлать, послать -~ ПОСUЛtI-

но 

ТІІ, послати. 
* посьfльны�й - посланець, -ПН!!; 

П. собаКі1- послаR~uь-соб:іка. 
посы�ать,' посbrпать - поси-

пати, посJ!патп. 
"ПотаеННblЙ - потаі1нlві. 
"'Потеря - втрата, -ТІІ. 
'Потник - пітом!!, -K~. 
*ПОТНИКОВblЙ - пітuшtОUIlіl; П. 

КРІ,ІШЮ\ - пnкрпшка піТUШIОва. 
Потребность - потрr6а. -611. 

* поучительны~ -- п~учнЙIl. 
,. Поход - ПОХІД, -ХОДУ. 

'ПОХОДНblЙ - ПОХ{Д8пlij П. ДВН-

llo'J I::L 

,',І;СНІІС - ПОХJДИIlі1 РУХ; П-но-60-
l'иан ;І;uзш.-пох{дuо-боііоп,', ;lаIТ
ТЯ; П. захват - похіЛIІШї зачіп; 
П. КО.10ШI3 - ІІОХlдl1і\ колопа; 
П. ІIУХIШ-ПОХlдuа кухпя; П. ось-
1І0Х1ДН[\ піС1; П. охра.ПСНIІС - по
Х{ДН[\ охоропа; П. палатш\ - по
Х{ДІІпі1 Ha!I~T; П. фuрма-ПОХІдна 
фОРJlа; П. шаг·- ПОХІДППЙ крок. 
'Почва -' rpYUT, -ТУ. 
,. ПочвеННЬІЙ -І rУllТОПЙЙ. 
Почесть - по шипа, -НП, нові

Г,І, -ГН; П-ТІІ воипские-п ii1cыо-
ва 1I0Wallil. 

почетны�-почесн1tI1;; П. крас
uоармсец - почесний червоно
аР)IІЄ1\І •. 
"Почин -- ИОЧІін, -НУ. 
* Почикка - пош\год;г.сuня, ІІО

Л,[ГОl\а. 
*ПОЧИНОЧНblИ - по.1.Lго;щIlЙ. 
"починочны�й материал - пола

ГО,~Нllfi ~JaтеріJfл. 
"Почта -ношта, -ТП; п. noен

пан - віIlСЬ1!ОШI пошта; П. DООППО
голуБНllая - віі1ськово-голу6lШ<l 
пошта; П. леТРD.я-лстУча пошта. 
*почтовы�й - ПОШТОDIІI1; П. КОН

тора - поштова ІtОlпора; П. стап
І\ШJ - поштова ет:\I\ія. -ції. 
*Появляться, появиться-з'яв

Л!І'ГПСЯ, в'явr'IТIІСЯ. 
"Появлюощаяся - що з'нвля

СТЬСfl; П. !lIIшеЕ!. - мета, щu 
3' fllІЛ!f ЄТ!, СЯ. 

ПОАС, пояс он - ПОЯС, -су, 
Нl1ясОlі. -еки; Попсис ПСД)'ЩІІ(]-
наIlРШІШ!11 ПОЛСОК; П. I(OJnIIO
поіі - Ііі 1 ЩІ', впfі lІt)псОlt. 

IІl'еВI,IIl1СПIІО 

І Поясной .. оо 1І0ЯСНllіі; П. МІ[
Іпеllь-ноясші !ІСТ,І; П. ремспь
поисш!1і pe~liI!Ь, ПJСОК; П. цеЛI.
lІояспа ціЛІ .• 

Правдивость -- праП,,\I'rвісТlo. 
-пости; П. матерпала - праН,,\r'r-
Еість !lатеріЛлу. , 

,.Правее 0--00" - "lIp:JIJII!I~ 
, о-оо" 

1 ! 1 

"'правило-прilБП.,о, -Л"; П. 
СТl'е.lь6н - пр:івu.lО стріЛJ!НПJl. 
~ПраВЙJ!О - прпнrІЛО, -.1<1; П. с 

;r;О.1езнuli лопатоіі -- ираН1IЛО із 
з~ l{ЗПОЮ .lОП'\ТnІn, 
*правилькы�й - пр,\вrШ.Пllіі. 
* правйльны�-,нрапй,н,ІІІ!к,' -ка. 
Правительство - УРНД. -І\У. 
Право - право, -ва; П. ДИС-

ЩІП.llшарпое дис[(ппліuарне 
НР'\ВО. 

Правомочие - ПР:lЯОJ10,I;uість. 
-ностп. 

правомочны�й - праВОJtОЖПlliJ. 
* n раВОфлакгов ы�-- правоф.1ЗU

копий. 
'правы�й - Н]Jllспl\; П. KOIIЦI'

вая 'шсть--прdu;] кіпцсва часТІ';· 
па; П. (леnоr) плечо вперс.\
прJпо (ліве) пле'l~ впеРl:Д; П. 
флаиг - пр:іПUіі ІJI,шик. 

Праздник - CBJTo, -Т:1. 
~Практичесний - праКТ1I'1ПllіJ; 

П. стрельба - практнчпе стрі
.1.lнин. 

.' ПрачешнаR - праЛI.uа, -ні. 
Пребblвание - переGУП:\IIНі! . 

'. Превосходство-перевага. 
; ПреВblшение __ о ПСРСВI!щеuuя; 

П. .1 IІПll П ОГПR - переВI'JlЦI'IІН:J 



11 [)І)гра,\<І 

ліпії вогш.\; П. ТОЧКИ - переви
щення ТО'ІКІІ. 

.f Преграда - псрегnрJl\а, -ДИ; 
пвреПtlна, -ШІ; П. ОГllепап - вог
шjвз перепОпз. 
*Преграждение -' (действ.) 

перр,горJДЖУІ)а,'шя. 
* П редавать, предать-( суду) 

nіддзваТ1І, піддати; (против
rllll,y) зрl,~;1;УП<1ТИ, зр:ll\llТlІ, 
*предварительны�и - упврuд

пій; П. I10маПI\<1 - упередuя КО
М{ЩII<l; П. рассчет ,- уперuдніll 
Р03[>С\ХУПОІ\. 

Предварять, предварить -
попеРСДЖllти, попереДИТIІ. 

Предвидение - передбачення, 
(дві/ств.) передбачавпя. 

ПреДБидеть - передбl\Ч~ТlI, 
передб'\'1l1ТИ. 
"Предел -1'рашіЦIІ,-ці; П. nил

ІШ (большой, I!аЛЬІЙ) - (веЛ!I
К<І, l!a~,\) граПllЦЯ І!їжuиюl; П. 
Н0311IJжuоti точuости і!асшта6а

граПlІЦЯ можливої TJ'1II0CТI! мі
РІ/ла; П. УПРУI'ОСТU СТВОЛ<l
граlfl'II\Я пружпости ці ВІ!І!. 
* предель~ы�и - Г[><11111ЧlJIlJi; П. 

точuость - граuIrчпа Тtl'шість. 
t Предмет - рі'! (Р.)'1I1); ПРUД

ме'г, -та; П. nоснпого оБU~О,~iL
віііСІ,I(()И,( рі'l; П. ЖССТJlIol!! -- міс-
1\VBIIH IIPV,l~ICT; П. OjJJlClITIlj1"BU'J
Ішіі - - оріЄlІтаЦlііНllіі IlРVДМСТ; 
П-'ІJ,l Ц('lllll.IС - ціНlIІ Р'~'lі. 
"ПреДМОСТНblИ - переДl10стJ

ниіі; П. 1І031ЩlIП -lІсреl\!lостJпа 
1І0ЗI'lцін. 

предназначать, предназна-

ІН 

IIl'eAceAaTe.ll, 

чить - . ПРlІзначати, прнзначити 
lIaoeI)I~.\· 
"П реднам ереННblи-наВJIJl:сниfi; 

П. 601\ _. навшісппlt бій. 
• Предосторожность -оберuж

пість, -ности, перосторJга, -ги; 
мери П -C~II - заходи обер~жно
СТІІ, запоБІжні заходи. 
*Предотвращать, предотвра

тить - - заПОбіг;!тн, запобll'ТИ; 
(Оl\)підссртати, (од)підвеРIlУТIІ. 
*Предохранитель - запо6{;J;

[]ІІК, -ка. 

;ПредохранитеЛЬНblИ - ,запо-
6IЖНllЙ; П. взвод - запобl11;IШЙ 
звід; П. КРУЖОК - запоб{жний 
КРУЖОК; П. м~хаПИЗI1-- З<1поБIЖ
НІНі IІrхавІзм; П. ПЛ<1пка - 5<1ПО
б{;I;оа, ПЛ<tllка; ,П, lIРРЩllа-
5ап061;(;оа пружина; П. Р<1зреsнuе 
колы\-з<lн06{жпеe розрізвu кіЛI,
Цв; П. чека - зап06{;КНllfi загвіз
ДОК; П. ЩIlТИК - sаПОбlжпий 
ЩИТІІІ[. 

, Предписание - прІ'ШIlС, -с)'. 
'-ПреДПИСblвать, предписать -

пришісушпи, приписаТIІ; наю\
зувати, паказати. 

Предположение-прип)-щенпя, 
зд,IГ<1I\, -ду. 

Предпочтение-персвага, -1'11. 
ПредпочтитеЛЬНblИ - переваж

нніі. к[>аЩIlЙ. 
*Предпринимать, предпринять 

-- ;'<lхJджуваТIІСIІ, заХОДЖ~ТIІСjJ; 
братися, взитися дО '1І1ГО; П. на
СТУlIлеllIlС -- розпочuшtти шіступ. 

Председатель --I'o.~OBa, -ВИ; 
П. ВУЩ!К- Голоші ВУЦВК 

IJредстаВlІте.1l. 

Представитель - преАстав
ннк, -к;1; полноIІочный П. округа
повноваЖППJ\ предстаВlІlІк ОКРУГИ . 
*П,редставлени? - з'Яв.1еLlпа, 

подання, надсилання; П. по ко
.'І!апде -- в'явлвння за командо..о; , 
П. ходатайства - поданни ІШОПО- ' 
т;іппя; П. сведениlt - подаНЮI 
BiAJ'IOCTiB. 
*Пр~дставл~ть,представить--

1l0Д11ВitТИ, ПО:ЩТИ, uаДСllлаТlІ, пrt
дісшіТIІ. 
~Представлят~ся, пр~дста-
вит~ся -- з'IІВ.tятися, 5'яr.итuся. 
Предстоящии - ма!іБУтнііt. 

* Предупреждать, предупре-

дить- 1l01lеРСДJЮІТИ, попер~днти, 
запобіг,\ш, запобігти; )'llереда;а
ТІІ, упереl\IJти. 
*Предупреждающии -, упеjJ'::\

НИЙ; П. УДGр- уиврr;Дllllіі удар. 
* Предупреждение - ПОlJер~

Д)I;епня, gапобіг~ння; П. от О .В, -
зап06іганпя О.Р. 

Предwествующий - попер,~,\
lІііі. 
*ПреждевремеННblИ - перед

часннй; П. разры-переl\ Ч~СПIІЇI 
рJЗj1ИВ. 

Президиум - преЗН,~ія, -дії. 
Презрение-ПРИЗllРСТВО, -ства, 

зпеШІI':t, -га. 
"ПреимущеСТВО-llерешll'n, -ги. 
*Пренращать, -ся, пр~нратить, , , 

-ся - ПРППI\ПЯТII, -ся, IlРШIПНIІ-

ТИ, -ся; "Пре!<раТIІТЬ ОГОIlЬ" --
"ПРI!ПlШUТИ llОI'Jпь" 
"Пренращение - IІРНПllll\,UlIН; 

П. огпя -- ПРllп{[пещя ПОГIlЮ. 

)·1 :~ 

ПРНUЛШІ;;lТ/, 

* П Р 20бладание - перевага, -rн 
" Преодолевание-uоре~lагlппя. 
* Преодолевать, преодолеть-

пеР~,ІаІ'ати, пере,ІОГТІ'І. 
-, Преодолевающая работа 

мы�цц - переJlа.!'іЛI,IІ<1, роііот[! 
м'Нзів. 
"Препятстеие - пеРСIl,:IІ<1, -111І; 

псрешкJі\<І, -ДП; П. IІСІІУСl'тuеп
ное - штучuа перепJIl,'; П. пе[>l'
носпое - пеРСП'!"IШ lІі'I,еп,іl!,I, 
"Препятствовать, воспрепят

ствовать -- переШІ(О;\;I>lLТІІ, пе-
1, ['IІII'О.\I[ТIІ. 

,- преры�атель-uсрерuипч,' -чn: 
П. Т,Ш~ (ЗПlМср) - переРІ!НlI'l 
СТ[!)'іІУ (п!rЩllК). 
'ПреРblвать, прервать - ІІВ

реРlш,іТIІ, переРВ:LТ!!. 
* П реры�истьIи-псрегІ'ш'lастllіі.. 
*преры�чатостьb - llеРСРI/в'т

CTicТL, -тостп. 
'Преследование -- llер~слIIl.У

ваОIlЯ. 

,- Пресл€довать IІсгеоіl\У-
па111. 

'Пресс - гпіт, -'1')'; П. 111,1'1:1,';-

1І1,lіі - в,і;l,ілIolШЙ І'ІІІТ. 
'ПрессоваННblЙ - ГIl{Ч~lJllіі; П. , , 

сеllО --- ПlІ'lеllС СІІІІІ. 

П ресту пнин- злоч lіНСЦL, -111\11. 
преступны�й - З.ll1ч!'IПUllіі. 

'Прибавлять, прибавип -- ,~o-
1\1I,~:iTH, додатн, з61.lІ,шупаТIІ, 
~G1ЛI,lIIПТП; "1І1'I1('а8l,, ІІІ'ІІ!ІО"
,,3Gі_ll,Ш, IIjlJt'TO". 
"ПрИближать" -ся, прибш1З~ТЬ. 

-ся -- lIаVЛП;llаТlI, -ся, Шlil.1I1~Il
'1'11, -сл. 



IlрпU.Ш,I;Оllllе І r І' Ш'QТОВ.'IiIТ1, 
-----~ -- - ---

о:· Приближение _. Н;1БЛI"I,е~UJІ; 
П. к I\СJlП-- lІаБШІ;(;,СПНН до ЦІЛU; 
I1ристреДЮ1 ПрпБЛllщеПllеМ-ПРll
СТРІЛЮR<LIlllа п:tбдИшеUIlJl)I. 
*при6лиженны�и - пабл{rЖСП!lI1; 

П. ТОЧllоеТL-uабilижеп;\ тОчuісrь. 
*Прибор - прилад, -ду; П. ДЛЯ 

II<lGIIBКlI патронвых лепт - IІРй
Л'Щ IШПОВПJlТІI пабіііні І Сl'ріЧКJІ; 
П. освотителыllйй - ОСВ! Т люваль
IlIIІі JlГllла;[; П. про6П11fi-спро6-
НllіІ прuла:; П. злеКТjJО-ИЗ)lеРІ;
теЛLп],]1і-~деl\тро-впшрчиtt при

ла 1. 

• приБьlва~ы� приБы�ьb - прпбу
n~ТI!, прибути. 

приБы�ающийй - ЩО прuGушk 
Пр~бblЛЬ (,/юдей ~t лоша

дей) -lІрпб)'тOJ\, -ТЧ. 
Прибblтие - прибуття. 

'Привал - постоянка, -ки; ПРИ
чАл, --'У; П, большой - велишt 
ПОСТОЯlша; П. ~ШЛЬІЙ - КОРОТlЩ 
ПОСТUЯПКrt. 
*Приварок - прuварок, -ГНУ. 
- Приварочньій - припарr;овиu; 

П. ДОПОJl1~l'вие _. пгиваРIІове по
стач:іппя. 
'приверты�ать,, привернуть -

прпкручуюТll, прuкрутИтu. 
Пр~ветствие - ПРlІнітllllJЯ. 

"Привешивать, привесить 
IlРU·ІIНЛIUП.lТIІ, llГllчеlllJти. 

ПРИЕивка - ЩI~lІлеIlIlЯ. 
Привинчивать, привинтить

ІІРIІПІІІІчуватu, rrРЩ·ІШlІтrlтн. 
Привлекать. пр~влечь - ПРН-

'І агати. "РIlТЯГТИ, залуч~тп, 
::а.ч'lІ·IТIІ; П. К ответетПСIІIІО' 

сти -- IIPII'fJll'гiI до пі;\1l0віД;IЛL
ПОС-ТН. 

* Привод- передача, ·чі, транс
~llсіл, -сії; (noJ-/.'t) rrРНВIJдеППіl; 
П. 110;(;11011: - IlОШ~ШI пере,,:'tча, 
траПС)llсія; П. педаЛЬUl,tі!. - СТУ
([зтнсва IІI)Р8.['·' ча; П. ручноli·
ГУЧН{t IlCpeiIl'13, 

ПРИВОДИТЬ, привести - - 11\111-

ПОДIІТI1, rrpIIB(CТll, (1/11ll,lІер) 
наН(\ДПТll, павести. 
*Приводной - IІРИВОДІІМі; П. 

ваЛlШ - ПГllВОДПllj[ валець. 
привы�иаa - ВВІІЧІШ, -КП, па

ВUЧI\а, -КИ . 
*Привязнои - IІГIІВ'Н311:1й; П. 

пзростат - ПГПЛН'ЗПМІ :\еро
CTRT. 
'ПРИВЯЗblвать, привязать -при

п'Н9уватп, ПРI1В'лз.\'ГИ. 
"Привязь - прив'язь, -зи, при

пJи. -попу. 

ІІІ 

Пригибать, -ся,пригнуть, -ся-
• І 

Пр!ІГIII1<t1'І1, -ея, ПРПГНУ1'I!, -сл. 

Приглашение - ваllРUШСНШI. 
о: ПригнаННblЙ - прппасОпаппЙ. 
О'Пригонка -(оде:жОь~) добір, 

-"огу; (ОРУ;J/CUЯ, снаРЛalСЄ-
1t 1l.'t) -- ІІриuаеовувапuя, прппа
сув:\ппп. 
'ЛРИГОНRТЬ, пр"гнать - ПРllпа

сопуват!!, ПРIllШСj"ваТIІ, доUпрітп. 
ДОбрlТІІ; П. снагнженпе - ПрlI
пасовувати лаШТУПOlt; П. ОДСЖ
ду - доuпратп O,~I!Г. 
~Пригорок - II~ГOГO!(, -гірка. 
Приr'ОТОВЛЯТЬ, ПРИГОТОВИТЬ ~ 

готупптп, lIрПГUТУв{t'ГИ, л:іГОДПТIІ, 
lІ;l.l:\I'О,~I!ТП. 

II РПі('( оа'[J, 

:Придавать, прид~ть - Д'~Дi.I
мтп, додати; ШLдаIЩТlr, lІадатн. 
*При~ерживать, прид~ржать
ПРИТРШlувати, ПрПТрШШТИ; П. 
-ся - I\Отр1IJlуватпся. 
"'придорожны�й - "рuдорОжпіil. 
"Прием-хват, -ту; спJсіб,-собу; ~ 

IIрпfi!ніппп; П. а~16У,ІаТОРIiЧ!) - - і 

ПРJI·Шr. 

о, Приназание - ':;[ГЦ, -ДУ. 
'Лриказист - П,IІ;,і,JllІІК. -ка. 
'ЛрикаЗblвать, приказать - ш\-

качпаТIІ, наказати. 
"Пр.,клад - П!,ш:.l'\Д. -ДУ. 
"'Прикладка -НРПІ:.1~А,іLlП:t, 
'Прикладной - ІІрш;ладнr'If!; П. 

упра;rшеШlе--ПР"К.1~ 111l ~нріпа, 
П. фехтонаllІ1С - ПГII~.1ЦІІ~ феl
туг,JПIlЯ. 

itибулаторпе приuмаllПJl; П. 1lаекн, 
ропочныl!. -,'ШСКУВ{LЛЬ'ШI\ сп,{сі(,; 
П. рушеfІIІ!,IЙ - хват рушшJчнпЙ. 
'Приемник - прП/і,II;\Ч. -чJ. 
'приемны�й - ПРНЙ;U'\,IЬППі\; П. 

)[ехаПIl9!l- ПРПU!lільuпіі мехi.l
піВ!І; П. ПОКОЙ - l\мбудат,\рія; 
П. с.танція - прuйш\дьпа ст:!ція. 

'ПриклаДЬІвать. приложить--

І пг п ",ш;[:1ТIІ, прuк.ніrти. 
"приклепанны�и ІІрuшuтОваппЙ. 
'·ПРИКОЛblШ - IІгr'Ікід, -КО.1<1. 

'ПриеМЩИК-ПРПі\!нlr.ьнuк, -ка. 
О'Прижим - ПРИТDСК, -1\У. 
Прижимать, прижать - прп

'І'rlскувати, IІрИТIlСПрU. 
: Прижимной - ПРІ.ІТпrl;~rJЙ; П. 

впuтuк - ПРПТIlСl;ПlIfi l·НIІВТПК. 
*Призма-ПРИ3JШ, -,Ш; Л. отра

жатель - ПР1Ізма віДUlшач. 
:·Призматичесии~ - ПГПЗJlатич

Пlili; П. бинокль - ПРПЗJlатuчппі\ 
6іПUl(ЛЬ; П. стекло - ПРПЗlli.lтrlч
uе Сl:ДО. 

Признавать, признать - вн
ЗІшв:lти, визнати (за ЩО, ІІОГО). 

.. Приз нак - ОЗШІка, -ки. 

. ПРИЗЬІв - призов, -ву; заКJlІШ. 

-ч· 
, ПРИЗblВНОИ - ПРПЗ0ВНИЙ; П. В09-

раст - ПРПЗОВUИЙ віІ(. 
'Приказ - паЮl3, -31'; П. 110 

()О полку -- пакlз ОО lІ(1лк,\ві; 
П, ПО частп-паю\з чаСТІші' 11,1 

П.·~у-- :1" HRI((]'10\l. ' 

~ прикомандированны�и - ПРН
станJслеН[jfj. 
'П рикомандировьшать. прико

ман дир о ва ть-прнставовд 1"па1'И. 
п рпr.таПОВI·IТН. 

і Прииосновение - ДО1'IІІ;, -((І'. 
"Прvкреплпть. прикрепить -

ПГlІкріплЯтп. пгш;ріПІІтп. 
"ПрикреплеННblЙ - прикрlп.1е

ППЙ. 

':'ПРИИРblвать, прикры�ьb - НРI'
ItРllлJТІІ, "РПКР{ПІІ, 
'Прик,р" вающий -IІРІІКl'uв.ш';іі, 

захнrНІІі1; П. 'laCT~ - Зl1Хllспа ча
СТІіпа. 
"прикрыт1еe -' з,\шет, ·ТУ. прн

чuпіllllЯ, прпкрнтпr: П. ЩIІТf'
вое - Щl(Т"В~ "1'IlКl'птт,f . 

І І;, 

Прикуска (у .IOllhtOll)-ПГ"
К)!СК<1, ·СКlI. 

Прилегать, прилечь - Пl'UЛJl
Г:\ТІІ, прп.шгтIl. 
'Прилежащии - IІРIІЛС;((lІutl. 
'ПРИЛНВ-ПР{I.1UПUК, -вка; Прl!

ІШІЛ, -лу; П. ,~.lH ПГУЖІІІІIJ ПО,l-



ІІРИЛО)SСlluе 

жииов - ПРИJlИВОК ДJlЯ ПРУЖИНИ 
притисків; П. КРОВИ - IІР{IlIJ1ИВ 
крови; П. с упором - ПРИJlИВОК 
~ УПОРОЮ. 

Приложение - додuток, -тку; 
прикладаннл. 
'Применение - вжив:lRНЯ, ва

стосовання, пристосування; п. n 
местпости - пристосування до 
місцевости. 

о Применительно - віДrIовlдпо 
до, IІри~тосJВУIСЧИСЬ до. 
*Применять, -ся, применить, 

-ся - ВЖlшати, вжити, застосо
вувати, застосувати; ІІРИСТОСОВУ
пати, -ся, пристосувіТll, -ся. 

Пример -приклад, -лу; П. лич
ньrй - особllСТИЙ приклад; 1l0да
вать П. - б}lти З3 прlrКЛі\Д. 

ПримеРНblЙ -- зразковий, взір
Ц~ВИЙ. 
*Примесь - доиіrшш, -КИ. 
• Примет на-прикмета, -ти, озпа

ка, -ки. 

'ПримеЧlние - ПРИМІтка, ·ки. 
"'ПРИМННУТblЙ шты�H - ІНІСТРОМ

лений багlН;Т. 
"ПРИМblнать, примннуть - при

лучатися, ПР~.JУЧIІтися, приля
гати, ПРИЛЯГТIі; .. ~римкпу·rь ШТЬІ
ІШ" - "liаСТРОl)!ИТИ баl'ивти". 
*Принадnежность - приладдл; 

припалежність, -пасти; П. Jtазар
мсппап - касаршfllО прпладJ\Я; 
П. кар:tУЛЬПі1Я- JшАuо сторожі. 
"Принимание - приОюіння. 
"Принимать. принить - I1риА

матн, ПРllі\н:fти; Dважатп; П -1O'r 
скороrть-приі\мпють nrRИдкість. 

Приспособ!luиuе 

*Принимающий парад - що 
ПРИЙlrає параду. 

Принуждать, принудить-при
мушувати, примусити, силувати, 
присилупати. 

Принуждение - ІІРЙМУС, -~y, 
сr'iлуваппя. 

ПринципиаЛЬНblИ, . но - прип
ципJвиі\,. ·ВО. 
'Приостанавливать, приоста

новить - припиняти, припинити. 
*Приостановн~ -- припr/н~ння; 

П. огпя - ПРНПlІнення вогню. 
*Припас - IІришіс, -су; П. бое

вы�e - боАні пршrасп; П. агне
стрельпы8 -- вогнеп~ль~і IIPJIII{~
си; П. с'естпме - хаРЧІ, -'ІІВ. 
*Припен - IІр,jпік, -ку. 
"Приподнимать, ПРИПОДннть -

піl\іАматл, підШпЯтн. 
'Припой - ЛІбтз, -ти. 
*Припряжна - підпрнжка, під

прягlluня. 
*Приращивать - доточувати. 
Присваивать, присвоить -ПРIl

сn')ювати, присвоїти, привлащу
вати, ПРlІвластИти. 
*Приседание - присідання. 
*Присоединять, присоединить

прплуч:lТIІ, прилучirти, ПрІІСДПУ-
пати, при~дю\тп. 

'Приспособление -' І\lйстрііі, 
-РОЮ; пристосуваппя; П .визпрно~-
~ірпиll IІристріl!; П. 1Ш3l.lвпое 
(ЗУ!ІІІОР) - ВЛКЛИ'ШИЙ пристріrі 
(ш/щпк); П. оседающее - осід
Н{ІІі прuстрі!l; П. прице,п,поо -
ШЩ{ЛЬUlIЙ пристрій; П. стрсляlO
щее - стрільніІjt пр{rстрі!l: П. ДЛЯ 

11" 

І [РПСIІОСОU>lЯ'!'!, 

пс.тавлявия патронов - пристрій 
для вкладанпя набоїв; П. тероч
пое - терковий ПРJ!стрій; П. ІІ 
меСТІІОСТИ - пристосуn~пня до 
місr(евости; П. охдашдающее -
охолодuuй пристрій. 
'ПРИСПОСОблнть, -си, приспо

собить, -си - IІристосовуваТJI, 
-ся, пристосушіl'lІ, -сл. 

Приставлить, приставить -
ГІриставляти, пристйпити; П. лп
пейку - пржтавляти лінІйку; П. 
ногу - ПРlІставити ногу. 
*Приставление- ПРІІставленпя. 
"Приставной - ПРIЇстапнuй; П. 

лестпица - дра61lПG; П. мага
ЗИН- приставнuі1 Ilагазlrн. 
"Пристань - пристапь. 
Пристегивать, прv.стегнуть

пристібувати, присте6НУТIІ. 
• Пристрелиа - пристр{люваu

НЯ; П. ,захватом цзли n nИЛКУ,
прnстрrлюваппя ваХОПЛОППНJI ЦІли 
в иіЖПІШ; П. пепрвры�нь[!rr ог-, , 
иеlГ -НРJlСТРIЛlOваППlI пеВШІННIІ!! 

вогИеll; П. по дaДI,HOCТII- пристрі
ЛlOваппя ва відда.lеll~НІІ; П. по па
пгапленшо - ПРПСТРІлюваНllЯ за 

Ш\ПРЯ"lОlr; П. приближеппем R 

це.НІ - прпстрlлюваппя наБЛI!
жеJ\ШШ до Ц{ЛП; П. скачк~ии
пристр{люваппя скОКUllИ. 
"п ристройна -ПРJlбУДllпуваrшл, 

ПРllбудув:іппя; прибудова. 
':. Приструги - підпру," пики, -ків. 
"Приступон - приступоrі, -ока. 
"Пристнжной - OP'IUKl)Hllii. 
Присига .- нрисЛга., -го; ПРІІ

ІІІІТІІО П.,- ПРПЙ!\!llIІНIІ ПРIlСЯГИ. 
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"Притон - доплив, -ВУ. 
"Приторачивать, приторочить -

прпторочувати, ПГИТОІ'ОЧИ ,·П. 
"Притягивание - притлг,IПIІП. 
'ПРИТRгивать, притянуть-прн· 

тягати, прrrтяrтІІ. 
'ПРИТRЖНОЙ - ПРlІтяжнІ1І1; П. 

ре'IІ'ПI> - ПРlIтлжuirtt p~JIii!r.. 
Приучать, приучить - прuвча

ТІ!, IІРИВЧIIТI1. 
Приучение - ПРl!вчапня. 
Приход - пrп6уток, -ТІ,),. 
'Прицел .- 11IрНИК, -І(а; П. ВІ.І

дшrжпой - ВIІСУnЮJЙ IrІРШ!I;; ПІ.І
сота П. - висота м{рш/r;а: П. 110 

раССТОЯRИJO- М{РRl/К за віддален
/ІЮІ; П. uаfi)!спшнfi - ШlПJrl'IІШllіl 
JІlРПИК; П. ОПТllчсскиll-ОПТII'Ішrй 
I1 {РШІІІ; П. постоянш.IЙ - ст,\лllй 
J!{РШІК; сте6едь Пl'uцr..l<! - стеблu 

І , 
У.ІрНlІІіи. 

*Прицеливание 
пл. 

І 
П:lЩЛЮЩШ-

':. Прицельньrй - міРППlіJВlift; ШІ
ц{лr,пиtl; П. ВІ/рез - пr'iріз мі[l
шшовПfi; П. дп..1ЬПОСТЬ - міРIІIІ
IIOn,l дал~кість; П. диск - КРУ
;Б~ЛО !rірпикове; П. колодка
колодка IІіРНlшова; П. J(ОЛЩО
liiДI.ц~ Ilіршшоnе; П. ЛlШН/І -
пщільва ліuіл; П. nrуфта - JlуфТ<L 
!rіршrКОDa; П. пора;l;аСJrое ІІГО' 
eтpaUc.TBo - наЦ{ЛЬ[JИЙ ур:іЗlIlltі 
простір; П. прпспосо6леПliе -
нщ{льппtt пристvШ; П. IІрорезь
прорізь міРПlшова; П. ПГУЖliпа
пружr'rп:t IlіРПППt(ВD; П. раШ;:1 -
раJша IlірПlШОВ3; П. СТ:Jпок-
СТ3liОlІ ",щIЛЬНI/Iі; П. ХОМ)'ТІІ!І _ 
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Хl\МУТlШ міРllИКО811Й; Л.lllпилька
ШПfrЛЬШI міРПlIllОпа. 
:Лрицепна.- причіпка, -КИ; прп

'1IIfлюваIlШІ. 

*Лрицепной - ПРllчіIШИЙ. 
*лричальны�и узел - ПРIlчал),. 

ІІІІіі н)-зол. 
Прича.СТНblИ - НРlIчв·rНUfi. 

* Л ричина. -lllШ '11mз, -ЛlI; Л. не
З'ІКоюшя-псзаІІоппа ПрIl'llша; Л. 
уважптельпал-попаЖIШ IІрuч{rП<l. 
~Лричислять, причислить - ва

l'ах,\вупатп, З<lрахув,\ти. 
Причита.ющиИся - палвжuий. 

"Проба.нива.ть, проба.нить (ору
дне) - протир<lТlr, Пl'отврти.· 

'·л робег - пере6іг, -гу. 
*Лробел - прогаЛІШ(1, -ПП; про

ІІУСІ;, -І'У. 

"Лробива.емость - пр06І\впість, 
-ности. 

'ПРОбива.ние -- пр0611ваппя. 
*Пробивнои - иро6IІВll{JЙ; Л. 

действие - пр06ивниfi ЧІІП, міць. 
*Пробна. - заТlІчка, -ки; І{ОРОІ(, 

-рк,,; П. жrлеЗllал - заЛ{ЗII" за
тичка. 

'ПроБНОВblИ - корковrlЙ; Л. 
крt.IШІt:1 - ЩJркова пJІ(РИШІШ. 
*ЛроБНblИ - СПl'оБUUЙj П. ПРІІ-

бор - спро6111Іfi IІрlrлад. 
'Пробоина - "[11160)'1І3, -пи. 
*Пробой - проБІН, -6,110. 
*Пробойнин - IІр06l'IВ'\Ч, -ча; 

ПРОТІІчна, -ІІІ!. 
"Пров едение - перОВНДСПlllf, 

"vош\дrrшл; Л. п Ж1І311" - пере
ведепнл в Ж,ІІТТ»; Л. І;"Рllвопта-
)101\ . Гll'ор,~~еItПfl П(Ф·11I1П. 

IІI'0ИО,Ш'1111о1Й 

*ПровеРRТЬ, проверить - пе
ровіРlіти, перевІГIІ'fП. 
*Лроветривание - пров{трlO

вашІЛ. 

"Лр,оветривать, проветрить
ПГОНlтрююти, ПрОВlТ[1І1ТI!. 

*Провещивать, провесить -
TIl'lItynaTI!, віІТІІ'шуг.НIІ; Л .. 'ІІІ-, ,. 
ШІЮ - ТlІчкува.ТІІ Я 1111 10. 

*Провиантсное ДОВОЛЬСТВ~lе
пропі,[uтське ПОС1,IУ<ІНIІН. 
*Провисание - обвисаllВН. 
':ПРОВОд - провід, -воду, дріт, 

дроту; П. BBO;J.\lLIfi - упуск
ш\fi IІр,lнід; П. ГОЛl.11і - l'О.шfi 
провід; Л. тел("I'ОШIІ,lit облегчеll
ВЬ1іі - телеф,lпвпй ПО.l,\гшевиіі 
провід; П. леГlщfi тrмфОВULII\ -
ле гю'Ііl телефОПIlиl\ провід. 
'Проводна-пропі,ЩН, -вІ, про-

ведеllПП. 
*Проводнин - провіДПИI(, -ка; 

Л. сеnIlIЖIIЛL,ШJЙ - сеЬІИжиЛlІШЙ 
провіДПІШ; Л. соодипптеЛЬНblfi -
ЗЛУ'ІllIІt\ пропідш'lІl. 
*ЛровожаТblЙ - ПГОВОД~I', _р;!. 
*Лровозоспособность- пропо

ИОСПРО!ІОЖllість, -пости. 
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*Лроволона -- дріт, дроту; П. 
внза.1ЬШ\!\ - в'ЛRаДЬ\lИЙ дріт; Л. 
жолеЗПilН - зцlЗПlIіі дріт; П. 
J:ОЛІОчаН--КОЛІбчпn дріт; П. коль
цеВ:1Я - кіДЬЦ('ВllіІ дріт; П. Me,l

пап - м{дниfi дріт; Л. ст~лыlнH 
струнш\н - стаЛUUIlt\ струппиt\ 
дріт. 
'лроволочныи - ДРОТЛІІІІП; Л. 

заграждепие - ДРОТЛlІ<lперепопа: 
П. еЖ-ДРОТЛIІМl їж,ік; П, пру-

llрогаг 

ЖИШ\ - дротян~ ПРУ'd;{IfШ; Л. 
сеть - дротлш\ м~рел;і1; Л. теде
граф - ДРОТЛПІlll т<,деграф. 
'Лрогар - прог.Jр, -ру. 
"Лрогиб - ПрОl'ПlІ, -ну. 
''-Прогон - підпалиП(1, -\ІІІ. 
Программа - ПрОГр,НI, -му. 

'ПрогреССИВНblИ - РОСТУЧІІ!І, 
прог~есивн!\Н;, Л. горепие - про
гресивне ГОРІюrя; Л. КРУТІІЗН~ 
Н<І резов - росТ}~ча I(P)~TiCTЬ H~
р{зів. 

Прогулна - првх'дк.I, -КІ/. 
'ПрОД8игать, -ся, ПРОД8ИНУТЬ, 

-ся - просувати, -ся, ПРОСУUУТІІ, 
-сл. 

*Продвиженме - rrросуваU\lЯ. 
*Лродергива.ть, продернуть -

ІІРОСІІикувати, ПРОСI1lІКВУТП, про
смикати, просмlrкаТIІ. 
* продовольствеННblИ - Х[ІРУО

пиЙj П. 6аз3. - xap'/OBl (,.1за: П. 
каптспа,РJІУС - XapQOD\1/t Ro"ip
ппll; Л. !шгаз!!п -- хаРЧОВ1І/і ~ш
газ{rll; П. треспорт - харчовu/t 
ТГ·!ІІСПОРТ. 
*Продовольствие - харч, -чу, 

прові,[нт, -ту. 
• Л родолговаты�-дlJвгастпй;; П. 

ОІШU - ДОnI'псте вікно. 
*Продолжение - иродОВ;I'lJинн: 

П. оси канада ,ствол,~ - ПРОДОВ
;І;СПНЛ оси ка1lалу ИІ Щ:!!. 
'Лродолжительность - трнв,і

діс.ть, -ЛОСТІІ; П. де/tСТВШІ r:l
зов - трш,,\лість ;т.!ї r;\зів; П. 
магша-ТРilП'\~;~ТЬ руч; ,Л. IІрО
['УЛІ"І - ТРilпаЛІСТЬ ПРОlІ;т.ЮІ. 
, лродолжительны�-тгrш'\лllil.. 

lJpoa;~t;1·\lp"I.1 іі 
-----

довгочаС1lиlІ; Л. врс)LЛ - .1';UJ'иіі 
Ч[ІС, ЧІІJJlло ЧilСУ; Л. UТПУСК
допгоч;\.епа відпустка. 
~Лродольно - подовжно_ 
*ПРОДОЛЬНblИ - подОП·,I.lll1it; П. 

ІIО:1ьцевой паз - ПОДОВ;Іша Ilі.'!І.
ц,\ва rapa; Л. поло~;е\lfІе - по
довл;не ПОЛО;І;енпл; П. нроре:ш
под,lпа;\lі IІр,lріЗII; Л. ребра
подОг.жаі p~6pa; Л. T~BP-HOДOB;"
пиfi те Г; Л. уровепь - ПОДОВ;J;uа 
поз~мuпuл. 

ПроДунтивность - про;т.\'ItТUU-
ність, -НОСТИ, • 
*Лродунт - ПРО;І,УКТ, -ту; Лро

дуктЬІ р~зложеПlIЯ - нро.1УІІl'І! 
рОЗК.1ач· 
'Лроездна - ПРQЇЖД;І'.іппл. 
* Лроездной - проїзп!І!l; П. ~o

КУ!lеIlТ -:.. ДОІ,УМUUТ на ПРОУ3І1, 
ПРОЇ3Шlі1 ДОltУ:llевт. 
*Лроезжая часть дороги 

I1ep~Ї3ДK~, -І\КІІ. 
*Проент - проtкт, -Т)'. 
"Проентировани~ - проск'ГУ' 

l:JIІIІЛ. 
'Проектировать- пгоектр<іти. 
* проекционны�й -ПРОЄКЦlі1пи/!; 

Л. плоскостт. - проєкціЙПil D.10I'lH . 
'Проенция,- проекція, -ції: П. 

J"ОРUЗОUТЦЬП'LЯ - ІlOз~ма IIPUCI;
ціп; П. каРl'ОІ11зфпчесr,нп . _. )1'" 
І!огра'l,і чпа I1РОЄКltія. 
.Прожектор - ІІро){'.JІПОР, -ра. 
"Лроженторист ПГО~;СКТОР

внк, ~ I~iI, 

., ЛрожеНТОРНblИ -- прnа;~ктоl'-
ип!!; П. '1"~Т[, IIpO;К~Y'TnГII.1 
Чіlет('НliI. 

11\) 
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'прозрачны�й ~ прозОрпll. : 
"Производнть, произвести, - І 

перевJдити, ПС[lепеСТ'l; П. ПІ,І- . 
ст[,ел - стрілитп; П. М~СІШРОU
І\У - М;\СКУП;'ІТП; П. паблюдгппе
CTr;l;Illl1; П. Пl\Gсг - (у)втіЮІТП; 
"П [lоизведеllО [lі\ЗПОД караулов" 
,.перев~Депо розвід сторожі". 
'Производство - порсвrДСJIIІП; 

техвіНl1, -1т; П. ВІ.lе1рсла - тех-
1Іі](;\ пJстрілу; П. 1І0пеРІШ - пе
рuведеJlIІЯ ІІсреві[lliIl; П. работ-
перев(.депвя [l060ТIІ: П. стрсдь6о1 
стріЛlіппя. 

Произносить, произнести -IJП

~олJшупа.ти. НІ'IИОВI1ТIІ, віIГОЛО
СІІТІІ, ПШІОВЛlfти. 

Проис~одить -- ПОХПДИТІІ, Ilі,1-
(j У m\ТIІСЛ. 

• Происшествие _. пригода, -ДІІ. 
; Прокладка -ПРОltЛ<lданпл; пе

lJ()лі;!;I'~; .П. пойлочп:щ - повия
ш1 IlСРС.11;1;llіІ_ 

*Пролет ( •. І~еrжду С1'UlНl{и.'l
. 1f/t)-lІсрегш, -гону; П. ~lnCTa·· 
IJРОГ{П, -rJuу. . 
*Пролом - IIРОЛ!!іІ, -Лll~IУ_ 
< Промасливать, промаслить -

ІІр"м;1щуваТIІ, промастИтп. 
*Промах - прОJШХ, -ху. 
• Промахнуть, -ся _. промах!!)'

ТІІ, . сн. 
*Промедлсние -- з;mlйка, -кп, 

:1і1БUРіІ, -рп. , 
.' ПромеЖУТОК--ПРО!1l;I;ОК, -;1;]:1'. , 
,'. промежуточны�й --ІІро!!іЖIІІ'J~: 

П. ПІІСТ·- - прuміЖ\l;\ ет{ЙІ(:1; П. 
rf;Лil1 \lго!!і.жп~1\ CI:.1~~; П. тра
H"P~ - ІІГО'ІІ',І;ІШ 1i',lnCp',': П. 

J І POCBcp!le11lIb111 

шаіі6а·- проміжшl шаfiGа; П. ше
стерня - Dро.\ііЖIІ~ шостсршf. 
*Промер - вІ'I!!Їр, -гу; П. про

тажеllИЯ - юіl!Їр прJТRГУ. 
"Промокать, ПРОМОННУТЬ--НРО-

МОЮІТИ, ПРО!ІО[ШУТИ_ 
* ПРОМblвна - пго,шваIlIlН_ 
, Пронинание - ПРОlIllIніННIІ. 
* Проникать" проникнуть-про

ПШШТИ, прОНIJКІІУТІІ, ПРОХОДНТІІ, 
ПРОЙТЙ_ 

n ропаганда-пропаl'анда, -дп. 
*Пропсллер -- J1РОП,~ЛСР, -1"1. 
'ПропитаННblЙ --lІрос,JІ,Лllfi. 
\ пропиты�ать,' пропитать - па

п,іювати, паПО·{-ТII. 
" ПРОПИТblваться --просяюlтпся. 
-n ропорциональность . -- \ІРО

\lОГI\{йпість, -НОСТІІ_ 
*Лропуск -перепустка, -кп; не

реllуск81IDЛ. 
,. Пропускнои ~ перепускuйй; П. 

ІШJlера - пере[lускuі Еа!Іера; П. 
спос06пость - перСПУСlша спро
D\llашіСТL. 
~ прорезиненны�й ~ ГУDІUП3UUЙ; 

П. ЛШТ,\ - ГРІОВі\шt СТР{ЧЮІ_ 
"Прорезь __ о прорів, _зу; П. при

І\СЛСІ- П[luріз мірпик6вПіі. 
* Прорубь -- ополJшш, -ІШ. 
'пр"ры�B '- ПРОРІІВ, -ВУ: П. 110' 

Р'\ХОШ.п; га.ов -- III'0PI;B порохо
nllX 1';'lзіп. 
'проры�аться,' прорваться ---

пр"рчm\ТIІСfl, нрорваТІІСП. 
, Просачиваться, просочиться 

І ' 
ІІросuчуват"ся, І1ГОСОЧIJТ\lСfl_ 

"просверленны�,' -НО про-

ог.,'·р.,.lСІІпіі, -\10. 
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* Просека·- ПРОС{ІШ, -КИ. 
"Проселочная дорога - путі-

веЦІ" -ВІ(І/_ 
'tПроскок - проскJIІ, -ІІУ. 
,'Проследовать - пройти, про
їхаТIІ_ 

Прослоика -- прJш~рок, -рка. 
'. Просовь[вать, просунуть-, 

просовуватп, ПРОС)~ПУТІ!. 
'Просрочивать, просрочить -

ПРОСТРО'JУЮТІІ, прострUчиТJI. 
*Простои - простий, звич;ій

пuй, uе,>клцпйі1; П. атака - про
"та aT;\K~; П. ВИЗІІа - ЗВІІчU.і1uо 
в'лзаuия; П_ ДВП;I;еиие -весклад
іній РУХ; П. ключ - ЗВИЧ.іЙuпЙ 
lШОЧ; П. оБJt[tIl- проста обяапа: 
П. отвод - просте відпUдсння. 

Простейшии - паЙllростlшиfi. 
*ПРQСТОЙ (вагона) -- пнр';

стій, -стою. 
Простота--простота, -ТlІ, про

стість, -стuсти; П. в обращепии
нростість повОдn;спня. 
.' ПрОстранство - проетір, пр,!

стор у; П. заСllарядное-простір по
загаРІштпевпіі: П.llертвое-мерт
вий пр,lстір; П. 06стреЛllваемое
IІбстр{дюваuи!\ простір; П. пор:\
;lаЄ\lое - урrtЗUIІЙ простір_ 

І Прострел - простріл, -ч. 
, Простреливать, прострелить-

І • 
ПРОСТРІ,1юватп, прострелпти. 

Простуда - заст)').;]" -щ. 
"Проступон - ПРОН!"Іна. -НІІ: П. 

па·,I;Пl.IЙ - важлива ПР081111<1. 
лросты�яя -- 1І1'ОСТllр;\.10, -.lil. 

Просьба - IІРU,,\НIlП_ 
'. Проталнивать. протолннуть 

][J!UТІІВОШТ YPJIQDI.111 

проппхJти, Н[!ОПХIJ)'ТИ, проштов
хуватп, ПРnШТОRХПУТlI. 

Протаскивать, протащить
ІІРОТНГ;\ТИ, протпrт!"I, \lJ!оволіll;llїІ, 
IIpOB'J.lOIIT1'1_ 
"'Противник-в,lро!', -Гl1. 
n ротивоазроплаННblЙ - ІІРОТН

і acpOn.1l'lUlIii. 

І ~, 1 

Лротивоброневой -'ПРОТІІІІ;\Н
цеРl\піі. 

* Против овес -- ПРОТlІв;lга, -ГІІ. 
* ПРОТИВОВ03ДУШНЬІИ-ПРОТlIПО

пітрнпllЙ. 
':. Противогаз .- IJРОТl1г,lз, -за. 
* Противогазовь[й -ПРОТІlІ'іізо

в:гй; П. защита - протигu.ЗОВlІl1 
3dШСТ; П. 060РОІІ[\ - про ГIIГи~o
В:1 060РОП<1; П_ среД~ТШI-' про
тигilзові з,lсобlI. 

, Противодействие -ІІРОТН'ІІ'ІІІ, 
-НУ. 

* 11 ротиводействовать- НРОТН
ЧИНl'пн, переШI(ОД;I;·;ТП. 
'противод~Iмны�~ - ІІРОТИДЙИ

\lніl . 
> лротивополDжны�й - ПРОТИВ-

НИЙ, протилежппlІ, супротІ'Іп-
ппЙ. 

*ПРОТИВОПDстаВЛRТЬ, противо
поставить - ПРUТІІст;івпти. 

Противоречие -СУПl'рl-'lІlіr,Т[., 
-НОСТИ. 

'. n ротивотанковЬІЙ --ПРОТllТ!і\l
ковШі: П. uорьба - протuт;\пкова 
БОРОН":\; П_ 060p')l['1 1І1'01'П
тиш.оnа 060рl11Щ. 

,', Противоштурм ОВЬІи 11J101'f[-
\ІІТ)"lJJІовпіі; П. аРТ:!Л.I"['II:1 
111 НIПfl!IТ~ї\" І\!:;І ;1 PT)!.ll~pi 11. 



І1РОТl!воядие 

'·ПРОТИВОRДие протиотрута, 
-ТІ!. 

* ПротираЛЬИИИ-ПРОТlIрач, -ча. 
*Протирать, протереть - оро

Тl!ратн, Щ1Отертп. 
"Протириа -нротир{~чка, -ІШ; 

IІРОТllріНIІН. 
1 Протои -нсреТІК, -току. 
ПРОТОИОЛ - ПРОТОІІОЛ, -лу. 

*Протравливание (Сl',мяn)
щ,lплеuuп. 

,. ПРОТRжение _. нротяг, ·гу; П. 
ЛIІВl1И - ПРUТЯl' дlllії; П. фроп
та .- протяг фронту. 
'·протRжны�,' -НО - ПРОТАЖПП!\, 

-по, ПРОТНГЛllіі, -до. 
*Проушииа - В}ХО, -Х:\. 
·'Профиль-профіль, -ЛЯ; П. 

возв(,\шеПНІ,Iі1 - підв~сеllиfi пр,l
філь: П. ДОj10гп-профіль шлях}; 
П. ІІСТПНПІ,ІЙ - праПДllпиfi про
філь; П. I1liЛНl,IЇI - IlрофіЛI> пов· 
опn; п. сокращеПШ.IЙ - СІ{ОРО' 
чений нрофіль; П. УСЛОПlJhll\
у~!оппиfi нрОфіль. 

І П рофильнЬ!й - прОфільпнt\. 
., Проход - прохід, -ХОДУ; про

ходження; П. ГОРШ,І!\ - проліг, 
-лаrу. 

; ПРОХОДИМЬІЙ - ПРО!lднйlІ: П. 
uолото - нрох! дuu 6аГIJО, БUЛ')ТО. 
* Проходить, пройти - npoxll

,ЩТП, проtітlr. 
<ПРОХОДНОЙ - прохі,ЩUі\; П, 

СВIІ~етельство-подороа;пій JlПСТ. 
"Прохожаа часть дороги

('ТУП~ -пп 
Пр~хождение - uрох,\Д;;;СILШI, 
П,)оцент - niIIr'!Tn1;, -ТI;;1. 

ПРУЖИlШЬlіі 

Процесс -- процес, -су. 
Процессия - процесія, -сії. 

* Прочищать, прочистить -
I1рочищати, ПРО'lистпти, 
*Прочность - МІцність, -ПОСТИ, 

ТРІ!ш;ісТl" -КОСТИ. 
.'nрощаЙте "_·"llрОЩ'\R;\.йте" 
"'Пруд -- став, .ну, стапо!(, -Вl,J. 
: Пружина - ПРР;І!П"., 'ИІІ; П. 

60rв~и - БJііна прр,,'l1Іа: П. поа
пратuаn - зпорJт?,t ПрУ";~lНа: П. 
r лавп~)\ - голоппа иружипз; П, 

гор6атая - горбата пружиuа; П. 
і\ВУllерая - дпуп~ра пру;r;\Ш:l; 
П', IlUсковая - I,РУ;I;алуп~та пру· 
ЖІШil; П. Зilш,а - ПРУіl;1І1Н1 заJІ
ІО{; П. пажимаlОщая ДIfСК при
І,ола - ~PYil;"I,II<1, ~O П,tтПскУЄ 
Н,' IІГУЖ[lЛU IllрПllка; П. пзкат
IІІШ;] - IІРУЖJJва вакочувача; П. 
uеЙ;НIЛІ,GеРll:lП - пеВЗ{lЛьбсрпа 
прри'lllа; П, IІлаСТlшч;tт,lЯ - пла· 
тіuч~с.та lIрр;{ша: П. плосми -
плесн;\,т,~ ПР,Уію'ruа; "', ПОД<1ва
теля -ПРР;lІuа подаnа'lа; П. пре

до~раПlІтсльuан - запобіжп:1 пvу
)І;lIна; П, 1I1'Іщельпап - ПРУЖlluа 
міРl1lшJпа; П. ПРОПО.10чпая - пр у
)1;1~11;: дротnп,\; ~. СПllральвая -
спlj1алыla пружuпа; П. со стеР,I;
ОСІ! - П[JУЖIIlШ зі стрижнем; П. 
спусковая - спусков,\ ПРУ;);]lпа: 
П. ствольпая - цівкова пружПu .. ; 
П. стопора -- пру,J;{IП~ ст,IПLlРіІ, 
П. тареЛОЧП,lll -r,lрі.1Пг,;\та Ilр)
,IJ[IIiI, 
·:пружинный - IІРР;III1II1II1: п. 

нсс!.!- -1;[II1Т:ll1; П.Щ)l,III1К:1-I1['У
-,1,.'11111:1 n\"Klllll11E,I' П. 11,1 ,1:1I~Y --=-

І '" .'. 

I1рут 11) ClОlі 

I1рр,пнпнfi наТJlск<lч; П. !lpe~()
храаитеЛh - IІРУ1КlrННIІЙ З!lПО
UІЖllИК; П. часть -прр;J\lІпа ча
СТ{Шil. 

І ,\0 возів"; П. .1СІ'lшll - леl'оl'lti 
ку ЛСМ~Т; П. стаиковы\ - CTaНl,O
ви!\ кулеJІUТ. 
* ПулеметнЬ!й - КрСМСТilJlіі; П. 

выоK - куле,JIСТВИЙ. В'!<,,:: П. ше
здо - кулеJlет~е rш~Д?; П. кар
ТО'lШI - куле:uuтпа карп,а; П. 

леНТ<t - кулемеТR<1 СТРІчка; П, 
окоп - ку лемеТІІиlІ шанець; П. ио
ll'JЗІ>:1 - члем~тнпІ1 віз; П. пло
щаДК:1 - кулеJlеТllа 1J.10ЩI'IIlК;I, 
П. рота - KYJle~lcTua СОТІІЯ. 
,'ПулемеТЧИН-КУМЮ'ТDПК, -KJ. 
* Пу льверизатор - прuскавка, 

*Прут - прут, -TJ. 
* n рblгание - стриМшня, ПЛИ-

гJIІПJl. 
"пры�унH - стрибун, -юі, ІІ.ІІИ

Г)~lI, ·на. 
"пры�оии - CKilf, скоку, (:три

"ОН, -6Ю1; n. в г.lуБИllу-стрuБОк 
у l'ilпб; П. простоіі-пр~стпil стрп-
601,; П. через бреВ1l0 - СТl'060К 
ч~рез колоду; П. через КUШІ
стрпбок ч~рез КОШІ, 
"Пряжна - пряжка, -КН. 
.:. Прямой - пр lІ)віі1, пр,lcтu!!; , 

"Пря!!о" - "Просто"; П. ви- , 
стрел - ПРОСТИЙ постріл; П. ~a
сечка -IІРilJПJіі зil'1ерк; "П~Н
~IO колп" - "ПРОСТО коли", 
П. ЛlШIІIІ- проста ЛІнія; П. U~- і 
llOДка - просте паЦІлювапня; П. І 
uача·ЛЬВllК - ПрЯШІ Іі н,\чаЛLIlD1I; 
П, ПОД'lппеlше - пряма пі;І.Л':Г
ліс;гь; П. попадание -, просте 
ВЛУ'Iі1НПЯ; П. УГО.~-ПРЯМ!ll! І;УТ, 
просТІ!Й ріг; N. удар- простий 
)-дзр; П. укол - l;plkfl1il укол. 
ХПрямолинейнЬ!і'І, -но - прп СТО-

лінійний, -по. 
ПУГЛИВЬ!И - ЛЯКЛИВllfі. 
Пуговица - rfдзик, -К,І, 

. Пуговна-го.11Вlf<l, '1(11: П, І()'р-

0:1 - голіпка ІІУРК,\; n раЗрllk 
І , 

ннка -- ГО.lІl1ка !,О3Р";І.UIІКЯ. 

Пу к. пучен - ·,1(11 )"Г, -т,і. 
Пулсмет - ку.ll')II:Т, -тз: "Пу-

.11 1 \I(1Т • 1l0P'n~[~'1~IC. -- "ку !!)·"I.~I' 

-ІШ. 

<Пулька - кулька, -КИ. 
~ПУЛЬНЬ!Й вход-кульовнti вхід, 
'Пуля - ~ул~, -Л!; п. истроко-

ПСЧU<lЯ - fucTpa І;У.ІІЯ. 

*П уннт --ПУНКТ, 'ТУ,: П. астроп;;
IшчеСlшlІ -ас.троиою чиий ПУI1КТ; 
П. ГД<1Вlщіі - rо.10DI1IІЙ ПУUКТ: 
П. исходш,Ш - БuхіДIІ!іll п)'пкr: 
П. коJlан,щыl-коJпIп"виfi ПУНКТ; 
П. пil6лJiJдател],оый - стс;ковиіl 
пупкт: П. U<1значешlН - ПУІ11,Т 
пршнJЧСППfl: П. пасе.lеПНI,IIІ
uаС~.lеПllіl ПУПИ; П. ОlJогпніl
ОП1)РUUЙ ПіПКТ; П.псрСВЯЗU'IПІ,IЇ!
переВ'J1ЗUJJtlпуuкт: П. с60РПЬІЙ-· 

ЗбіlJвUїI ПУПИ: п. звакуаl\ИОU
Hl,!i�-евакуацііІнпН ПУНКТ; П. пап
ШШ - ет,\шщі1 ПУВI(1'. 
*Пунктир - ПУПК'вір, -ру. 
, ПуннтирнЬ1Й - КР<tпкопUti. 
'Пускать, пустить - IІУСКllТИ, 

пустиш. 
. , Пусновой 
ПУСТОИ 

ЛУСІ,овUі1 . 
11 (II'(~ ,1.lіі \ \ . 

! ~,' \ 



][ УСТ0 та 

"Пустота -1І0РО;lш~q:1, -чі. 
*пустотелы�й - порожшlвиіі. 
*пусты�ьb - П}(СТІІПЯ. 
*Путо - путо, -Т;", (.нн.) пута. 
*ПутеВОДНblЙ - пропідшІfi. 
*Путевой - подорО;г.ніll; П. до" 

польствие - liодорожпі видатки. 
*Путлище - ПУТJlПI\Л, -ці. 
*Путь - ДОРОГ<l, -ги, ШЛЛХ, -ху; 

П. ВОДJlUОЙ -- водяний ШЛЯХ; П. 
ДОЗОР" - дорога дозору; П. ;r;e
леЗRОАОРОЖВЬІfi - колія; П. 06ьІК
новенныfi - 8впчаЙІШЙ шлах; 
П. переJ'ру60'lI!ыі - неревантаж
!НІ КОJlіл; П. подвова - ШJlЯХ 
підвазу; П. сообщения - ІН ~яхй 
l СПОЛ}('lеuь); П.СЛСl\опаRПЯ-ШЛЯХ 
І1рлмушіппя. 
*Пучек - жuутшt, -ка. 
"'ПушеЧНblЙ-ПУШІtОВIfЙ; (ору

дuйныlі)) гаРllатниіl; П. бата-

Работа - р060та, -ТІ!; Р. зе~І' 
ЛЯНl.ІЄ - :1е!ІЛЛН~ робота. 

р 

'Работоспособность - \ о че- і 
ловеliЄ) І1г,щездатиість, -ности, 
(о машuне) роБОТОСПРОМОЖ
пість, -ности. 
*Рабоче-НРЄСТЬRнскав Воен

но-Морскав 'Инспен<І,ИВ - P'J6iT
В'jЧО - СеЛіlнська ВіЙСЬКО80-МОР
СЬЮІ ІПІ~п~кція. 
"Рабочий - РОбітн{ш, -II~; (от

Ilосиln. І, раБО'tе,н.у) - робіт-
1І{1'11ll1; (оmносиm. І. 01Jудuю 
J,пб/lIlIы�) - polJ,I'llIfi; 11111/'110- І 

[,,, llІІО!ШрПОо1'Ь 

рея - пушков{~ 6:1теРІН; П. ста
нок - гаг!нtтнліі стапок. 
':'Пушка - пушка, -ки, 
*ПblЖ - КЛИIlТУХ, -х;[; П, пой

лочны�1 - ПОВСТЯIlIr~ R.1ИВТр; 
П. каРТОННЬІIІ- ТСI\ТУІНIIII1 КЛІО!

ТУХ. 

ПblЛ -- - запа.], -лу. 
*ПЬІЛИТЬ, -ся, заПblЛИТЬ, -ся -

запорошувати, -ся, запогошити, 
-СІІ. 

* пы�ьb -- порох, -ху. 
* П 8тиборие - п'ЯТИ3~r:1гаllНН. 
* пятиделенны�й .- п'ЯТllподіJl

кОВИI!. 
*Пятна, пята -1І'ята, -Т{!; П. 

КОJlеllчатого ТН,l'lма пгпе)!Ник~ -
П'лт~l Ісоліuчастого Шl,I~~ЛЛ прні\
!Il<tча; П. шаРО8аЯ--I\Y!lнста п'ята. 
~ пятнисты�й --JIЛямисти!l, пля

чшlТІІI1. 

сnт. h:. работе) - робіт
ний. 
*Равелин - равелІн, -пу, 
"Равентух - рядпо, -шІ. 
*Равнение - рівшlивя; "Р. 11<1-

право (па.лево, ва сере,!;lІиу)"
"Гі]!н~~uя IІрапоруq (лів6руч, на 
с ерfДIІIlУ)". 
'Равнина - рівв{{па, -ШІНП; (в 

горах) - подою'ша, -1111. 
і'Равнинная местность - рів

ш'lПl!а nIЇCI\~l1iCTL. 
':'Равновесие -- рі"поn;lга, -rll. 

Равномсрность - гіІ;IІО";I" 

1 ~, І 

Га ВПО!lеР~LІЙ 
------_._~- - -------

ність, -IIOCТlli Р. і\вu;r;ешш -. ,. , 
рШПОМI ршсть гуху. 

*равномерны�й - ГіПНО)l{~IІНі1. 
'Равнять -- рівн»тп, ВЛРІВUЮ-

Ві>ТИ. 

*"Равняйсь" - "l'івшіЙсь". 
*Радиатор - раділтор, -ра. 
і Радио - р;ідіо. 
*Радиодепеша - радіодеп~ша, 

-ші. 
~Радиокорреспонденция - ра

діО-ЛIlстуваIlІІП. 
*Радио-пеленгирование - ра

діопелеНГУll~НИЯ, 
~Радиоперехват - радіоперей

"а[[IІЯ, 
~Радиоприемнин - радіоприй-
!. ! 

Мi:tЧ, -Ч~І. 

*Радиоразговор .- радіорозмо
па, -пп. 

*Радиослежна .- радіослідку
ВііПllЯ. 
*РаДИО-СТdНЦИЯ- радіО-СТ1lція; 

Р .,шмповая -'ЛЛ!lПО8~ радіо-стаціл. 
*РаДl10телеграф -- радіотеле

граф, -фу. 
* Радиотеле графирование - ра

діотелсграфупаllIlП. 
*радиотелеграфны�й батальон 

- ра:tіотелеграфНuй баТl\ЛІ,ііОIJ. 
*РадипелефОН -- радіотеле· 

фон, -иа. 
*Радиус -- радіус, -са; Р. пек-

тора - радіус-вектор; Р. ~ей-
СТВИЯ - p~l\iJ'C дІЇ. 

., Разаммуничивать - розшор,l-
8уваТIІ, РО3ШОРУПUТJI. 

Разбсг - РІІЗГ{П. -г,:,,\,; с рая-
(~!' І'\' :: І ,n 'I',~ 11 \. • 

1'.l311"'(1;,1 

'Разбивать, разбить - pOJUlI
ваТІІ, роз6І'IТП; Р0311і'l,іТIІ, Р03-
МІТИТН; Р. лагерь - - стаП~ТIІ, CT~
ти т~БОРО!lj Р. па,lатку- п,щ'Jf
СТП ІШ1lvта; Р. IlОЗИЦIlЮ - роз-

І , . 
ЮТПТІІ ПОЗІ!ЦІЮ. 

*Разбивка - роз6пваПШl, гоз
мі qаппя; п~діл, -л у. 
"Разбирать, разобрать --- роз

бирати, розібрати; Р. 1103.1[,\ -

роз6иратн, розіБРlLТИ к,Jзла. 
'Разбор, разборка -- р,;з6ір, 

-бору; розбпранпя. 
*разборны�й - розGірUИіі. 
*раз6расы�ать,' разбросать -

РОЗЮlДа ТИ, розкИ.(ати. 
*Разбросанность -- РОЗl\ида

ні СТІ" -IlОСТЛ. 
'РазбросаННblЙ -- РОЗItlІдаIlПЙ; 

Р. расположеВl!е частей-гоз

кидане розташупJния чаСТІIIl. 
"РазБРblзгивание - роз6ризку

ваИllЯ. 

*разБры�гивать,' рззБРblзгать
розбріІзкуваТlI, рnзБРИ3Н<1ТН. 

Разбу дить - роз.6удіIТИ. 
"Развалина -- РУЇІІ<1, -ІІП. 
*Разведение __ о ГОзв ,;"еппп, 
" Развед~а - розвідка, -Юl; Р. 

агснтурuая - агеllт}-рпа розвідка; 
Р. артп.1Лериі1ская - артпле~)II\
на розвідка; Р, БЛll;I:ВЯЯ - 6,1І13Ь
ш\ розвідка; Р. воцушиал - по
BiTpJiIl3 p,{:JBi,11:a; Р. г.1убllК~П-
г.шБJІ(а гuзсіДI:П: Р, l\аЛЬUJlЯ -
даЛf~ка р,)зві;J.иа; Р. IІП',r;Сllrрпап
ішкеll"рпа Pl{:<~ill:n; Р, l:ап~.1С!,Иn
сt;ая ---I\[JlП<\ 1)I~Jні:ЩJ; Р. ясо
П('('ТП -- p';1I!i1':~ "irl":R'lrTIJ: Р. 

І:.:. 



Р"ЗllОД'IШ( 

населеннІ!. - розвідка Шlселення; 
Р. в непосредствеННUJI сопрш(ос· 

ПОВНПИИ С ПРОТПВВUІ:О}( - Р'1звід
ка У 6езпосuреДІІЬОЧ стиюtНl1і з 
B\IГOГO~I; Р. пехотнал - піхо'fП:; 
розвідтш; Р. ПСІШ\Л - ПІша роз
nідш1.; Р. ПОЛИ 60И- розвіДIШ бо
ЙОВIlЩ[\,; Р. противника -розвідка 
('іЬ.<!) ворожа, (кого) BOpoг~. 
*Разведчин - розвід:tч, -ча. 
'разведьlвательны�й - розв{д. 

чні1; Р. ВЗDОД - розв{д']а чот:1; 
Р. дозор - Р03D{ДЧИЙ Д031 р; Р. 
отделсш!~ - розв{дчult рітї; Р. 
Ilартпи- рnзв{дча п:1ртіи; Р. су,,
І!О - ГОЗВ{Д<lе СУДНО; Р. часть
розв{дча частина; Р. зскадрилья , , 
--РОЗВlДча ескаДРIJЛЛЯ. 

*р~зDеды�ать,' ,разведать -
РОЗПl,"\vватн, РОЗllдаТIl. 

*РазвеРНУТblЙ - гозгОРНУТI'Й. 
*Разверстна - р,lзкла,,\ка, -І(И; 

Р. певязю! - розклаі\ка нев'Лзки. 
* Р аз ве РТblвание-- роsгорто'ппя. 
tразвсрты�ать,' -ся, развер

нуть, -ся -- розгорт:\тп, -ся, po~-
ГОРI1УТИ, ·ся; Р.НОСЮ!-Р08ста
ВІІТИ RQСКИ; "Разверпись"-"Роз
горніIСЬ". 
"Развствление -- розгалужен

пя, рJзвплок, -.ша; Р. дорог
розвилок шллхІв. 
'Развивать, развить - РОВВИ

Ш1ТИ, РОЗВІ!НУТИ; розгортати, роз
гор ПУТИ; Р. огонь - В1tiдпнтп, 
3)lітщr'IТП вог,\пь. 
-Развилина - розвилка, -101; 

Р. ,~.lЯ РI1JПК:; - - l"\:IВІІЛI;а .'(.1:1 

I:Olilll,,'tTII. 

l'авгро)! 

Развитие - РОЗВ'ІТОК, -ТlІУ. 
* Развод - р,!звід, -поду; Р. ка

Р<lУДОВ - розвід сторож. 
*Разводной - розвіJl.ПІ!іі; Р. 

ключ - розвіl\UlIЙ КЛIOЧ; Р. КОЛЬ-
1\0 - розвіДll[, кілы�(~;; Р. мост-
розвіДlllій міст. 
*Разводящий - розвіднlІк, -юі; 

"Разводящиє дян СJ!еПЬІ"-"Р'1З
віДlllIКИ дЛЯ З11{ ШІ "; "Разводя щиlt 
произвел смепу часових ИСПР<lВ

по" .- "РозвіДllllК змінив СТІйкJ
ВИХ справпu" 
*Разворачивание-розгортаиня. 
*Разворачивать, -ся, развер

нуть, -ся - розгортати, -ся, роз
ГОРНУТИ, -ся. 
* Ра,звьючивать, ~азвьючить

розвroчуваТl!, розвючuти. 

Развязна - кіпець, .ПД);; роз-
визання, РОЗDИВУВ3ННЛ. 
*Разгибание - Р03ГlІшІпня. 
,. Разгибатель - гозгипач, -'1,(. 
*Разгибать, разогнуть - роз-

18'~ 

ГИЮ\ТІ!, розігп)·ти. 
Разговаривать - розмовлЯТ!!. 
Разговор -- РОЗJIОВ3, -ВІІ. 

*разговорны�й - Р03!l'\ВВИЙ; Р. 
КЯUН3Н- розмовний ХЛIІІ!ак; Р. 
l(О!lМутатор -- РОЗМОnТШЙ КО!lута
тор. 

*Разграничивать, разграничить 
- РОЗJlеі1;,lвуватп, розме",увати. 
"'разграничительны�й - p03JIU

;1;ув:1ЛЬШIЇf; Р. ЛПllllЯ --- Р03!IСШУ
н~ль[]а !lіпія, ~І'И";\. 
"разграфленны�й - роз~іп1ЄUllіі. 
Разгром - pu::rp,:\I. -ЧУ: Р 

1І\IІ)ТПІ'Н1І1;а ]l11і11'Р';" 1~':1)1;1"1. 

1'аЗІ'руз(;а 

"Разгрузна -розоа.нта;IІУВі\ННЯ, 
гозпапт:lженпя. 
*Раздатчик - роздавець. -вцн. 
*Раздача - роздавання, розда-

113., -чі. 

*Раздвигание - розсуванпя. 
*Раздвигать, раздвинуть-роз

r,овувати, розсувати, РОЗСУПУТIJ. 
*Раздвижной - РОЗСУСПИЙ; Р. 

ключ -- розсуuпйll l(ЛЮЧ. 
Раздеваться,раздеться--роз

ДЛl'о'ТІ1СН, роздягнутися, IIОЗДЯГ
тиси. 
*Разделение - ровпuділ, -лу; 

Р. огнн - розподіл ВОГЮО; Р. це
ЛІІ ~Іеж~у. руч,е.itЯЬІJI.И стрелк~мп 
- РОЗПОДІЛ ЦlЛІВ ІІІ;!: РУШНИЧ' 

ними стрільдJми. ' 
*Раздельньтй - РОЗДІЛЬНПЙ; Р. , , 
ИRВОДК3- РОз:\lльпе U3ЦJлювапня. 

*Разделять, разделить - роз-. , . , . , 
ДІЛИТИ, РОЗДІЛИТ!!, РОЗПОДІЛ)]Т!!, 

гозподілити; "Рззделпть ОГОIlЬ 
от такого то орудия"-"Розділит!! 
вогонь від таШJЇ ось гаР~lіти". 

,. Р аздражит ел ь--подрізник, -ка. 
* Раздробление -роздр06лсппл. 
* Раздутость - роздутість, -то-

СТІ!. 

~ Разжимать, разжать ., розту
ЛИШ, розтулити, РОЩ1ПЯlOВUТIІ, 

розціпити. 
*Разлагать, -ся, разложить, 
-ся - РО~КЛlцаТІІ, -СЯ, РОЗІ(ЛU

СТН, -СЯ. 

Разл~т роціт,-.lЬОту: F'. ПУ,lh 
P·'3.1IT куль. 

'Разлетаться. разлеlСТЬСЯ 
[jl':{,ll ~,i 1 1[I':!. РІ":: 1 Р Г:11'1':1 

! ::;., 

l',I::оіі.щ\'r, 

'Разлив - РОЗJIlІяа, -nll, І'оз
.шв, -пу, !,оз.lІІвlшlЯ. 

Различие .- pi""li'l:r, -ці. 
"Разложение - рJзкл:ц, -.1)': 

раЗЛ011;еппе ПРО,"\УКТОВ -- P·;::l:.la~ 
ПР~ДУІ:тія. 

" Размах -- [10311:1:1:, -ху; Р. Кр)'
гопой - l(оловJ!їI р,)з)!нх. 
*Размахивание -розм:\хуnаШIR. 
'Размер - ГОЗ1Iір, -ру; 1'. UI.t

га - РОЗ7<Jір кр,\ку. 
"Размещение - розташувJuпн. 

РОЗ1lІщеппя. 
*Размочалить, размоча.~ивать 

- (деZJ,ево) рuзволоквюват!!, po~
ВОДОКПИТИ; (веревк:у)- Р03К.l0-
чу ВіНИ, рО3КЛ Очити. 
*размы�B - ГОЗЮІВ, -В)'; розмн

ваплп. 
*размын~иеe - РОЗ1ІПкdнпя. 
·'Разнимать. раз нять - розту. 

л:іти, РО3ТУдІ!т!!, розпі:l!ilТ!!, pn~· 
ПНТІІ. 
*Разновидность - віДJllпа, -ПІІ. 
*разновидны�и -- ріЗПОІшнІтпиlt. 
Разног ласие - ріЗllоrо.,ОСIЩЯ, 

-ці, ПСЗI'Jд:t, -;\11. 
разнообразны�и - ріЗНОJl3П1Т' 

ний. 

Разносить, разнести - pOBHJ
СИТ!!, рознkш. 
*Разносной - розпоспиll; Р. 

KBнra - РОВПОСП~ кш(;т;ка. 
Разность - різш'щп, -ці. 

"Рgзнуздьrвать, разнуздать, 

РО.JГIІ}'цуr.аТIІ, ГОЗГI1J'3і\~ТlI. 
."Р~з.огреват.~, р':lзогреть - \1"

"11'[,11:,,1(1, РО;Щ·Т'ІТН. 

"Р:JЗnЙДИСЬ" .,I'II',iti ,,'rl'l." 



!'і130МІШПС~ 

"" Разом К ние ь' '-оо Рові.\lкшіе ь" 
, Разом КНУТЬІЙ -- роsімкнеПИfi; 

Р. r.троЙ - Р031мкнепиfi Л<Щ. 
*Разоружение -- ровзUр·5єппя, 

ровзбрОюnаUIIЯ. 
Разорять, разорить - руfiч

вати, вруllпуватп, НИЩІІТИ, зни
ЩІІТІ!. 

*Разработка - розрJuлювапnя, 
розрu6лення; Р. взрьшом - Р03-
rоблюnапuя виGУХО}l; Р. лопатоfi 
-- розроблювання ЛОП~ТОЮ. 
'-РазрежеННblЙ - рояр{д;кениЙ. 
/Разрез - пер~крій, -РОЮ; роз

рІЗ, -зу. 

*Разрезна - розрізуванпя. 
*Разрезной -- розрізпlIй; Р. 

Rольцо--розрі&ю) кільце; Р. 060Й
,Іа - РJзрізюl обlЙIІа; Р. пат
роп - розрізний наб{й; Р. чека
розрівніІіі загвівдок. 

Ра~решать, разреши~ь -до
зволяти, дозполити; розвлзуваТІІ, 
розвязати. 

Разрешение - дозвіл, -волу. 
*Разрушать, разрушить - р,,/І-

нунаТIІ, зруnuувати. -
'Разрушение - руfiнувапвя, 

зру/luупаІІUЛ. 
*Разрушительноеть - r,УЙlJа

Ц{IІI)іСТІ'; Р. огня- руlllІаЦI/llІіеті. 
огою. 

"РазрушитеЛЬНblЙ - руI1ІІJЩ{Й
ПИЙ; Р. действие --- РУЙШЩ{Й
ПІІЙ ЧИН. 

*РаЗРblВ- розрип, -ПУ: Р. пи
"щщ/і - llисJкиfi РОЗРПlі; ВЩ"Т~ 
Р.· - nUl;oTa РОЗРІ!UУ; Р. J:ЛЮr.,о" 
- -- 1\.11f\BI\K: Р Rпшt1 11'-'.11[ рО:1-

I~( 

Ра/іОІ! 

РИВ п~ж'l~ від ЦІЛИ; Р. UUЗlшll
ПИЗЬКlJЙ розрив; Р. пормаЛLПhltl-
UОРJlільuuй розрпс; Р. ОЧСпь ВЬІСО
кий ~дуже ВИGокиil розр!ш; Р. lIре
ждепремеНUJ,ItI-переД'lасний роз
рив; Р. провода -- розрив дроту; 
Р. сааРЯДI1- розрив гаршlтвя. 
'-разрыlнойй - розривпий, ВИ-

6ух,Jвий; Р. ЗlLрЯД - розрнвиіІЙ 
зарпд; Р. спаряд- спбуховий 
гаРМt\тепь. 
*разры�ляемоетьb - РОЗПУШ

пість, -пости. 
• РаЗРblХЛЯТЬ, разры�лить-під-

пушувати, иідпушИти. 
*Разряд - розрнд, -ду; (зле!,
тр lt Ч. ) ШІсн~га. 
*Разрядник - розрпдпик, -ка; 

(J.leKmp.) nuсші~ШІК. 
< Разряжание - розрида;УВI1ВUJl, 

розрнджаuня; (злек:mр.) вuспа
жання. 

• РаЗРЯlІ\ать, разрядить - роз
ряджати, розрадити; "Разряnшfi" 
- "Розряджай". 
*Раз'единять, раз'единить

роз'tДUУВI1ТВ, роз'єднати. 
';·Раз'езд~-рОз'У.JД, -ду; (ж. д.) 

РОЗJ1lшшt; Р-да начальпик-паqа
ЛІ,ППК роз'їзду. 
*раз'емны�и _. роз'смuutl; Р. КО

лы\o - роз'tмuе кільці,. 
Раз'яснять, раз'яснить - з'а

СОВУПI1ТИ, з'ясувати, рu3'ЯСПНТIІ, 
роз'лсшlтп. 
"Район - райоп, -пу; Р. воl[

cJlonnit -l1іIIСf.lіОвІ'Jfi pa!llta; Р. 
,'ll'ilОllIlП - раііоп дії; Р. ТIоІ.l0-
r:()H - TlrlOB{Yn paїlI;H. 

P~I:el'H 

'Ракета -- раю~,та, -ТИ; 1'_ OCBL'-

1ительная -- ОСВlтлюваJIЬШI ра

K~Ta; Р. светопая - світлова ра
нета; Р. сnrпальuая - гаслова ра
кета. 
'Раковина (в ,Alеmалле)

виїд, -ДУ; (в л-umhе) -сказ, ·зу. 
• Рам а' - ра ма, -!!И; Р. ГОЛЛl1І1Д

скан - ставuл; Р. лафета - ра
ма лафета; Р. оковнаа - віКUПUll 
варцабl1; Р. СІІУСКОПОГО механиз
)lа - рама спускопого мешuIЗ!IУ; 
Р. станка (.масmеРС1і:ой)-ра)l[l 
nepcT.tTY· 
*PaMK~ - ра1!ка, -КП; Р. кар

ть! - рамка !lапи; Р. ПРllце.~Ь
иан -1lіРНllкова ра1lБа. 
*рамны�и -рамовий; Р. рельс-

рамова рейка; Р. устой - рамо
вий стоЛн. 
'Рампа - рампа, -Пll. 
Рана - рана, -ни. 
РанеНblИ -- ранений, порАпе

ниП. 
*Ранец - ранец&, -нця. 
*ранцевы�й -- ранцепий; Р. "г

иемет - ранцеПlll1 ОГПeJJет. 
Ранить, поранить - ранити, 

пnрапп'Ги. , 
*Рапира - рашра, -ри. 
'Рапорт -- рапорт, -та; Р. о бо-

.1евпu -' рапорт про хпОрість. 
*Рапортовать - раИОРТУВJ1тu. 
"раскаленны�й - розп~чеНIІЙ. 
*РаекатаННblИ - (о шине.НІ) 

розгорпеПIl/і . 
*Раснвартирование - РО:Jпар

TlIrYH,tUlI П, рnsташуmіІІПJl. 
Раснладна -- ГО::І\ lil'T,K:I. -1\П, 

] '" ",. 

l'аСlІорнжеllUС 

* раековы�ать,, расновать-
розковувати, РОЗІ:унати. 

РаСКРblвать, ~aeKpblTb - l~nз
llрИВltти, розкрити, ВИКj1ИВlI'ГlІ, 
викрити. 
·РаспечаТblвать, раепечатать 

-- розпочатувати, розпочатати. 
*Расписание - рU311J\ад, -д У; 

Р. двшкеиия - розклад руху; Р. 
запяти!\ - розклад иавчаuнл; Р. 
КlIраульного наряда - рОзкла.( 
нарнду в етороn.і; Р. постов-
розклад стійок. 

Расписна - РОЗП1ІСІ;:J, -КИ. 
'Расплавливать, раеплавить

ровт6плюватu, РОЗТОИlІтп. 
'Распознавание - розпізнаван

пя. 

*Располагать, -ся, располо
жить, -ся - розташовувати, -сл, 
розташувати, -ся, розміщувати, 
-ея, РОЗIІістІІтп, -са. 
*Расположение - роsташушіп

НЯ; Р. карантиппое - l(арантІін
не розтаlUУВ~ППЯ; Р. лагерпое
Taur,pOBe розташуваппя; Р. ІІа )Іе
СТе -- розташув,IПIІЯ иа місці: 
Р. па от;щх - розтuшув<1пня 1111 

nіJ\ПОЧИUUК; Р. ПОJlеров - Micl\l! 
пу мерІВ; Р. уступuое -- 1Jозташу
Dаппя приступкUпе,. уступом; ,Р. 
ч~стой - ро~таШУDаuпя чаСТШJ: 
Р. разuросаИІ!ОО- РОо1ti\д~пе роз
Тl1шувапuя. 
';-Распорна - ровпіРИJ1, ·рІОI. 
"Распорядок -- Il"РНДОК, -;(ІІУ. 
'Распоряжение -- P0~ ІІорА Д;;;СІЇ-

ПП: Р. от;щсаТJ, - зрnG{rтп P,\·~· 
1I0p;i,i~il;eHIIH. ,1,;1'1'11 Н,lн,і:I;1. 



l'<І~1І1швдеllllU 

*Расправление - розпрJсту-
пвпнл. розправляння. . 
'·Распределениє--розпОділ, -лу; 

Р. НilРЯДОН - РО:IІI1)~іл нпр!lдів; 
Р. Оl'ПН - ро:mодід огюl); Р. 
уравlІителыlеe - НllріВIIfI.н.иllІі 
розподіл; Р. целей- розподіл 
І. 

T\TJllВ. 

*распределительныlи --- розпо-

дІльчий; Р ведомостт, -- під,)· 
lliстт. РО3111;J~ілу. 
'Распределять, разпределить . , . , 

- РОЗПОДlЛЛТll, ро \IlО Н,1ІІТ!!. 

Распространят~ распростра
нить - РОЗПОВСЮДЖУВ<LТ!!, роз-

І , , 
повсюдиТlJ, ПОШПРЮ8аТIІ, ноши-

рити. 

*Распрягать, распречь - роз
прлгати, Р~ЗПРЯГТlі. 
*Распуснать, распустить -

РОЗПУСL;ати, розпустИТIJ. 
*Распутица·- розквась, -сп. 
'распы�ительb - розпорошуuач, 

-'Ш; (дJ~Л ОlСидкосmu) -- РОВ
порскувач. 
*распы�ять,' распы�итьb - роз· 

1l0РОШУнатп, розпорошити. 
Рассвет -- світаиОlІ, ·ику; ШІ 

Р •. -- у JIUCBiTi1; СР-ТОМ - як' за
дпІло. 
'РассеДЛblвать, расседлать

jlозс)дчваl'П, рuзсідлати. 
"Рассеивание -розсін, -ПУ, роз

сівіпuя; Р. ПNСТРОЛОВ естествен, 
ное -- lIрир'{дпіti рJзсів пострі
лів; Р. Bal(OU -- заl(О~ lJt{зсі~у; 
Р. исr,уствепное - штучний РІ'д
гів; Р-НЯ П:l0ЩЦf, - 1І.1'(Щ<! 
],,{,сіпу. 

І'аСТIІТС.l ЬИЬlfi 

*РассеиватеЛЬ-Р03С)ЮН<І'J, -ча. 
*Рассеивать, рассеять - роз

сіn:~тп, розсІлти; розпорошувати, 
розпорошити. 
*Рассенать, рассечь - РОЗТН-, , 

пати, РОЗТНТlI. 

*рассеянны�и - (сает) розс!
лuий; Р03LlорошеПIlН; Р. ОТОIIЬ-
розпорошений оr6пь. 
*Расследование _·рОзслід, .Д)'; 

розсдJДУU[ШLLЯ. 
Рассматривать, рассмотреть 

-- розглящ\ти, розr.нJвути, роз
ДllВ1!1тися, РО3;l.ІШІIТI[СЯ. 

Расспрос - РО31ll'IТ)'вапия. 
Расстегивать, -ся, расстег

нуть, -ся -розстібати, 'СЯ, РОВ
стеБНУТ1І, -СІІ. 
"Расстояние - відд,lлония; на 

Р. вы�трела - па постріл. 
*Расстраивать, рас строить -

розл&джувати, розладити. 
'Расстреливать, расстрелять 
(пули) - ВJ\стрJлювати, вИстрі· 
ЛЯТlI. 

~рассчиты�ать,, рассчитать -
розраховуватп, розрахушlТІІ. 

рассьr.1ьны�и -llослаю!ць, -пцn. 
*Раствор - Р,{ЗХИЛ, -ДУ; роз

ЧІШ, -пу; Р. ЖllДlшіі - рі,~кuй 
розчrш; Р. циркуля - розхил 
циркля. 
*РастворимЬІ~ - розч{шпП!l; Р. 

JI;II 

ПНРОLtсидпп -- РО3'lішп;J. lLірокси
ліпп. 
'растительны�и - РОСД1LJІНиlі; 

Р. зеnlЛН -- РОСЛІ! Llпиll j'руИТ; Р. 
'I<1СLШРОUlШ рос.l{LllIlО )ШСLtувіи
ПЯ: р. п,н,РОI: 'I'ОСЛI'lllпе ПI(РllТоі, 

l'аСТОРОLlиос 11. 

Расторопность - жвавість, 
-поети, !!отJl'пість, -ности. 

РаСТОРОПНblИ - жв,\впli, ![о· 
'['\;Г llпli . 
'Раструб - LI!!І]!,5кий кіШ'l(f, 

(СУ]JсIШ айо 1іІl)!I')U). 
~Растушевка - розт)'шуm\ппл. 
'·растянуты�и - РОЗТJJL'пеllиі1. 
Расхищение - РОЗltр~дс[]]u:r. 

'Расход - po~xiд, -ходу; пп
.~~TOK, ·'пtу, ВlІтрата, -ТИ; P.or
ПОПРПП<lСОВ - вт/трата погнепрн
пftеін. 
*Расходиться, разоитнсь-

РО:1ХО,ЩТПСЯ, розіі1ТЙСJl, РIJ3)ШLL,\' 
'fIIСЯ, ГОЗ'[llIl)~ТИСЛ. 

РаСХОДНblЙ - впд<lтковпїl; Р. 
гурт скота - впдатк,)впё ГУРТ 
ТОВ(ІРУ· 

РасхоДовать - ВlІтрачаТІІ, вl!
тратитп. 

*РаСХОДЯЩfIИСЯ - РО:JбіЖПJl]Ї: 
Р. псср _. Р03(,);I:не нілло. . 
':·Расхождение - розходження: 

Р. ча'·Тl'I1-РО3Sl{д.l;еI1ПЯ чаСТІШ. 
*Расцвсчивать, расцветить

заб~РRJImпаТІІ, :ЩГ);\РRПТІІ. 
'Р.асцветка - З:l(і,ігu.1еШIЯ; Р. 

І;[1;)СIШ'\П - зпб:tРПЛСlLLlR фарба-
111І; Р. цвеТI1ЮШ 1;:IГ~Ш.\,1LL1:r)!П
заu:\рвлсиня Т:О.1ь,ll'ОЛ!lJLlI О.lіІ> 
п.jj~1И. 
*Расцепнои - розчіlllll/Н; Р. 

l'УКОЯТ)(іІ - РОЗ'1іLlLL:\ РУЧlіа. 
., расчесы�ать,' расчесать , , 

jН):JЧ)СYDаТIІ, РОJчеL':tТLI. 

РаС;IСТ - РОЗР,1Х)'НОIi, -ІІІ:У: Р 
()()l'J:('Ij( - (lРіll)I:"'\! РО.IР,] \) lll,J';: Р w 

ГPГIl~!(llITi1.11'1! }") 't\:1 \ ~~'I\I!; 11(\-

1':1 

I'СВО.lьвер 

:J~)rП1l; Р. :щпа:еuнл- розрах)'. 
ПО1; P)~xy; Р. караула - РО·']1.I
ХУН'Щ СТОР'{;І.і; Р. оруднііНI,тІі ._
о~слуга гар",tш; Р. прrДRllрН
теЛLlILlЙ - попеГ~,1I1іri розг~ху' 
НОК: Р. строепой - м),штг,5Е1L1Ї 
розрахуио)(: Р. ШТ:lТlщіі - штат
ппН розра ~Y1l0". 
"Расчистка - розч{rщеUIІН, 
*"Расчитаись" -.,I)еРС.lіЧIIСI.'' 
*Расчищать. раСЧИСТИТЬ-]lОЗ-

Чl!lцатн, РОЗ'1тlСТПТIІ. 
-~ Расчленение--роцl.1СlIllЯ, -па. 
,. Рас ширять, -ся, расширить, 

-СЯ - розшllРЮВ;J.ТП, -ся, Р03ШІІ
[1ПТП, -сл, рОЗllL!Т[1IlТI!, -сл. 
~расшифровы�ать,, расшифро-

вать - РОЗШllфгJвушtТІІ, розшиф
рувlтп. 

Рвота - G.ІIОВ~UUП, блювоти
пп" -llИ. 

Рсагировать - l'еаl'j'в,іти. 
Реальность - p,'i.11,iIicтr., -lІt'

С'Ш. 

'РеБРИСТЬLИ - реuрушіТИIi; Р. 
форма - ребрувата фJР'Lа. 
'Ребро - рсбрll, -р1: [;Р:1іі( краю), 

руб, .б:1;, Р,-ра папраП.JЯЮЩII;--
паП]1ПЮIl p~6гa: Pe6pO:>l-- ру6,1. 

РеВБоенсовет - PeBBiIICI."p~, 
Д~; l'еВО.1ЮЦПОULП,lіі lJоеПll1.ll1 Со
RCT Союза С"ВСТёIШХ СОЦП'I.llI' 
стпчеСКJrх РеспуБЛIІК -' Р080:11О
"ІНна ПіііСJ,J;Jвз 1';\:101 Стозу I'~
:\ННСf,JШХ СоціпліСТllЧUI!Х Ресн)'
б.Іік. 

.. Револьвер _. 1,ОВ\;_1І,вер, -ра: 
.,P('!:ll.ill,HCl1J,l :~,IP!1,II,H!I I,ГI~I:I)'1I,-
11(1 pтt 3:1,1' я:\ ,.!~~iilll 



1'0ВО:1ьпеРИЬll1 

:РевольвеРНblИ стан,ОН - ре-
вольверний CTaHJK, -нка_ , 

Ревтрибунал - РСВОЛЮЦІЙНИЙ 
трибунал, -лу, рсптри~, -бу_ 

Революция - револ!Оція, -ції_ 
·Ревун (сuгн.) - ревун, -на. 
·Регенератор - регеиератор, 

-ра. 

·Регистрация - РО6струш1пня. 
*Регистрнровать - реєструва

ТИ. 

*Регулирующии - Р6гул~цlй
иий; Р. випт - реГУЛЯЦlЙ,ний 
І'ВИПТ; Р. кольцо -- реГУЛЯЦІйне 
кільце. 

Регулярная армия - регуляр
на армія. 
·Регулятор - регулnтор, -ра. 
*Редниіі -рідкий; Р. огонь

рідкий огонь. 
·Редут - редут" -ту. 
*Редюит - редуУт, -та. 

Режим - лад, -ДУ;, реж{!м, 
-му; Р. 9КОИО!!ИИ - рехtиМ ощад

ПОСТИ. 

*Резак- різак, ,ка. 
"Резерв - реЗ~РВі1, -ВІІ; (alс.-д.) 

- ВИКОllllще; Р. охранепия - ре
З~ГПИ оХорОI!И. 
*РезеРВНblИ - рез~рвопиі!; Р. 

колонпа - рез~рвопа колJНl1; Р. 
рота - рез~рвова сОТПil. 
·Резервуар - резерву~р, -ру; 

Р. воздушны�і - повіТРllllllЙ ре
зервуар; Р. ДЛ,Я воздуха - p~
зервуйр ІІа пОВІТРЯ. 
*Резина - гума., -~ІП. 
"РезиновЬІЙ - ГУЩ:Пllіі: Р. лrll

та - гумова стрі,шn. 

1 j ;~~ 

1'еllеlll. 

*Резиий - гострий, різкий; Р. 
вапах - гострий запах. 
~Резу льтат -Шlслідок, -дку; Р. 

стрельбbl - шіr,лідок стрідffпня. 
'Резьба - різь, -зи. 
*Рейд - реіід, -ду. 
'РеЙДОВЬІЙ - рейдовий; Р. ва

граждепие - заСЛОllа рейду. 
*Рейка - лата, -ТІІ; Р. зубча-

тан - трпбоюій брусок. 
*Рейс - рРііс, -су. 
*РеЯСфедер - рисuик, -K~. 
*Река --рІчка, -ки; разлив ре-
ки- повідь,-води, ро~ліlВа рІ чки. 

Реквизиции - реквізиція, -ції. 
Р,еном ендатеЛЬНblЙ- рекомеІІ

даЦlЙНИЙ. 

*Реиогносцировка - розп{ду
ваППЯ; Р. местпо~ти -розв{дv. 
вапия місц~вости. • 
'Рельеф-рельtф, -фу; Р.гео

графическпit - географlчннil 
рсльtф; Р. топографllческий -то
пографі чппit рельєф. 
*Рельефность - рельєфність, 

-иости; Р. вартЬІ, плава - рель
tфоість мапи, плану. 

Рельс -p~ilKa, .]\11; Р. P~\I
ПЬІіІ- pa1lKomi р~Йка. 
*Ремень - Р~lІіпь, -мени 11 -МР

ию, пас, -са; Р. брючпый -- оч
нур, -ра; Р. верХlIlІЙ соединп
ТСЛЬПЬІЙ- верхпій ЗЛУЧНИЙ p~ 
!ІіІІЬ; Р. ГnРТОВ\оІЙ -- ремінь гир
ТОВJI ГІ; Р. оБОДОВl,ІіІ·- ободовой 
РUJlіпь; Р. ОТКОСІшіl - СI(ЇСllllіі 
рl>1Ііпь; Р. подБородIІы�й -- під60-
p{.\1II11t: Р. ПОЦj1у\rrr,lti - п:д
гр)"\Пl1іі Г'~'lіпr.: Р. rrnПf'Г"'ШІ,IЙ 

Ремоит 

понер~чний ремінь; Р. полсна/!
H~COK; Р. прптяжной - UРИТЯ:J;
ииil р~міиь; Р. ружеііНЬІfi -- руш
ІІИЧl\шl реміllЬ. 
'Ремонт - РОМ')ІІТ, -ту; Р. коп· 

ский - ремопт к{иськиЙ. 
'РеМОНТНblИ - реJІОНТІІНЙ. 
Реорганизации - реорганіза

ція, -ції. 
*Респиратор - респіратор, -ра. 
Республика - республіка, -кп. 

,- Рессора - ресора, -ри. 
'РеССОРНblЙ - реСОРIШЙ; Р. бf

фер - віДПРУЖIlИК ресорний. 
*Рефлеитирующий - відбпв

IIIiti. 
'Рефлектор - рефд~ктор, -ра. 
*Речной - річковиn; Р. кабель 

- ріЧІ:ОВИЙ кабель. 
Решать, решить - рішати, ви

рішатп, вирішити, розвизуватп, 
розвизати. 
Решающий - що ВllР{ШУЄ; що 

роз визує; Р. голос - ухвальний 
голос. 

Решение - рlшеНRЯ; Р. па-
І , 

'Іальника - РІшеННІ! начальннка. 

·Решетка - rpaTlIIlK, -Іса; Р. 
па сено - l"rаТIІІШ на с{но; 
Р. подиожная - підп{жний rpaT
ник. 

*РешетчаТblИ - rратчастий. 
Решимость - рішучість, -чо

сти. 

решителькы�й - ріШУЧНti, від-
Н:\,I;ШIfI; Р. yдa~ - рішучий )'дар. 
'Ржаветь - іра;URітп. 
'Ржавчина - (і)ра;а, -жі. 
, ржавы�и - (і)Р:f{,\nпіі. 

І ,і,! 

1'ОТ[І 

Ржаной - ;юlrпіЙ. 
*Ригель -- банта, -ти. 
*Рикошет - рикошвт, -ту. 
*Рикошетирование - рuкоше-

туванпя. 
Рисковать, рискнуть - РПЗИ

Іtувати, РІІЗЮ:ПУТИ. 
*Рисунок - ма,I!ОНОК, -НІса. 
*Ритмичность -- ритмІчність, 

-пости. 

РННА (::КОІЮ"t.) - РСЧА. 
Робо сть - БОНЗІtість, -кости, 

полохливість, -вости_ 
·Ров -рів, р,{оу. 
*Ровик - рівчак, -ка; Р-КП ДЛI! 

ПОJlеров - шJuці дЛЯ ПОJІСР{ в. 
*РОВНblЙ - рівппlІ; Р. мушка

р(спа мушка; Р. шаг-- рівниlІ 
ItPOJ(. 
~Poг - ріг, рОІ·У. 
*Ро,атка - рогачка, -]Ш. 
'Рогожа - РОГО)К[І, -жі, (СІ)-

доменна.",) - мата, -ти. 
'-Рогулька -рогуля, -лі. 
':РОД - рі І (роду); Р. ОГНП

рід ВОГIllЬ; Р. оружпп- рід 3брriї. 
'Роднии - "Р"ІІИЦЯ, -ці. 
'РОЖНОВblЙ ключ - ріжкатий 

КЛЮЧ. 

*Рожок - сурма, -мп; рі;г.ОІ;, 
-ЖК[І; Р. сигнальний -- СУР!Ш, 
-ми. 

"Розетка - p03~Ta, -ти. 
*Ролик -коліща, -щати. 
Ропь - рJдя, -лі. 

*Рост - зріст, ЗРI$сту. 
'Рота - СОТПН, -ні; Р. от. 

деЛ[,IШI .. -- Ol(p~)(a СlIТПІ!; Р. СШ1-
311 ._- сJТIІЯ ~DИНКУ: р ст;rПltо-



РО'l'IІШI 

ІОН llуле!lетоn, пулеИ')Тlша-ку

МllеТlІl1 СОТПЛ; Р. 1ІІтаuпан-, 
CuTL!H (кош\uда) шт;\,бова. 
*РОТНblй-сdТОПI!lI/l; Р. ЛІШl1Н

C'\TeIlHl1 лІнія; Р. сторотевоіі уча
CTOK-'СОтеІІШI ОIОРQlІlІlІ діЛЬНИІ\Н. 
*Роща - гай, гаю. 
*Ртуть - живе срібло, ртуть, 

-ТIІ; Р. ~ремуч;],н- гримуче ти
пе срІбло_ 
*Рубаха-СОРОЧІШ, -Іщ(mехn.) 

оБГQртка; Р. веРХІІЯ}! - ве[lХПЛ 
СОРОЧКП'; Р. Ні\тольпаll - СП{І\НЯ 
сорJЧК,I; Р. фреllЧ .-- сор6ЧІШ 
фРРIІЧ. 

, Рубеж - руБІж, -ж.l; Р оше
ной - nогuевий рубіж; Р. есте
ствеІІIІЬІ/І- природній руБІж; Р. 
стратегичеСКllіі - стратег! чин!! 
руБІж; Р. ,укрепленпJ,J!\ - укрlп
леlшlt руБІЖ. 
*Рубить, разрубить - рубаТl1, 

розрубати. 
*Рубиа -рубаППJl; рубанка, -КИ. 
"Рубка (боевая) -- (на 6ро

nевике) 1,0м1РII<І (бо!іllв<і). 
*Рубящий - рубаЛЬПІІIt; Р. ору

жие - рубальна зброя. 
'Руда - руда, -ди. 
"Ру Днии - коп:\льпн, -ІІі. 
ружейны�й -УУШUЙЧПl)JJ; Р. 

І'раllата - РУШIІUЧlll1 грппаТ:l; Р. 

ТШllёЮЛЬ - РУШIIl\'1ІІ:1 К<lПГ/ЛЛ; 
Р. I(Оl'обка -- РУІІІПUЧІІ<І коробка; 
Р. ОГОНЬ - РУШIllІЧНИ!\ orOl\b; 
Р. І\Н.ТРОІІ - РУШIІII'ШIlЙ п,tбі 11; 
Р. ремеш. ~ РУШIIІ'IЧllпtl I'rJIЇII1. 
"Ружья заряди" -- ,,\ '1:IІIJl'IЕ-

1:11 заРПі\Ж~Їі" 

I'У%:1 

*Ружье (henapeah.oe)-·рj'Ш-
ш'щя, -ці , , 

Руна - Р)'!\а, -Ю!. 
*Рукав - (nО:J/CоРrt1J!Й) ІОІШ

К:І, -Іш, IIYKUB, -па; (реки) -
ві,щога, -ГIl; (рпссаС1Jlвшю
щuй) - вбнрш\' Ю'IШlta; Р. на
гпстающий - - шtгпітп,\ юІшка. 

Рукавица _. руюtВ{ЩЯ, -ці. 
"Руководитель --керівш'IК, -t;J; 

Р. IIОЛПТllчеl'lшfi - поліПlчпиі! 
](оріВIІIІК; Р. p~60T - ІІеріВIІЙК 
роБОТІ{. 

Руководить - керув;1ТІ1. 
<Руководство - керіВШJЦТВО, 

-тва .. 
*РУКОВОДЯЩИЙ -КGрівпиlt, про

ві 1\ пt'tiі; Р. приказ -- IІровіднкй 
uаюі::з. 
"РукопаШНblЙ - ру!;оп,IШUlIli; 

Р. боі1 - рукоп:lШUUІ! біfi., , 
'Рукоятка -- держак, -ка, руч

ка, -1\11, рукІв'а. 
*Рукояточная ось - вісь руч

ІІІ!. 

*Рулевой - (nрн.шг.) стер-
ПОВІІn; (сущесmв.) стерник, 
-11<1. 
*Руление - стерпіНIІJI. 
'Рулетка - РУЛVТ\([\, -ІШ. 
*Руль - стеРIІ,I, стеРІІа; Р. ВЬІ-

СО 1'1.1 - стерпо ВИСОТІІ; Р. пово
рот,)п - стерно навертів. 

, Рупор - и'I\ОР, -ра. 
'Русло -; корито, -Т:І; Р. ПОКІ\

путое - Рlчпще, -ща. 

*Ручей .- CTPY:UOK, -)11;:1. 
'РУЧlIа-- pY'tila, -101; Р. Д,~JI 

І З,ll':І',I;:lIІIІП-- 1'1'IЩ '\.1:1 ~:'Гll-

і 1;4 

l'учноli 

ДЖ;\ПІІЯ: Р. ры�,1[;1� -- р}'чка ва
жільна. 
~РУ~НОЙ----;РУЧН{Il1; Р. грапата

р~чпа граП~ТlІ; Р. пулемет-руч
НІІЙ чле!!ет. 
*Рblбацкий -- РlluаЛЬСЬКиjj; Р. 

Сl\особ - риuальськиі1 спосіб; Р. 
уаол - рИбальський ВУЗОJl. 
*Рь!сь - ристь, -СТИ. 
*ры�винаa - ритва, -В\!. 
"РblТЬ - рIIТИ, І.оmlти. 
'РblХЛblЙ -- пухr;Ий. 
*Рblчаг - в:і'I;іл):, -Жl',lЯ; Р. ба

рабаlll1- важіЛJ. барабана; Р. ДJIЯ 
ИЗJlенепиа угла ВОЗВhlшепиа

шіжіл)" щоб з!Іішfти кут піДВlІ
щення: Р. вJJlочпыІ - ;J[\!шJпиJ1 
важіJIЬ; Р отделяющиlt І\атроп 
в лотне от осталr.JjJ.JХ - важіль, 

С, со -- а, ів, зі, ізі; "С ви
падом КОЛll"- "Із вnпацои кnди", 
"С дороги вправо, (ВЛО,ВО, в ~TO
РОНЬІ)"- "з Ш.1яху вправо (В,1IВО в 
біli)зійди"; "С 1\0.lеПl1 ІІУлrметш.lfi 
OKOI\" -",3 кол{па Itj'ЛОJlСТПИЙ 
ш:іпсЦІ."; "С p<lcce\!callllrJl огопь 
(очrредь)" - "із розс{юваНПЯ!<І 
вогонь (черга)". 
'сабельны�й - шабельний. 
* Сабл я - вн\б.1 В, -лі. 
*Сад - (сmІІI ЬІ.) сп;!, -ду; 

(фру"mовЬt1і.) садОК, сздк:\. 

с 

С(И1VlllI 31'ОРilIlН{\ 

що вілокрU!l.1!ОС lIаг,IА v Лl1Т:,ОI:і 
від Р~ШТІІ; Р. UО;ЩОЩ)1I1 . - ПОД3-
в~дьниі! важілr.; Р. ПО;(l'J:ULI іl --
иіД'Є!lниі1 в;l;J:іль; Р. СIlУСКОIІОГО 
мехаШIЗ)l;1 - па;Ііідг, Сll' СIiОВОГО 
мехаП{;ВIУ: Р. стопора -: в';,,;іл], 
CTOl\opa. 
'ры�ажнblйй _. Ш\,J;і.ll,J:llfi: Р. 

KO!l'I)'ТIlTop - в;і;J;j.1loПП іі Kl\ll ',_ 
татор; Р. Пl"'С- вU;кі.1И1Ifi ГI1(I'. 
*Рь!чажок - nn,l;e.lbt:c:, -.1I,К,\. 
';'Ряд- 11Я.1, -Чі глроfi рп,' 

ГДУХІІ!\ РЯ,'. 
"РЯДОВОЙ jlЦОСIIf\; Р. І(рас-

ПОl1l'!rОel\ . -- ря.'\ОСIІй червопо
аРJI{ЄЩ,; Р.соипп- РЛ,,\ОВI1jj Сlіла,\. 

Рядом -1І,іРУ'I. 
'Ряж- IЩII1ИI\П, -)\Ї. 
* ряжевы�H -.- IШШ1'ІЧНІІ іс 

*Сажа с:і:І;а, -жі. 
"Саква ----,саl:си, ;-І(ОВ: С. овеJl

ПJН - СПКІ:~ пl1 оп"с~ С. ФУР:!:І:_ 
на:! -о, СЗI;lI11 ш, фНП1К. 

"Салазни -] ГІІІЦ:К'\.lІІ, -джJ,I. 
"Сало - CJ.10, -.1:]; С. ГОСЯЖI,е 

----; ліfi, fОЮ; С. ОРУДllИіІоо--гар
lІ~тпе СU,ЛО; С. Р)"І;~nпон -- РУШ, 
ШІЧП~ еаЛ0. 

"Сальник - з.lщrЛl,ПlII;, -Ііа. 
"С алют -,' .1.11" І', -ту. , 
"самовзводны�й --СU)["JПІ ~lJllil. 
'саk'овзры�аниеe - га"ОЕП('Р:IIІ-

uя. 

'Самово~горание ''іI'I''ЦІІ;:. 

"Садиться, ceC'l'b - - сідатп, 
сІсти; С. па ltOPTO'llal-гідатп па 
I1t~'lrПlіа,\: ,.Cп.~n(,IIH ,.ci,l,j~i'" .1rHll :1. 

1'::; 



Оамопол ЬПЬlіі 

самовольны�,' -но-саllОП{ЛI.
ппН, -11"; С. ОТЛРJШ-саllOвl.1Ь
на ні,\л)("а. 
* Сам одеиствующий --спиочип

ниЙ. 
Самодеятельность -- самоді

іі,нпісп., -НОСТИ. 
самодеятельны�и - самодіnль

ппl!. 
*CamoohaT-С<lJI?юіт, -та; С.ІlО

торш.тJl -- )IОТ'ЩI11;J; "ВМП['Il\llIТ1, 
Ca)IOIIaТJ.l" - "llt'tllростати С<lIIО
К'ІТІІ"; "C-ТІіІ за сиипу" - "Са
ЩІ1ШТІІ Зft сш'ІІІУ". 
·Самонатчин--·са)!окJТПИlt, -ка. 
"Самолет-літак, -юі; С, бо)!-

6аРДЩ>ОIІUЧIІ1.lіі-60)lбар;t"IПllft лі
тик; С. llL'тр~GIlТРЛЬ - літ,lк пп
ЩJіАШ1Ш; С. копnоїlны1-кuпuJJ1-
пиil літ,[к. 
*Самомасиировиа- ca!!OI!ilCIIY

n:іпня. 
Самообладание - са'dовладан

НП. 

*самооиапы1аииеe -са"ообш)пу
ванпя. 

Самоотвержениость --- само-

віддаиіСТI" -ПОСТН. 
Са~опожертвование -- само

жrртпа, -пп. 
* Сам ОП роизвол ьныl-саяоo віл 1,

ниil; С. ')1'І([lf.lmLlше-СП:nОП{JLtlе 
nіДlі['llп<tllllЯ. 

': Саморазложе~ие - са)!о['оз
к~аl\. 

Самосохранеиие -С<І)!ООХОРй
па, -ЛІ!. 

Самостоятельность - саllО

<'ТІ n "Ї<','І'Ь, -пос·ш. 

Оарай 

"Сани _. сапи, -ш''іІ: С. грузо
ш.ll~ - BaиTa.iI~Hi r,tllll; с. Л!JГІ;О
Л!JС -паСaJItJlрпі с,llІІl. 
*Санитар -- мпіт;\р, -ра. 
"СанитаРНblЙ - Сі1l!іт:іРIlПЇl; С, 

I\рач-санітаРПllit Л{ІШР; С. дпу-
КО,1Ка -- сапіт,tРПі1 6{I\iШ; С. HU,1-

зор--с~пітJРНllti ДIII'.lН,1; С. обо
рудоnанпе - сапіТ'lрне устатку
nc,ппл; С. 06СЛУ;КИВі1П1IС - Са!lі
тарпе обеЛУI',Jг.уваПDЯ; С. 1I0ец
Сі1ніl'арппі1 ПОЇЗ,1; С. І10)lnЩІ,
сан!т'ірпа дo~o)[oгa; С. с.1JїиUа
Сі1I1JТ<I)'ПЗ СЛj';К6і1; С. сnснп -
сапіт,'Рllllі! ('llла,,; С СТ~IЩI!П'
саніТ'I[<Пl1 стація; C[lIll]T,IP��o-:1В
ТО11l10llЛЬПLІіі ТI':1ПСІІ"l,т-са "іт,іІ'
по-аптu)[uО[льппfi tpduCllOP-Г, 

Сани ционирова ть -саПКl\іону
всіТIІ. 

Саниция - СUНІЩін, -ції. 
санны�-сіппllil;; С. обоз --СUIl-

ШІ палка. 
*Сап _. сап, -пу, 

*Сапа-сuпа, -Н[[, 
*Сапер - саIl<~Р, -ра, 
*саперны�й - саIН:РIІІ1Й; С. ба-

таЛІ,ОIl - саШ;РПIIЙ 6атпльі1,\п. 

ІІі,: 

• сапны�-сuпниі\;; С. работа
саl]lІ[\ [<oMг~. 

Сапоги - чuGот!!, -б!т. 
*сапсжны�й - llН"ВСЬЮlЙ; С.ІШ

стгрепт - шеВСЬJtllfi ,СТРУ!!!:НТ; 
С .• t:l3b-)lа:1Ь ДЯН чог,IТ; С. !ш
стсрсквп -- Ш':ВСI,!і[l ,таііст':гпн: 
С. пuж - ІІІІІІП, IШПllt!I\Ь; С. то
лар·- шl'r,сы1IІїll тоні!,. 

СаПОНIШIН ---III"~I\I., lll"Пl\Н, 
С;tr і1Й 1II1~II!l, -IIH~ С, (r), {.'{ 

l:'lX~I' 

n060801»--- возJвнл, -ні; (для 
дро'і) - дроt:{тUя, -ні. 

Cax~p . -- lIУКОР, -І,РУ. 
'Сачои --- са'ІIII" -·ша. 
':'Сберегать, сберечь --- зuсрі

l'lтн, зuереГТJ/, ощаДжuтп, оща
ДИТІІ. 
'Сбережение зберігання, 

ощl Р;"IlШI. 
,: С~ивать, -ся" сбить, -ся .

:1 IJlII'aТlI, -.'Я, збнт!!, -ся, заО.1У
,1,I'п Н. 

*СБЛllжать, -СН, сблизить, -ся 
- з6ЛIlіl:UТJI, -сл, зU.п'r3IIТИ, -С:1, 

R~GЛIІ;IJtТН, -СЯ, паб.lIlЗllТП, -С1. 
"СБЛl1жение - з6дuжеппп, па

G.'1I'!;1;1~ШІЛ. 

Сбону .- зuJку; "СбоН)' Л ІНІ
кл;цо)! беЙ"·- ,,3боку прикшt,\ОJl 
G!!ЇI". 
*Сбор - збіг, збору, збпраппя; 

"CUOP" -,,3Gip"; С. лагерш.rЙ
табор& ві з60РІІ. 
'Сборна - с!,дадаппл, збнрпп

ин. 

*с60рны�й -- з6ірпіІІ'і; С, кара
ул--зuігш\ СТПРОЖН; С. КО.10дец 
- з(,іРIIl!!\ колJДЯЗI,; С, КО3Іапда 
-збірна Itом,\ща; С. место-зuір-
по !!ІСІ\С; С. пую:т - з6ірпиП 
ЛУНІ,Т. 

*СбрасЬ!вание·- еКЩі[НUЯ. 
*СбраСblвать, с6росить - скп-

датн, СІ; {Іпути. 
*Сб~уя -- зGрvн, -рУї. 
"СваННЬІЙ -- наЛЬ'lвИt\. 
.' СваЛI~ВНЬ, свалить sn,\.1Ю-

IJ,1I'11, ;:r,;1.11': ['11, СЮІ,1,UТJ[, Сlіt'J!IУПІ. 
СR(1'іЦ(\ ~~;JIE;I. l-\'")Л()ГII'~I!J,' -'Ji. 

І; ое IПnО" 

зпалювапчя, Сlш.\;іDП~; С. мусор
пан - СШТНI1ЩI'. 

~Сваривать (.IІ('}l/О, I, /) СНО

гріП:ІТIІ. 
*СваОIIОЙ -- cllnll'ITlliI; С, '{[[па 

--: СI]огр{та flit:a. , 
"Свая - П~,lЯ, -.11. 
"Сведение·- Bi,\,iMicтr., -.\lIl~ТJI: 

ЗЕ'~,\rППIІ; С-111І:! о ПРОТlIВllllКС 
піД'!Jl0Сті ::1 B',(pnг~. 
~сверлllлыIIйй спиои СЛ~Р,I-

,11Нрііа, -КН. 

"Сверлить, просверлить 

СDегд~ит!!, пrоспuР~лЙтu. 
*Сверло -- CIJ]~I',\C,l, -,\,1:1, 
*Свертон --- Il '11: у 1l01(, -IllШ. 
"Св е рты�B ание-згогт.! ]11]11. 
"сверты�ать,' -ся, свернуть, 

-ся - :ногт.lт!!, -сп. 8fOPHVTII, 

-СЯ; "CBCPHUC1" -- l1:Jropm'ICЇ>,' 
*Сверх - пог.(~рх, ШД, ПОIl;IД, 
, 'с ' 

1

_ Чl'рез, І,р!!!; • !lel'l,I-IІЦ МІ ру, 
ІІ'[ДТО; С. СIIДI,I -- над еJl,])" по
П'І;Т: сuч, ЧI"рез СJіч. 
*СверхкомплеНТИЬІЙ _. IІЦI:ОJ!-

, І:; 

ПЛСf(Т,JDlIU. 
*Сверу -- ЗDІ:ГХ)" ЗГОI't"І, 
*Сверхсрочнь:и -- III1ВСрХСТРО

f(JBllil; С. C.l\ жііа -- ног.ерхстро
иJва C,')~;];fiJ: 
*СверхштаТНЬ1Й-- позаШТ~Т1lllіі. 
*,сверять, сверить - 311ір;!1'lI, 

ЗВlр!!ТII. 

*Свет - СВІТЛО, -ла. 
'Свет ло-жеЛТЬ1И--}!Шll-ж\Iг,тllіі. 
*светло·зелены�й - }II'IIi1<!c.1'~-

!lПН. 
"CoeTOBO~ СI:іпlll:і:іі: С, :::< 

I1cr'l -сніТ.II,!:,і <J;IC.lt{!!,l: С. Р11;1> 



СвеТОСІнна.rl I,HЬl n. 

та -- спіТ,10ml par,UTa; С. сnrна
Лl!uаrщя--світлоuе Гflслув,lшrл. 
':'Светосигнальньrй - світлогас

ЛОВlrіі; С. ламшt-гаслощ\ JIЛмпа. 
*Свстосила -- сяітлос{шз, -ли. 
*Светочувствительньrй - світ

ЛОЧУ'I;ЛlIВI!Й; ~. бумага - сuітло-
чутливий паllIр. 
~Светящийся--свіТll{ln; С. КОМ

пас - світнu1t КОЮШС; С. спарнД 
-свіТIІІ'IЙ гаР1НlтеllЬ; С. еостав
СI,лад, щО СН!ТІ!ТЬСЛ. 

Свидание -- поGачеШIff. 
*Свинец --- ОЛИВО, -ва. 
*свинцовы�-осlив'яIlи!'J;; С. КО

ЛUЧКО--(\ЛИС'ЯІІО кілщr; С. кол
ІІачек -- О,l{[в'ШIIJЙ ковпачо](; С. 
1,РУ;КО[( - - ОЛ!ІВ'ЯIIПЙ ,кружок; С. 
пр06[«1· .. - олив'Яllа 3~ТНЧШI. 
;'Свистои - СПІІЩНК, -ка. 
*СВОБОДНЬІЙ--В{ЛLUиit; С. пяз

I,~- В{ЛЬUС в'яваппя; С. шаг -
П1J.f,[шit крок. , 
'С во .~- --СКЛ СПlllПЯ; 
" . 

ЗUI1'IlIIl(, -ІШ, ЗВl,~, 

ДСІІІШ. 

~Сводить, свести 
зиl:стп. 

Збір, зБОРі; 
зводу; вве-

3ll l1ДНТl!, 

*СВОДна .. -зиіДІI'\_~СПIlЯ, аПС;\СIІ
шr; С. донесений - зві,~ll!l.~сппя 
~ ДОП{>ССIlЬ, ЗВVМНllil З ДОIl{сеш,; 
С. ОllсгаТIІПllан- UПІ'гатt"[БllО зuі
д IIJІ.І01IШl. 
*сводны�-- зuі1'lІfIй, зг.Vдсuиіі. 
*Своевременность- Бч.lспіСТL, 

'llOCTII, СБоєчаспіст[" -НОСТІ!; С. 
ОГІШ - ВЧ,\СllісТІ, ПОI'IІІЬ, 
'Сяойстзо- Rлпстt"rпіСТІ,,-І:')СТН: 

п,~{tча, ~чj; С. боrl\I.I~ -- Gt:НПl Po,~a-

Uдав.'lIIВ'LТІ> 

стіІnості; С. !Іагпптпос-магпuт
па Вдастивість, -вости; С. )IЄСТ
ности-властивість місцевости. 
*Сворачивание - згорта.пня, (с 

до рог?!) звертап!!я, 
*Связной - :JБязковИіі. 
':'СВЯ,ЗЬІВать, -ся, СВЯЗ,ать, -ся 

-- звязуватп, -ся, ЗВІІЗ!іТІІ, -ся. 

*Связь -- ЗВІІ30І" -ЗІ'1; поn'ЯЗЬ, 
-ЗЛ; С. в глубнuу - ЗВІІЗО]( У 
І'ли6ПIIУ; С. І,о)шпдовапил-звя
зок КО~lандуваНІІЯ; С. коробчатап 
-- коробчастий 1І0В'ІІЗЬ; С. лобо
вая - ло60Вl'[Й пов'ЯЗЬ; С. пєпо
средствеUП!lя-безпосер~дпій 3ВН
ЗОІt; С. ошеВ1\Я - вогневий ЗВЯ
ВОІ,; С. о!!тпчеГЮ111 - ОИТllЧlІніl 
ЗВЯ:JОК; С. передаточная-п~ре
датпий ЗВИЗОІt; С. 110 ФРОПТУ
ввязок вздовж Фропту; С. етап
ка - пов'ЯЗЬ стапкз; С. техuп
чеснал - ТЄlIllЧППЙ ЗВЯЗОІ,; С. 
хоботован -- хоботовпй пов'ЯЗЬ; 
ось связи - вісь звязку; чаСТІ, 
связи - част{ша ЗВІІЗКУ. 
*Сгиб - ЗГІШ, -ПУ. 
* Сгибание --- sгишtнuя. 
*Сгорание - згораППIІ; С. пол-

поо -~ l\іЛІtOВllте згор,\нпя. 
*Сгорать, сгореть -~ згораш, 

вгоl'{ТИ. 
*Сгруппировать -- згрупувати, 

СI;УllЧПТI1. 
'І-Сдавать, сдать ~- ЗДlluати, 

ЗД{LТИ. 

1',:'-: 

'-Сдаваться, сдаться --lІіДДil
щітпrя, l1іД,~іТIІСJI. 

, Сдавливать, сдавить СТІ'І\'-
l{~'BaTI1, \~ТІ'(('НУТП, 

Uдатчш; 

'Сдатчин - здав~цr" -IJцJ. 
~Сдача --- здавання; пі!\,1аIШП, 

капітуляція; С. в ПЛСП-lIімаll
НЯ; С. словеснан-успе здавап
ПИ; С. часОВОГО-3ДllВ{ЩПЯ стіlі
коного. 

, Сдвигание - зсування, 
"Сдергивать, сдернуть- ~ри

пати, зірвати. 
"Сдерживать, сдержать-- етри

.чват[[, стрJОlатп. 
"Север - П{Вllіч ·uоч[[· С ·ро

ВОСТОl: - піПIІ{Чll;!Й схід'; С:-ро
:шn:ц - lJіВIl{ чппй захід. 
*СевеРНblИ - піВIl{ЧllиJi; С-ро

НОСТОШЬІЙ - півп{чпо-схСщій; 
C-ро-запаДJl1ІЙ --- піВlllЧllо-захід
піП. 
'Сегмент-сегмент, -'Іа; С, за

жнгательu),!й запаЛL1шf1 cerMtJHT. 
*СегмеНТНblИ - сеГЩ:ПТllIlі!; С, 

СШlрНД - сеП[VНТВlIЙ гарматепь. 
*Седелно - сід~льце, -ця. 
*Седлание -- сідлаВllЯ. 
-'Седлат ь, оседлать--еідлатu, 

(за)огіДJlати. 
"'седло-сідло; С. ВОЛИl!жер

СІще - ВОЛЬТШЮ:РС1[rс сідло; 
С. ВІ,ючпое-в'ючне сідло. 

" Седловина - сідловина. 
'-СеДловна -- сід \:1UJlП. , 
Сс "рет .- таЄ!IIШ[(, -1(;1; таСJI

ш'II\Н, -ці. 
Секретарь - сrИРІ:тар, '[111. 
СеКРСТНblЙ, -НО-Тіі})JIIll1ї, та

єMHo. 
*CeKTOP-СІ:І,ТОР, -Р)"; С. ГЛ!lД

І;ІІП - г.ll\~ИПЙ 1'1'1;;"]1; С. B:'и,"~I' 
;\СПНЯ- -СІ'I(ТО1' СТІ';Т;РПlllІ: С. lІа-

C~'l'J, 

ГСЗUUЙ -ПП1'іЗШJji СCl,ТОР; С. 0(,
стре!!а CI:r;тop оGстріл)'; С. уг
ЛО)lера - C~KTOP КYTOJli ].1<1. 
"Сен торальны�-- сектора.1J.Uиіі; 

С. вщ,r~ - ССІІтора.1J,ПНі! шlріз. 
~CeKYHдa - сrt;упда, -ю[. 
'СекундомеР-ССltУI!ДШ]{Р, -ра. 
*Сенущан -- січші; С. 1I.~ilC-. , , 

КОСТІ> - СІЧU,] площа .. 
'-Селекие .. _- с/.ШЩС, -щп. 
':'Селитра _ .. саЛ{1'ра. -1'I!. 
':-Семафор - -Cl'JIaI!"i1', -ра. 
- СемеЙНblЙ -ро,l.ЙUIlIllЇ; С. по

ло;кеlll!е - l'''дUШll1іі етап. 
Семеиство - РОД{ІІІП, -UI!. 

'семижильны�-- - СС)IlI;[;J[Лl.lшіі: 
С. П!~ОВОДПllК ~е('IlIJіl;uлт,[fпіl про-
nі,"\IIІ"ш. І 

Сен - -- СІI10, -ІІа. 
*Сера сірка, -];ІІ. 
*СердеЧНИК-ОСl~РДЯ; С. Прl! -

ОС':РДІІ !СІ- ді. 
'-Сердцєвина- oret":;(\lK, -.НУ: 
(расmєн lI.'l,)--I'трi't;(;I'IП" -:1;11;1. 

, сердцевинны�и -- осеl'l':l(;I:П::~. 
С. ПО.l0Са --- ocepe~Kllг" с ': \"1,1. 
'серединны�й -- CCl"'Д';"~IHI; С. 

П.1Il n~РОП1Ш)l'1 I)TI;:ltll\~"ltlt: -- ('(1-

РС:\{lПllItіl "ио '11Il[;C!illlAii oi,I\,{.l. 
': Сережка -rСl'е;;'';u, -,;~: о,,;і,

J1ПЦЯ, -ці. 

"-серны�й -- сірч.;"lІо1: С. аlll'Н
,~pТlд .... cip'II;IlIIii П:IІ-і,~[JIJ;l: С. };І'С
.1111,\ -- rірч,\щ ~IlС!lnТI\. 

Ссп~а --- 1\l411't~;I~n, ·~I,i, ('IТ("I, 
-lіН; С. ,1.lJl (l'ha--l·;·'I;;! 11" сіно. 
'сетчаты�и -- CiT'Jilnl!lJ.. 
С ' ., 
еть- )Н'!lо;!;а, .-;h,t, ~IТh~\-J;I!: 

І С. г.О:1,1,УШllа11- -llllг,ll'РЛllіі ЧІ'ІН!',І,:). 

1 І) ~ \ 



()е'JОШІС 

Сі МCLс"проп "IlI<1Я -- маскувJльп~ 
СНІ,а; С. ЩJOВОЛІІЧІШП -- дротяпа 
Ml'lH:,.!\iL. 

*Ссчение -- 1)I'PI:l'i~, -зу; выо-
та С. -- П][СОТ~ пе\н:різJ'. 
'СжаТОСТЬ-СТІІСпіСТІ" -ІІОСТН; 

стiJслісп, -.10СI'П. 
'СІнаТЬІИ стr'I"IІI'lшll. 
Сжигание СШJлюпаш!Л, спи-

лснпя. 

*Сжим с II1('к;і 'І, -1);\, t:TI!C!;, -ку. 
': СlНимаем о:ть -- CTHC,H'lНiC'l'I>. 

-ВОИІІ. 

о, СІнимать, сжать -- СТПСІIUТIl, 
CTI'Jl~ 11)" ГlІ. 

СзаД11 - - ЗЗ,ІДУ, IIO:IU;lY. 
'СИГllал __ о 1'.1C.10, ·ла; С. ВІ,І

ЗI,lВJtоіі -ПIl1.nt'І'!ПО ПІСnО; С. ДІ,І
JІОGОЙ -- ДЮІ';НU, гас.ло; С. ВВУІ,О
П'JІІ-ЗПУЮІВІ' гасло; С. ЗРllте.1~
]шl\ - зоровu Г,10ЛО. 
*СигнализаЦИЯ-ПlслуваIlJlЯ; С. 

3НОП!IОШІя·-дзвіШIОП~ гаслув..tuпп; 
С. зну"nпап- ЗВУ110ВU гаОЛУВQП
lIJІ; С. световая - CBiTДOB~ гас
лув,lI1I1Н. 
'Сигналист - гасліппик, -II~; 

СУР~I:1ч, -']Ui С. деЖУРІшй-вар
ТОDиJi l'уr,1Іач. 

.: сигнальны�--гас,lовйіl;; С. ЕО
р"ш.а - Г.lСЛОСІ'lіі JІ'\ТУЗ; С. 01'0111, 

Г;L'·.l?ПіIП,lнІI'Оlll,; С. Г'ШСПL· 
І"~"ЛО];." ]1,;[I'~T"; С. РОЖОI:-;гасло
І:НН 11[:"01(; С. труба - cy~)!a. 
~СИДСНИС - сідсць, -;ЩН, СІ!

'(і 1111:1. 

, Сидеть, сесть -еЩIШ, ('{етн. 
Gинрит - СіШРIІТ, -ту. 
Сила - с!"!ла, -ЛН, е"';l'гіJl; С. 

І ЇІІ 

()КЮlеliЮI 

GропеВl,IВ - сИ.lIl lI~ицcplli; С. 
пr,Тгrt-с!"r,]а ВІТРУ; С. впеШIІПЯ-· 
~ОlluіШI,lЯ, С ІІ,!і а; С. П03 \УШІІІ,[С -
ПОПіl!,,1 ІІІ Сі:Л1r; С. ВООРУіКеUПI\Н 
-- :JG[!lliilla СИЛ~; С. г'{,llІllие -, , С ., 
сuли I;ОЛ?СШ; . ЖПЮЯ-,І(ШВТИ;-
Ш1 ОIН'рГІЯ; С. зпуnа-;-еІІ.l'\ зву
І,У; С. Н<lТ,IЖСilllя-снла іІатн!')'; 
С. 1І0д'С)ііШl - lІідіЙlr;J.1ЬПll cii.~iI; 
('. IІРОТИВО,'\(Jjj'''I'ВУЮЩ:LI\-С упро
ТіlВЩ сiJла; С. ru!ta-ПСЛІІ'llluа 
CTP}!\I~ (на ~)!Пl'1'1!); С. уuоііilііЯ 

v6J1IIШ сuла. 
*Силон~- сілJ,I(~, -]\11. 
*Силузт -- СПЛУ,"Т, -ту. 
*сильны�и - еliЛI,Ніlt\, міцuiJn; 

С. пегр!' -- веЛІншіі ВІтер. 
*симметричны�й -СII1l0тр)rЧi!ll/і. 
,; синеродисты�и иалий--цілн<І" 

ю.ілію. 
*Синильная нислота--СИІІЛ !іПС

лот.І. 
"Сирсна - СIlРI:П3, -ин. 
*Система __ о СІІСТ':"<І, -~ІИ; С. 

деЛСIІИЙ _. СПСТ':~[[\ ПІ)ді,1UІ;; С. 
зу6чатьІХ передаЧ-СІІстU.\Ja ТРll-
60ОІІХ нерсди'l; С. МlІлuцпuннан-
JlїліЦIННlL СІІСТU)Ш. 

Систематический - CI!CTe~!a-
т]I'IiII1Й. 
*C~TO - - СІіТI1, -1:1. 
*СllфОН -- СІІФ(.ІІ, -НУ. 
~снанательны�й СУСТ<lВ - Cl'j'H6-

Ні'IН С)"І'лJG., . 
. Скала __ о СJ'І:ЛП, -.'11 . 
• 1 СкаЛИСТЬІЙ .. _- l'!(ел:ІсТШі; С. 

і РУ:ІТ-·· с~,'л,іс:ГНі\, ]'І'УІІТ. , 
Gка'.,еина :I:lJlН:l, -ют, .1<LHU, 

-nІГ. 

Cl~aT 

'Скат .- Пl\кіт, пJІ;ОТУ, СХНЛ, 
-лу; спадuстість, -ТОСТП; С. бр)'
стоера-С-Хil.l бруствора; С. по
l'НУТЬІЙ- УГПУТПll СХИ.'; С .ВЬІПУК
лы1t-опfклllji CIH.l; С. есте
ствеu11ы1-прнроі\uіn \lI)кіт; С. 
ИОlшчеСК!!Й-I;ОU{ Чlшіі СХИЛ; С. 
щ'утоіі- І;РУТЙЙ СХНЯ; С. ПО.10-
ГПЙ-ПО.llIЖНСТl!їr CX!!.l; sалотс
ШІС СІ,ата - зпrСllід CXII.lY. 
'снатанны�и - ЗI't\рнrНШ1; С. 

ШllПСЛІ,·- ВГuРilРШI шпш:.1Jl. 
"Скатна -- ЗГОРТОІІ, -ша. 
"снаты�ать,' сиатить- СКй'ІУ

МТІ!, СКОТИТИ, Зfортатп, згор
НУТИ. 
*Скачон - скік (СІ;'\КУ); СТРИ-

60і(, -61;и.: "С. паза,,\" - "СІІіІ; 
паз:1д"; С!(,\'I!(ОІ11J1- l:1(I)ка)!п. 
*СкаШI1вать, сносить--перекJ-

шупаllr, пеРОI:О"IIТН, (О11l1>ОС) 
, 'r. 

ЗРlзуг.аТJ[, ЗlJІЗlLТН lіаПСІ,]С. 

*Скважина - шшlра, -РІІ; С. 
6попап - СП"Р:\ЛI:шша. 
*Сквозной-пмкріЗI1l'lіі; С. ата· 

на-·на,·крізпа ат,\"а; С. rnездо
Ш1',.ріЗIН: гніЗДІ); С. ІШШІ.1-· І1а
rltрі:\lIiJЇI "щі]. 
'СнеЛf!Т -;- ];і9Т}[К' -к:і; С. Ю1Р

ТЬІ - \ПСТ,ІК мани; С. cxcJlы -

кіСПІК схrШІ. 
"СК~ПІ~дар - шппгпmір, -ру. 
Скирда - СТ111'П, -ТІІ. 

'·Снла,~ - Сlrлад, -~y, I.OJ!l:pa, 
-рп; С. пеЩОВ(lй -реЧnПl'rji CКl:t,', 
I;O)Il:P~; C.lrprIJOCTII· сr:лц фОР
Т/'IІі; С. ПnТРlІ[l!ll,llі-- СІ'l:1Д lІа
\~(:ЇI~: С. IIIЮ 11Є",I,УТО 1 1I1НН ГГ І " 
\[1 ;І;Н ,']\\ І' lі .1;1,1.: С. І' JI11'~].1,'.\I~ 

, 7 І 

t:",mlIJ!IJU:l і'l, 

СК.шд гарм~тніп; С. со DЗРЬНіЧ<l
TыJI\ пещеСТВ::ІJliI -- СКЛ<l.~ із ВІІ
бухосmМIJ реЧОІніIlЮIR. 
'·Снладна -- згJРТІ;~; С. !ІССТ-

1�0CT��-ЗГОрткQ. )Ii"ЦI;BIICТil. 
'Снладнои - СI'.l:t,,\'\Пllіі. 
'снлады�ать,, сложить - ОI:Л<l

даТlІ, С]і:нlсти. 
*Склеиванне - СК.1l'ЮВ<lrшп. 
'Силепна _. зпют,;пуr:аНIJЯ, ЗlllO

тупання; (гll.МНlIсm.) -д)-a(~a, 
-1'П. 

'Склон - СХП'1' -.'У; ]]а СІ:ЛО
IIr, ГОРЬ1-;Н<І ;ІГІ РІ:)'; С. І'ОрІ,] 
ЗГІР'я, 31'іРО](, -1'1(<1. 
'силоноуказательны� столб 

СХП.іог,t;азіІ\ll{lh rl'ІІВП. 
*СКЛОНИТЬ, снлонить - СШЛ,І

ТІІ, схюиТIІ. 
'Сноба - 1:.1111Iра, -РІІ; С. ,\.1Я 

НСРСUОСІШ-I •• llIЧ::l Д.1Я ПОl"'IІ,"
с"пап; С. Д.1Л ТОРJlоза _. и.IJlра 
1\0 ГU_1ЬJШ; С. л\rщ (сед.Іа)
I:.l:l)!pa Об.l)"!');· С;. IJaII\ЩП.1ПЮ
щаН-ШЩРЮІІІ<l ]:.'1IiMPU; С. опус
],оmlЯ-·СliУСI,опа ЦIІJll'а. 

. Сиовь,вать, СКОвать _. скову
ват]], СІ.УП.!Т!!, 

, Снольжсние -- 1'0С:1, -3)": l"\П
ЗUНilЯ; С. па КI'I,IЛО - НОі:З:lІІIШ 
Ііа I;РП.1О; с. 11,[ НОСТ К,:СЗ,ш
ПЯ іі.\ хоі,'Т. 

.. Скользить, скоr.ьзнуть -кllпз
ТІІ, кJвзнути. 
"Сиользний -- ЕОВСЬ];)'lі1, С.lII;ЗЬ

І;{] 11. 

*СНОЛЬ3ЯЩИЙ - I;ОI'.:111{ІІі. 
., СИОМ"Н,І!опать С""' :111 І\"1:,1'І'П. 
СilОПНРОВ:lТЬ Сі:ОI,іі"г"іТIІ. 



(J"Ul1ление 

·Скопление - СІIУнчення. 
*Скоплять, СНОПІІТЬ - СІ,УПЧУ

пати, СІ'.УП'IIlТIІ. 
*СИОРОСТНblЙ -- на ШПИДI:ість; 

С. бt'Г -- біг 11<1 ШВИДІ.ість. 
'Скорострельность - ШВИДКО, . 

стрІ.ІыlIc п, -ІІОСТН. 

'с~орострельны�й --- ШВЩІ,О
стрlлишіі. 
"'Скорость -- IІІВlIДI,ість; С. 

враЩСПIlЯ -швидкість оGерта.НIІЯ; 
С. )·орепня-швJJ,~I':СТЬ горlння; 
С. движепия - ШВІIДI;ість руху; 
С. 1,0ие'lнаЯ-І,іl1u.Vпа НІВІіДІ{ість; 
С. иачаЛJ.IШЯ-1І0'!аткОва шви)!
Ilic1J,: С. перемеllllая - ЗІІ{ШШ 
шш'fДI,іСТІ.; С. ПGЛОТ;t--шв{rдкість 
льоту: С. С1редІ.6ЬІ - швидкість 
стріляння; С. УДВОСIlпая-подво
СШІ ШПІіДJtiстr .. 
*скоры�й - ,швидкий. 
*Скос -, c[(]co,~,:CKa;, С. JJыезаa 

pa)IыIcкlcoKK ВНрІ3У рющ С. ДЛ,Л 
отечста дrлеlШ/! прп цела - CIlI
СО І; для піДЛ{ЧСJlllff поділо], !Ііг
lШI{а. 

Скот -- ТОВ.\Р, -ру. 
'СкоwеННblЙ -- еІlіспиі\, скошс

ИИЙ; С. ІЮІІСЦ--СКОШСНН/! ](іп~ць: 
С. па~ - скіСНіі r:lpa. 
*Скребница - - СІ{рr6лО, -ла. 
"Скребок - CHve6;i'lKa, -КИ. 
"Снрепа --СI:р{па, -ІШ. 
*Скреплить, скрепить - скріп-

лпти, ск.р· Итп. 
"СкреПЛИIОЩИ~ - - Сі:ріппий; С. 

"ОЛ11\') -- '-'1;ріпНl' ](і_1И\~; С. 
УГО.ll"IШ.-СI. ріппt'rn КУТІІІіI(. 

: Снрсщение - I'Хг,'щусиПIIЛ. 

J -" /. 

(JЛСДІІТЬ 

'Скрутна - CltpYTellb, -ТВЯ: 
СІtручуваШIfl; C.-спаЙІШ - C�,pi-
ТСIІЬ-3Л!ОТ. 

*скры�ать,' CHPbJTb'--СКРПШ1ТИ, 
Сl;РИТII, таУти, 8і1таУти, нсрехо
nува'J'П, псрсховати. 
*снры�ающиисRR -- !І\О XOBaeT~

СЯ; С. )11!IUСШ. - мста, щu хова

сти я . 
*CK~bIТHO - ПОТilЙIЩ. 
'снры�ностьb СКРИl'ність, 

-ПОСТИ; пот:іЙllість, -НОСТІ!. 
*СКРblТbJИ-СКРI!тиfi, 1І0тайпlt1і; 

С. иодступ-потuііпиіі пІдступ. 
'Снульпто-манетЬІ -скулr,пто

М~ltt)ТИ, -тів. 
* Сну льптомаснировка -СКУЛЬ

пто-маС'І>УшIШIJl. 
~Сиучивание -- скупчуваНПIІ, 

скУпчспня. 
*СнучеННblИ - СКУПЧСНІІЙ. 
скучны�-сумшіit,' невеселий. 
C~a60CTb - слМість, -бОСТІІ; 

H~Jri'], -~!Очи; l(.вОлість, -лости. 
'СлабblИ -- КВОЛIJЙ, ЛСГIJrіі, !!а

ЛІ!/!; С. встер -,щлиіі вітер, ТН
ХОВІ!!; С. J;ОНЦСllграцпя - !Іегю[ 
коицентр:lція, -ції; С. TO�i-ма
лиН струм. 

слаБосильны�и - СЛRбосИли!!. 
'Слаженность --- налАгодже

піСТІ" -Ю)СТІІ. 
*Слань - мос.товllIІIlЯ. 
елева -- :!ЛІЮ: "С. по шеС'!'IІ" 

- "З.'{В3 ш{стка~fll'l; "с. ряда.· 
!ІІІ" -- ,,3Дlса РJlдами". 

Сnед -- слі,1, -ч. 
. Следиrь - ,·.lі;II:I'n;lТIІ. С['О,І;I4-

ТН, HII.-J11HYI:,ITII. -

C.1ei\OB~IIIIC 

'След,ование -- ПРОХОДЖ"llIl),I, 
IJР"'IУВU1ШЯ; С. КОJІUЩ\ --- П1'ОХО
Д;I;і'flrт~ І;ОМ;\Ні\. 
':'Следовать - ПРОХОДІІТJ!; іти, 

ПРПЧI:аТIІ. , 
Следствие - СЛІДСТВО, -ва; 

lІі!е лі: nl;, -:\llУ. 
СледуlСЩИЙ - haetj-шшЙ. 

., Слеж!вwийся - нVг.1ИЙ; С. 
I·PYI�T---з.l,'Г_Шfl (РУН·Г. 
*Слежка·- слідкуваllllЯ, 
*Слезать, СJt2ЗТ'ь - з.ljзити, 

::Іл.1зти; "СлезаНН ,,1.'1:1:11>" 

*слезоточивый - е,lі::ПJJіі; С. 
пещцтво -- елі:шl РСЧОНПШ!; С. 
І'аз - сліЗIlИЇ! г~з. 
'Слепои -- ПI;І,тпе[;, -Т,У: С. С , , . 

печаТІ! - ПI,l.ТIІСК IJсчаТI«!. 

*Слесарнаи --- с л!Осоірuя, -ні. 
*Слесарсний -г.посарсьтшlt. 
*Слесарь -:-:- с.l~Осзр, ;РЯ. 
*Слив --- 3"1:(;111:]" -ка. 

*Сливать, -c~, СJІИТЬ, -ся 

з.ШВі!ТIІ, -СЯ, ЗЛJІти, -ея, пи.ш
ваТlІ, В{I.1ЛЯТП. 
*Слитная (н,раздель~ая) на

водна--НСР08;1.1ЛLпе lІаЦlдюванпя. 

*Сли~ан, сличить - ПОрІВIІІО
вати, ПОj1ісшfтu. 
*Сличение - порівпапuя; С. с 

lІІеСТП~СТJ,!О--lІорівшіппя 3 lIicц~
сіс'Гю. 
"слllчительны�й -поріuшfЛЬПIlі1: 

С. ВОДО)ІОСТЬ -поріВПНЛЬПІІ відо
)!іе.т['. 

':'словесны� - r ЛОВ(.СПllіі; С. 
l'~CIlOI'H ~;еПIJ'.' .- С.1ов,'сие РО}ІІО
P,I,1.·,I~!)H!ln: С. e,l;il 11,t _. r.lnDf'Clfr 

:lдаl:і11l1l:;. 

<':.1)""'" 

"СЛОЖНblЙ - СI:IЦIІJій: С. 3"
ЩI!1'а-r]::Н\.~IШ Зilсд,fllа; С.06111:1ІІ 
--- СI:.l:l.,\П,\ оG11:\Ш; С. OT~eT - -
t·I,Л.lll,і n(,,\lІопі,11о. 
*слоисты�и - шаРУП~ТlJlі. 
* Слой-шар, -ГУ, ,всрств;!, -НlI; 

С. Г.1Н1111СТJ.IЙ'- Г.llІllнстиlt тар, 
ПСl'стг,;І; С. псrЧ3НI.I!! - - піщ;!н.l 
nср,'тла, шар. 
'Служба - оу ,(:6а, -(,11; С. л,'

T"lHlUaPllo-сапнтаРПJЯ -- пr гери

l�.iPUO-СnllітаРП,іІ ~_I{:j;6a; ,С. ВВІ'-
, 'І'І','ІІІІЯЯ-- ВНУТРІШПЯ С.1р;6а; С. 

ГІІ PJlIl30]lIIa~ -- :tпдоrUm! с.11;,,6а; 
С. караульпая- СТОРс;;I;опа сл{ж-
6а; С. лагеРІШІ--ТIІ6"г,fr.а с.1УЛ'
би; С. ПО.1,·t:ая - по.~J,Оn;\ с.11Ж,('а: 
С. саПilТ1Г"ilа -спmтаРIІ:\ С.1Р'
<іа; С. сuерХ"]IОЧllая -- поnс[\х
CTpOJ;OB,\ с.1УЖ;;<І: С. сnпзп -- c.~{ ;1;-

ба зпязку, . 
*рлуЖбbl-;-- (ПОvllещеНlІд) па

ДВlрlll б)'Дlв.11. 

*служеБны� - служ60виіl: С, 
06язаIlВОСТ],--- с луж60ВНfI обов'я
зо[{; С. Пl'l"'ППСliа -- е.lр:6 llпr 
ЛПСТУВ;\ПІІЯ; С. поручеIIЛС-С.1VЖ
бове дорj"lенпя: С. раСIІорн;[;~і[l!" 
-- С.1) a;IJlIBC РО:ШО[JifД;J;СНUЯ; С. 
фОj1Jш-с.lужUllnа ф,5р,та. 

,. СЛУЖИТЬ -с ,1у:юіти; "Слу;кшr 
ТРУДО.ПО)!)' парu;!у" "C.1Y;J;I!MO 
TI'YДfllЦO)lY нар,I.:IОВі':. 
~СлРtч - ПI1СЛУХУRіІ'І. -'ІІІ; 

С-чеіі 1,0,шца-КОJlап,1:! І]і.\С.l {-
хупа'lіп, . 
*Слуховой -- С.1)'ховJ!lі: С. СІ:ІІ" 

дахпnt: ніl;ПО. 
Случай пі'IП:l 1"1:, -;(1:)'. 

] -" /., 



Сччаitность 

Случаи но сть - випадковість, 
-вости. 

Слушать - слухати, вважаТИj 
С,ться - слухатися. 

СЛblшать, УСnblшать - чути, 
ПОЧУТИ. 
*СnюдяноR - nосняковиllj С. 

ПЛlІстипка-лоснякова плаТ{ВІ(а. 
*СмаЗК8 - (.материал) ма

СТИЛО, (действие) мащеІШЯj С. 
ГУСТlIя--густе мастило. 
*СМ8ЗОЧНblИ - маСТllльниlІ; С. 

IІатериал - мастило, -ЛІІ. 
*СмаЗblвать, смазать - масти

ти, вJJ:иастити. 
*СмаТblвать, смотать - 3110ТУ-

!l3ТИ, ВJlотати. І 
*СмеЖНblіІ- СVМlжпиll. 
смеnы�и - СМІЛИВИЙ, см{лий. 
*Смена - зміна, -ииj "C~lClla 

за мпоlt МllрШ"-"ЗМ{НIІ ва мпJIО 
РУШ"; С. ltараУЛIІ - зм{на СТО
рожіj "См('на стой" - "зм{на 
ст{й". 
* CMeHeHHbl~ -ЗJllиепиltj "Сме

неШIЬІіІ, оружие па осмотр"
"зм{псиий, збр,lю Ш1 огляд". 
*Сменять, сменить - з!!іюfТІІ, 

зміП{IТИ, заСТУШ1ТИ, заступити. 
*смертоносны�и - Сllrртвпиilj 

С. полоса-смсртяші СМУІ·а. 
*CmeCb-!lіШllUlша, -IІИj С. ГО

рючая-пальшt lІіШ~lІІіuа; С. "ра
сочная - фарбова IlішаUIІнаj С. 
мсханическая-мішаНЙllаj С. хн
ЮІчссlt:1Я - суміш. 
*Смета -..:... кошторис, ·су. 
Сметnивость rпгИтністr. 

-НПСТИ. 

І ~ І 

СНаряД 
.-~---- - -~,-

'Смешивать, смешать - нм{
шувати, ЗІІішUти. 
*С..,ещать, сместить - YCYBU' 

ТИ, УСУПУТИj зміщати, вмістити. 
*Смещение - усfнеПНЯj вм{, 

щепив. 

*"С мир н о" - "СТРУНКО"; 
"Смирпо, под ВIШJlЯ"-,,(;ТРУНКО, 
ДО прапору"; "С ІІИРНО, равпепие 
пшrрапu (падово)" -- "СтрfШII1, 
ріВНJ/ШІП праворуч (лівОРУ'І)". 
~СМОЛИСТblЙ - СМОЛЙСТИЙ. 
Смоnнать, смолннуть - змов· 

Ю\ТИ, 3МОВКПУТИ, стихати, стих
нутп. 

Смотреть - дивитися, ГЛЯДІ
ТИ (чого). 
*СМblнание 

мкнеПНЯj С. 
пев'Лзки; С. 
обходу. 

3!lИllаПІІЯ, 31-
ІІСВЯЗЮ1-з{шшеиuн 
обхода - В{МlшеИІІЯ 

*СМblнать,-ся, CClMHHYTb,-СЯ
в)!Пюіти,-ся, ві!IlшfТD, -СЯ, "Со
мItUlIсь"-"зі!lltUИСЬ"; С. колонну 
-зі\~кпути колону. 

СМblчна- 6дп;lпня, СП{ЛІШ, оЮ!. 
*смblчны�и (брус) - ЗnУЧП{ІIt 

(брус). 
*Смягчать, смягчить -м'юсшА

ТН, зм'ЛНUIJ'IТИ. 
~Снабжать, снабдить _. поста-

чJТJ!, ПОСТіlчити. 
"СнабженеЦ-ИОСТіtчаЛ1ПlІк,-ІШ. 
*Снабшение - постачапuя. 
*Снайпер - СНllltпер, -ру. 
'Снаружи-зJвrrі, зJ1;ОЛIІ, 9H~' 

дпОру. 
*Сна~яд -гар'!,\тспь, -ТИЯ; при· 

.1.~,~ДH; С, ;IГIІТ:lЦllопнr.lf1 агіта· 

Снаряжать 

ЦІЙ ни!!. гармаТСП1j С. 6раВ~IПJ!ЬІіі 
·-бгизаптОвпlІ rapJ!liTeilb;' С. ГШІ
lІастическиіі - l'іМНf\СТJJчuе при
ладдя; С. заЖ'lгатеЛЬНblЙ -- ва
н.\.~ЬШIі\ гаршітеUЬj С. свеТЯЩlIіІ
ся-,світпиlt гарматеuь; С. сталь
ной - стал~пиt\ ~apM:iTCHЬ; 9. 
.-СГJlентпr.lй - сегмеНТІшіі гар Ilа

тень; С. ХПJlllчеСIШі!.-· ХЄJІIЧllllfi 
гаРJн1тепь. 
*Снарржать, СН,аРАДИТЬ'-'Л~Ш

тунаТIІ, ІІuлаШТУВ;t ГПj НlІрл;r.;r;JТИ, 
виРЯДlJТИ; наБІшати, Шlбirти (сна· 
ряд). 
*Снаряжение - Л<lШТj'П~НПП, 

.13U1ТУНОІ;, -ю;а. 
*СнаряжеННblИ ~ надаштовапи 11, 

на6J'rтИfi; С. снаряд ~ наБИТ:111 
гаршітеuь. 
*СнеГО80И, снеЖНblА-Сllіговиl1j 

С. запос-замvт, -Т)'; С IlОІ'РОВ 
- снігон!! Ш;РПТТJf, сиіговиl1 по
](PlIl!j С, щит-щат протиснІЖUПil. 
*Снижать, снизить - знижува

ТІІ, Зlll'І3I1ТИ. 
*СНИЗУ-ЗПlІЗУ, зіспJду; "Сни

зу ПРI\lі.~адом бсfi" - ,,3ВИ3У 
прик.1адо)! бпlt ,. 
*Снимание - здіt\шІппя. 
'Снимать, снять - зді!l!lатu, 

:JUJfТИj СПlшаеМlІіі yyaCTOIt--;-зд{l1-
мупапа дільц{rця, Д., що ї)' здій
M~IOTI,; С. ОРУДПО с неродна -
BдiiiM1Тl! гармату з передщl. 
"Снимон - вшfТОJ:, -п.у. 
Сноп - свіп, СІІОП~. 
СНОРОВИСТО-СПРІІІ'ПО, зр}: 'ШО, 
Chopobha--СПР{JТніl'тr., -НОСТИ, 

:! р і·'Іпі,'тr., -поети. 

1 ~ .-1 

СовещатеЛЬRЬlfi 

'СНУР -шнур, -ра, lІотузJк,-зна. 
*СНRТие-здш, .. іппя; С.[(гоки

здіltШ1ПНЯ І.рокl; С. с нередков
здіймання з пеРСДI(IВ; С. '1aCOBLIX 
-здіj'іМUIІIlЯ стіііТ'ОВIІХ. 

Со C.lt. С. "Со знамене)!, ва 
!І rrой, шаго)! марш" ._- "Із пра
поро)!, ва ми,lю, ІСРОК"JI РУШ" . 
"Собана-ПОСblЛЬ~blіІ - coG.~ 1;.1 

(-Itи) -послан~ць (-нця). 
'Собачна - 3dСІ(ОЧIШ, 'ІШ; С. 

баРJGuпа-з:іСКОЧІ;1t (,агабаПУj С. 
лотка - а:іСI(Q'ша I;Jроба. 
"Собирать, собрать - (ору· 

аlсие) складатн, скдаСТИj зби
pйТlI, зібратн. 
'Собираться, собраться-збll

рJтпся, зібратися. 
Соблюдать, собnюсти~J!.OДСр

жупатп, ДОДt\Р;І;а-:и, ('!ого) БИ-
1;,lllупати, ВИltопати. 

Собрание-зб,lрн, -рів; зі6раu
НЯj общее собрание - нагальні 
зБJрн. 

Со6ственньrи - пласпиfi. 
~Собblтие-пuд{я, -дІї; С. DtJcU-

, І 

пое _. ПОСlша ПО,,\ІЯ. 

Совершать, совеРШИТЬ-ДІЯТИ, , . . 
ВДІЯТІІ, ЧІІПІІТИ, В'ШПИТИ. 

Совершенно сенретно-вовсі\! 
тпt,\IUО. 

СовершеННblИ - цілковитий, 
пОВШIli. 

Совет НароднЬІХ Комиссаров 
. -- Ради Народпіх ltО1lіс~ріп. 

Советски~,- ра,'Jfll~ЬКИllj С, 
R.1i1ctr.-·РаДНПСЬК!і nлздrt. 

Сов ещан:tе ._- пар.і.~а, -;1.11, 
совсщательны�й . - :\1)1'.IД'ІІІіІ. 



Совместно 

':·Совместн!!·- pa:JnM. сп{льuо. 
'совместны�и - СПlЛІ,ППU, су

;.t{rllиJ1; С-ПJ,JC дой~тDIІя-сlJілыІi 
"~ії; С. 06учеllllе - спіЛl,пе на
вчаНI1П. 
*Совмещать, совместить

(·,р!іщ~'rн, су~tiСТ{IТИ; (обязан
ности) Сllолуч:1тн, СПОЛУ'І/ІТП. 
'Совмещение - сум.{ЩСUIІЯ; 

(ОБЯЗClНNосmей) СПОЛJ~'ІСНUП. 
~Совонупность - сукуппіст&, 

-НОСТІІ. 

"Совпадать, совпасть -- (во 
вреиНЄНН) ' збігаТПСJ!, Зб{гтися; 
(в пространстве) вливаТIІСЯ, 
~лJ\ТIІСj[_ 

СовремеННblИ - СУЧUСНJlіі; С. 
ра3ВИТllС-СУ'111спиft рОзпиток. 

Сог ласова:ие - погОДЖСПIlJ!. 
СоглаСОВblвать, согласовать 

- погоджуnаТlІ, погUдити. 
*COГHYTbl~ --ЗІгнений. 
, Содействие - спршfнпл, до

ПОМОI'а, -гп; группа С.ВИІІ-ГРУ-
11:1. допо~!оги' 
*Содеиствовать -- спршfти, 

допомагати. 
Содержание-ЗJ\ЇСТ, -1'У; утри

!І,ШПЯ; ],ОШТ, -ту. 

Содержать - містити, утри
}lуваТIІ. 

"Соединение - (ХU.Н,.) сполу
]1:1; ("Itex.) влука, -ки, злучсuпл; 
С. ВОЙСІ,UВОО - військовt\ ЗЛУІШ; 
С. вреllеІІПое-ТІшчасова ЗЛ§И<1; 
С. ПОСТО~Пllое - пост{fіпа., CТ(t.l:I 
:JЛ}І;;!; С. ХШlИчеСllое - хс!!іЧIІ;! 
СllОЛ"IШ; С, IІІПорпrR"е·-- IIlпорrНl',
нп. :1:~1~IШ. 

СО!lо~!еllllI>lіі 

"соедI1нитсльны�и -- ::ЛУ'lпuіі: 
С. 11JI\lТ -- 3.1 1"1111111 1'11111'11; С, 
В1УЛlіа'-ЗЛУЧПІ'lіl YT}'JIIIII; С. 1:11-
па,Л-ЗЛУ'lIl{lіі І:ашlл; С, JCOЛЬІ\О
З~j"IІІ~ liіДI,I\(;; С. плаIПШ-ЗЛУЧ-
1Ii~ ПЛі1llка; ~. ПРОVО;\ІІПIi-~ЛJ'Ч
ІІІ!ІІ П]JОЕІ!ЩШ:; С. РІ.\Ч~Г--З,'У:
IШIl в,IШІЛЬ; С. ТПІ~-- злуЧU!!11 
ТІІГ; С. чашка ... -- 3Л)'ЧН{t 'll\пн:а. 
'Соединять, соеДИНI1ТЬ--ЗЛУ

чіТl~, 3ЛУЧU;П, сподуч6ти, qпо
лучити; з'єднувати, 3'ЄДllагп; 

"СоеДИllИТЬ ОГОflЬ" - "ЗЛУЧИТІІ 
ПОl'ОПЬ" 
*Созвездие -С)'3{Р'Н; С. Воль

шоН МеДВСД!ЩI,1 - Піз, IJ,IЗ:t; 
С. Малой МСl\uеДИl\ЬІ - МаЛ{І!!. 
Віз. 
"Создавать, создать _. утво

рюва nІ' УТВОР{:ТІІ. 
Создание - утвореНІІЯ. 
С ознательность - свідомість, 

-моетн. 

СознатеЛЬНblИ - снідО)шН. 
созы�B -ск.lllЮIilШI,I·];лш;,-I;\,. 
созыlать,' созвать-скликаТll, 

СЮlіll;аТIІ. 
*Сонращать, сонраТИТЬ-СIIО

РО'lуваТІІ, СІІОРОТ{ІТІІ, прпкоро
чуватп, Ю1СПlllуваТll, ЮІ{UШИТИ. 
Сонращение .- C-]і')[1l)ЧСППЯ, 

3!1I)uшенпя. 
*сокращенны�й . - ст:орочеllніl; 

С. IІро'I'IІЛЬ-СI{ОРО 'Іспніі профіЛІ.; 
С. ры�ьL ---ПРІШ(ljlJЧI'UiI РШТІ,. 

Солома-СII.ll;'I~, -ЛІ!; С. яро-
ван ЛjJощt ~O,l')1I:1. 
*соломенны�и -- ,'о.н1)]'ЛПllіі: С. 

Чі1'Г j'I).l1U3L'mlllll лат. 

J 7 (; 

СОДЬ Сосре,\ол!qIlНII1'], 
--------------------

':'Соль - сію" Сl1лн. 
" Соnяная нислота 

кислотJ. 
CO.'IHH~ 

*СОМННИСЬ - зїю;Н!'Iс.ь. 
"сомннуты�и -- В{МКІІОВШI; С. 

ироіі--'З1ШillеПIlЙ Л~Д. . 

Со06ражение - ~lіркушіIlНЯ. 
Сообразительность - НТОРОІІ

JlіСТI" -НОСТИ; спрUтuіеп., -HOC.ТlI. 
~Сообщать. со06щить- спопі-, ., ., 

ЩlIТИ, СПОD1СТIІТП, ПIlПl,~'Н1.1JIТП, 

пові"J}IНТП. 
"Соо6щаться -- ЗНОСІІТИСЯ, спо

_ЧЧ{ll'IІСЯ. 
*СОGбщеН11е -- СПОЛ)''lеIlТlП: 110-

віДО;lлеIlUН; С. -ІІИЛ воеПlШН -.
військ,lnі с~0.1УчеПlІ~; С. С Т],1-
ЛО11-СПОЛГlеПIJЯ п ТІІЛQМ; С. ХО;\
хід сполучш'IЙ. 
*Сооружать, соорудить - спо

РУД;l;~ТИ, спорудити, будувитu, 
з6удуmіТlI. 
*Сооружение - БУДУВUНІІЯ, спо

РУД;І;ОIlIlН; будімн, -ді: спору да, 
ДИ; С. ботонпое ._- GUTUllIl(\ С,ПО
ру да; G. 103ЯЇ!СТDСlluого зпачс
UИЛ- 6удівля ГОСllод:ірчого Пj1П- , 
зшічеппл. 
*Соответствие - відповідність, 

-НОСТИ. 

*Соответствовать - ві"попі
дати: 
*Соответствующии - пі,~по

відпий. 
*Соотношение співвіДНLI-

lllеппя. 

"Сопна - сопка, -];11. 
'Сопоставлять, сопоставить 

1l0PIBТlIIlJJ;lТlI, погі~]І};ТlI, 
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*СопредеЛЬНblИ - срІ;!:НІІїl. 
* Сопринаса ться ,со n рино снуть

СЯ - СТШІ:1I'І1СЯ, lJіТКU\1ШIІ, !lрll-
ллгJтп, ПГН.1Пl'тIІ. -
"Соприносновение -- Сl'lll,UIlІІЛ 

(с },с.н), ПРllлш,lПllil (h" 'I,e.~!y). 
*Сопровождать -С)'ІІРОН(;Р!ІТН_ 
'Сопровождающии -. С)'IlРП!:Ст.

ПІШ, -I~J. 

"Сопротивление --- ,іліІ', JJJ"P\; 
С. Г.lапное - ГОДОВПІJfi Jnir. 

., Соразмерность -- ТІо)]{рністо, 
-1І0'1'1l. 

~Соразмерять, соразмерить -
Р03Іlі pliТII, РО3М{ pHТIl, прпе, ос,lну
Ш1ТI!, ПРl!Стосуn:IТlI. 
"Соревнование - З~!ilГIIIlПП. 
сорны� _. З:lс)!lчеПllіі. 

., ~оронаверстиа - сороковег
СТІВlШ, -ЕН. 

*Сортировна -;-- СОРТУШ[ПJlIf., 
Сосед --- СУСІД, -да, "УСІl\а, 

-ДІІ. 

~Соседнии -' СУСІдній; С, чаrТJ, , , 
- С\'Сl,111Я ч;\,'пша, 

*С~сна6ливать, сосноблить 
3Ші:рі6uтн, ЗШllребтJ!. 
*Соснон - зіскок, -І\У. 
*СОСОН-П{ШТИК, -ка; С. CT~P;li-

1111 - ПJ'1ПТIIК СТГ{ІJІ;UЛ, 
~ Сосредоточение--зосср~ ,'\же 11-

ІІЯ; СІ(УПЧСІІПЯ; С. ОГІІП - - з,(сс
peiI;I:elJlllI вогш~. 
*сосредоточенны�,' -но -- 80-

ссрJда;еПllЙ, -110: С. заряд -- зо
сер~!\;];еПllіі з;\р';;І.. 
·СосреАотачиват~сосредото. 

чить -- ;ОССГ[.,,\С!;yn:1П1, ~oceгe.'\I!
ТН, С!;УП ТІУВilТП, СКУП'JПТІІ. 



СОСТilВ 

*СОСТI/.8 - склад, -ду; С. а:\IІИ
нпстратцпно " І08JjllствеlIПlll'і -
ilДlJіцістратиnuо - ГОСIJод~іРЧIlJi 
СІШI.1; С. боевой - 6011081111 СК,ШД; 
С. ветерщщрпмй -- ввтеришірнн!! 
СIІЦД; С. гарнииона - СКJЩД за
ЛОГИ; , С. дистаUЦПОПШJЙ __ о ди
стаПЦIЙНИЙ СІtлад; С. ДЬІмовоlІ

ДIUIОПІІЙ склад; С. же.lезпn·до· 
рОll;Щ-l11 - за~і3П1ічпа m\л[tа, 
ОК~ЩД; С. К31Н\У,13 -- скл:tд сто
рожі; С. командпЬ\1І - КО!ІаПДllп!1 
СК,Ilад; С. чомиссарскиlt - комі
сарський склад; С. КОНСКИЙ .-. 
склад К{НСЬКИЙ; С. ло'IШJtI -- літ
пий склад; С. ЛИЧІШЙ-- осо-
611СТІІІІ склад; ЩОДСІшfi С.-ЛЮД
ський склад; С. !ІеДИЦIlПСК!I!!
!lеДИЧI\IІI1 склад; С. ШI'lilJJЬСТВУЮ
\ЦИЙ - лачаЛЬПИЦЬК,ИI1 склад; С. 
поре)lениwй - ВМllllшll склад; 

С. подвижпо!t - вагопіІІі склад; 
С. политическиll - поліТИ'J/ll\іі 
скдц; С. порох а - Сllлад пороху; 
С. ПОСТОЛI\Пf,\it -ИОСТ{ЙШІЙ склад; 
С. спетнщийсн -- світ"МI ~Іtл;\Д; 
С. ТОРОЧИЬІІІ - теРІІОПІІfi СКЛ<lД; 
С. тру6nчпы�іi - 'І'ру6КОВlій склад;
С. ударпыll-- удаРНІІІ1 СК,lад; 
С. фапьr. - -- фав'с (дurІіmро
ttrtфmаліn). 
*Составление --- склаД;\IІUЯ; С. 

КОЗСЛ - сти UЛСНІІН в ІІ,!ЗЛЗ. 
*Составл ять, составить·- СІtла

Д;[Т", скласти; "СОС1'авь",- "U 
"Озл;\". 
*Составноі!- склаДОП{IЙ, :),1';' 

;r;clluij; С. IІа.Сть - СПЛ,І ,оші Ila~ 
rт {І lІа. 

І -;~' 

Сою8 

'Состояние - С'ГІЩ -иу; станО. 
вище, ·ща; С. ~lОрадl,UО-ПОЛИТR
'Jеское - мораЛІ,ПО - поліТИЧНIlЙ 
стаll; С. ор УЖИН - стан вбр,{ї. 
*Состоять - 6)'ТIІ; скла;J,~ТИСН; 

С. ІІа Іtотле - користуватисн 
3 вірева; С. пuд следствием -
6vти під СЛ{ДСТВUJ!; С. ПОД су
~OM - 6ути під CYДO~I; ,,3атвор 
сnстоит из ... " -- "З3!1Jк скла
дu.стr,сп 3 ••• 11. 

*СостязаНИ8 - з:uаганпя. 
"Сосуд -lІосудипа, ·ІІИ. 
Сотня - сJтuл, -иі. 

*Сотрясение - струс, ·су, ДВй
гіт, -готу; (процесс) - донг-
1'!НПЛ. 
*Сохране:lие - з6ерігапнн; )\0-

д';р;rшuпн (дuсцunлін,u). 
'Сохранять, сохранить-з6ері

гати, з6ерогпі; додержуватися, 
дoд~p;"aTIICH 
*Социализм - СОІ\іЛЛІН', .му. 
*СоциаnЬНblИ - соціНЛLUИЙ; С. 

ЛО.10жс]ше - соціНЛLllиit етап. 
*Сочетание - СПUЛУ'Іепня; спо· 

дука. 
*Сочетать - злучати, спол)'-

чаТІІ; СО'lетающпе огою, - що 
сполучають во гОш .. 
*Сошна - сіШltа, ·І;И. 
'Сошник -леJ!IШ, ·меша; С. аю!

ниН - аимJвпft лс)!{ш; ОIКПДllоfl 
С. -- піДКПДПJlf\ лемІш. 
Союз - союз, -зу, СIІIЛІ;а, -101; 

Союз (JОПСТСIt\ІХ (JОІ\I1UЛПСТП'lС
СІШХ I'ГСIІ)'(,ЛПК: (J.C.(J.P. - COI6~ 
l)(!),llІеl,І:IfХ СОI~інліСТ]'JII1IПХ ГІ'('· 
IІ)СІ.lіlІ: (J.I'.C.i". 

(JОЮЗПИ!І 

Союзнмк-соr68ППК, -ка; сп{ль
нпк, -ка. 

*Спаика - од"ість, -пости; З,llО
т,!~уваIlUЯ, влютуг:іПIІЛ; (.мecт~) 
злюток; С. Rпутренпян - вну

трішпн одність. 
*спалзы�аниеe - зсовувапвя; 

сповзання. 
*СпалзЬ!вать, сползти - 8СО

вуватисн, зсунутися, сповзати, 
сповзтИ. 
'Спальня, спаЛЬНО8 пом еще· 

ние -- сшlльпн. -пі. 
*СпасательнЬ!и - РlІтунковиti; 

С. "Руг - рятушtJпе к'\ло .. 
*Спасать, спасти -- рятувати, 

BPHTYB~ТII. 
Спать - сшітп. 
Спектакль - впстава., ·ПИ. 

* Спек трал ьны�-- спектральпий. 
'Спектрофотометр - спектро

фОТО~I~тер, ·тра. 
*Спектрофотометрическии -

спеКТРОФОТОJlетрJlЧНllll. • . , 
*Специалист - фахuвець,-ІВЦЯ. 

*СпециаnьнЬ!и --: ,спеціflЛI.~llfl; 
С. одежда - спеЦШЛЬПllit ОДЯГ; 
С. РОД[І воііск - слеціИ,lьні РОДИ 
зброї, сuоцінльпе B{/icыо;; С. . , . 
часть - с"еЩнльuа 'Ізстишt. 

*СпешеННblИ - снішеllиtI; С. 
І , • 

зскадрон - С!llшеuа RI uпа сотня. 
*Спешивание - спlшувап"н. 
*Спешиваться, спешиться-

І , 
сПl шуваТIІСЯ, СПІШИТИ, -СЯ. 

*Спешить, поспешить - лосп!
IІІJтп, 1І0спіШ{IТJI. 
"Спсшно ._. спІШIІО. 
• Спешност ь --- '·lІllІllІіеп.. -ІІОСТІІ, 

(JПО.J3<111, 

пагальність, -НОСТИ; С. Р<lботw-
спlшпість ро60ТI!. 
*СПl1ливать, спилить -' спилю

ваТIІ, СІІИЛНТІІ. 
*С,~ина, спинка -- с 11І'111 а, -пи, 

гш!пка, -КИ; С,ка Р\,КОНТКІІ-
СПl!П1іа деР;І:ака; ,,~1I 'СІШІІ)" 
"за сn{шуц. 
*Спираль·- с.пір:іля, -лі; С. Пру

по - спірu.лн ВрУпова. 
*СпираЛЬНblЙ - спіl'аЛJ.lI!lіі; С. 

ПРУЖllиа - с"іральпа ПРУЖ{ІП1t. 
'Спирт .- спиrт, -т)'. 
'Список -список, ·ску; petcTep, 

-тру; С. армаТУГПJ,\іі - рс~спр 
рпштупковИfі; С. !І 11 r ІJII,) 11 ---

іМ[,lIIlІІіі СПІ1СОК, ре сетер; С. ИО
слуа;поіі - с.лужМппіt сшІсок. 

І .. ~ І 

*Спица ('Колеснал) - СШJЦЯ, 
-ці. 
'Сплав (.Atеmаллов) ._. стоп, 

-ЛУ. 

*'Сплачивать, сплотить - абн
пати, збити; (рлдьt) - з'ідиу
B~TI!, в'цнаТIІ. 
*Сплетать, сплести - сплітаТIІ, 

Сn.lUсти. 
* Сплоченность - з"дпаиісп., 

~Пt1rти. 

*Сплошнои .- суц{лыllit. . 
*сплюснуты�и - сплющеШlf\, 

tПЛlОспеппfі. 
*с~лющивать, ,сплющить 

СП,lющуват", СПЛIUЩ"ТIІ. 

спокойны�й - clloKiiiulln. 
~Сползание -зсJПУППIІIІЯ, СІІОВ' 

3!1!l1ТЯ. 

'Сползать, сползти - зс,{пуг.а. 
тпел. З<1УI1УТЛСП, споuзі ТI1, rПnUЗТl·I. 



{:llllРllшl 

спорны�и - супер~чпи/і. 
*Спорт - спорт, ·ТУ. 
"спортивны�и - спорТОВІІЙ; С. 

IlГГ~ -- СlІортова ГРЗ; С. ІІМУ-
щrство - - гпортопе !ш/іпО. 
"Способ - спосіб, .собу; вАсіСІ, 

засобу; ЧIШ" • чиllУ; ,С. возде!\· 
СТПIIН -- СПОСІб пплнву; С. РУ,I
баЧllrl-- гибальськпй спогіб; С. 
ХІІ 'lІ!чееІlОГО пападеПlІ1І - спосіб 
хе!ll чного ,J]iIП~J\У; пакш! спосо· 
бо~! - І\!ШМ ЧИНОМ. 

, Способность - (о 'tеловех:е) 
ЗДlбністr" 'ПОСТІ!: (о .Іt(!шunе, 
войсх:е) -- здuтпістfo, 'ПОСТИ; 
(воз.мО:JlCность) -- спромож, 
пість, ·постп; С- !lрасящан-
здатність фарбувати; С. крою· 
щая - здатність заl[рrшатп; С. !!а. 
пепреlJrшя -- !laпеврова здоітпість; 
С. маршеван - маршова здат, 
пість; С. пропускиан - перепуск· 
на СПРОІ!,lжність. 

Способствовать -- спгп~тп, 
ДОПОJшгатп_ 
*споты�ачч - спот{шач, ·ча. 
*Справа -- з проіВОN БОку,спрl. 

ва; С. пале ПО - з правого Guч 
па.тІно; "Справа по звеJlЬЮI" -
"Спр:\па лаШlа'IIІ"; "Справа по 
ОДНОJІУ"- "СпраНfI ОДНІщt~!I'·. 

Справна - довідк і, -]:1\. 

Спрашивать, спросить -- Пl\· 
ТtLТИ, СПJІтатu, ваПllТУ8tLТJI, за-
ПІІТ:\ТІІ. 
~Спресова.ЧНblИ - згпl']rНІІIІ. 
-'СпреСОВblвать, спресовать -

:lгпl'lУП~ТІІ, sгпіТ!1'ГІ1 
сСпрвмление - ВПІ]l"\''']'УIН11І1І:1, 

С!JО;\ІІИН 

випростання; С. дорог --- UПllрО
СТУЮІІПЯ шляхІв; С. ходоПJП ли
НИЙ -- ш'rпростапuя ходою'IХ л/піН. 
'-С,пусн -, СПУСШ!ПIIЯ, СПУС]І, '1';; 

узnl3, -позу; С. І; "ОСТУ -- у.JВlЗ 
ДІ) МОСТУ; С. ШТОПОГОJI-СПУСllUН
ШI спірuлею; Н.1 аш!J.I й СПУСlt 
ЧРІШ -ІІмівне спус"jшlН КУРІ:і. 
*Спуснать, спустить - спу

скиТІІ, СПУСТ йти. 
*Спусновой--спу~кuиіі; С. крю

'1еl: -- СПУСlшtI!! гачок; С. меха· 
UІІЗМ - сп)'с'llпиrl ~!,ехаIlIЗJI; С. 
плаUIi:L -- СНУСl;па плаПJl<1; С. ПРУ
жина - спуск,поі пру:"uна; С. PI~!
чаl' - спускнпі\ ваЖІЛЬ; С. Clto
ба - спускші ПЛЯllра; С. тяга-
спуеl:ш'rй тяг; С. шпур - СПУСІ(' 
нйn шпур. 
'спуты�ать,' спутать - П_1ута

ТН, поплутати, (лошадей) п)'
татп, СПУТ<lШ. 

*СпущеННblЙ - сп)'щСПНіі. 
'Сравнивать, сравнить - 110· , . , 

РI~IІIОЩIТИ, ПОрІВН"ТIІ. 

*СражаТЬСR - 6і'СТllеJl. 
*Сражение - 6ій (бою 1; (іат;\. 

лія, '_1ії_ 
'Сращивание-сточуваUВR, ст,l· 

чепня. 

*Средний -- сеР(.Дllіп; С. ГОі'Н
вопта.1l, -- середпя позJ'IІІП<L; С. 
I\пиаПI\ПJI-- серіодuя I\IІСТ{,lщін: 
С. Лllllеі,1:іІ -- ССРl~I\НЯ ліll{fiка; 
С. ЕО!lіІ 11 IIIШ[ состав -- Сt'рещі/і 
]:n)'" 1I,,\I!Iln с кл,~; С. lI:l'l:I _н,с І'В)' 10-
ЩІ]іі состап --- ССР':,'\lІііі ]1.1'<"\.11,
JlIII~(,1:1Ifi: Cl;1i1,1: С. тrtlл!')',r~('НI1t} 

CL'llt~,,\lrl 110. , [,I·,I:I'IІIIН: с. СТ'-'IIРIII, 

І "І) 

Срсдство 

сср~дній степі1l1; С. TO'llia по
п~дапня - сереДПIІ точна ~ЛУ
'1~IІПЯ; С. траекторип - ССРСДllЯ 

траєкторія; С. унос - середня 
шіра. 

'. Средство - засіб, -с06у; спd'
сіСІ, ·собу; С. дЛЯ uеревозки
в~собll ДЛІІ перево~у; С. огне· 
ВІ,lв -- погневl засоби; С. перв
возочнме - переВО:Jові з~собп; ". 
ПО:\РЬІВllJ,lе - впсаДНІ засоби; С. 
lІор[\;];еUП;l - за со бп поразки; 
С. ПРОТ:ІВОГ<lЗОВJ,lе ~ ПI'ОТlІГа
зові васобп; С, химнчвскuе -- хе· 
мі чпі засоби. 
"Срез -- врlзок, -ЗI:а; зрlвуваll

НЯ; С. ДУЛЬНЬ1іі - дуловиfi ЗРІ' 
зо](; С. казеНПЬІЙ - гузовиі\ 
зрIЗОІІ. 
*Срон - термін, ·ПУ; речіпrЦІ" 

-ПЦН; стрОІ" ·Ч: С.· ир:б],1 -
1'Jр!ІЇП слУжбп. 
*Сросток (те.,I. х:абе.Мl)

СТОЧlша, -ПП: С. фаЛI,UШD]'[Й
фальшllr.а ст,lчнпа. 
'Срочность-теРllїпопість, ·во· 

СТИ; lIег"йпіеть, ·ПОСТІІ. 
*СРОЧНblИ - теГJ\іюlвпti, нег:ііl' 

иий: С. допссеl1П8 - тсрміІІове 
ДОlltJсеuия. 
'СрочнослужаЩИИ-СТРОКОВИ/і 

С,1уж66вещ" строковеl\Ь, -івцН. 
"Сру6 - зруб, -бу. 
"сры�B - зрпвоіllПН, ~ірг.аI[ПЯ. 
С садина - садпJ, ·пJ, П'ззка, 

-!іИ. 

-, Стабилизатор - стабілізатор, 
-ра. 

'Ставить, поставить п:LП[Il'JI. 

JЧ 

jJ1':шоr: 

пост:tППТIІ, станuвити, постаllО' 
в {ІТП; С. вехи -- 'l'и'!Кув:іти; С. JШ 
ВИ,1- дават!!, дати па упRгу. 
*Ставня - заставка, 'ІШ: ві

КОIlПlЩЯ, -ці. 
Стаж - СТЮІ', -;І'У. 
Стажировать - ста";ув:і'ГlІ. 
*Стаина - зrр:lя, ·раї. 
"Станан (снnряда) --- КОРП1С' 

·су, (в lІУ.lf.lfеmах)цилlП-
дер, ',1р3: СІ:ЛНШ;G, 'ІШ: С. ДОН
Ш.1І1 - Д~ПlllIfi І\1І_1ІI1.1СР: С. Оllир
НloI!1- ОПl;РIІIІ(1 Ц1l.1{Щl'р. 
'Станан'!ин --- l\Ю{ЩРШ:, ·ка. 
'-Сталниват ся. СТОЛКНУТЬСЯ--

СТlш:іТИСIІ, зітr:п)'тпся. 
"Сталь - ста.1Ь, -;Ш. 

"Стальна (пласт 1tOmH1th:a) 
-- стаДЬК:t, -ІШ. 
~СтальноА-сталrвиі1; С. дпо--

стал~ве І\ПО; С. корпус -- ста.те
впіі r:JI'ПУС; С. uагель -- етал~· 
БИЙ 1'1161'.%; С. сна ряд - стаЛ[1l1пti 
гарл:ітень; С. труба - С1'а.'lева 
Tpy{j:i. 
*Стаllина,станинна -ст,{пб,I,-('U: 

С-ШІ дафета - Сl'l;пбfl .1~III~Т\': 
С-п .. спаЗli]; - стовба r,l\lllч,f,,: 

• станковы�и --- СТ:lПJ,.IШIIІ: С. 
пулеJН'Т - CTa[[J.JBIIJ1 НІ-ле!!;'']'. 
*Становиться, стать' - СП\

пJти, стіТIІ: РО61І,ТІ!ен, зроQt'rтисн: 
С. лучше - ::раЩ:JТIІ, Лlпшат!!: 

С. XY;J,c ГІРШ'НJI; "CTиlI':OI'ТIl'I.' '-
"СТ,Ів:ііі"; Стать ~ PY:n:l,e -- "та
ТІ! до зброї; Ст:т, ]І,. ЛІ;li!," 
];{ІIlУТІІ (СПУГТ{I1'ІІ) lIітву. 

-' Ста но 11 l;таll,\I:, '1111:, 

(h'"OllCh'".) -~ l'l'.JH,;j:, ·пнJ: (СllіО-



UтаВЦ1l0nер 

ДЯji1-t.) -, ce(:1)pCTa~, -ту; С. 
60есо!\- 60ііlшfi СПІПО"; С. по
сеРОЧШJ!\ - llеІ1ев{ р·ші1. СШllL)II; 
С. Пjнще.lJ.П~lіі - стппок па ц{ль
В1ІІ1; С. п)'lllечпы�i - f:1pJlaТIIllfi 
СТ<Lпdк; С. свеРЛ\lJIЬUЬ\!\-- сперд
!ІЛj1IШ; С. Т('МРП1>!і1. - тnшіРКі1; 
С. ТрСllога -- стаllОI\ трппlжок. 
*Станционер - СТ:1Ціоп~р, -ра. 
*СтаНЦИОННblИ - СТilц{ііUПlі; С. 

МlІl111 - СТ:1цlііП:1 м{и,\. 
*СтаНЦИR - ст6цін, -дії; С. 

воз,духоплп п~тел!,ппн - п~сі'~РО
ПЮШllа ст:lЦlЯ; С. '>Іпнuая- МlШШ 
спініJl; С llаUЛlOдаТВ.lЬП:1Н - стс
жоmt стdl\іп; С. ПРНВ,'lIIая 
ПРllіі\I:I!Іf,!I:\ стаl\ін. 

Старание -- дг,UППЯ. 
Старательность - дб,lіl.1l'l

вісТІ,. -В"СТІІ, лб:ілість, -лости, 
СТ:1р:іllпістr" -ности. 

старательны�и - .~6аЙліIfiIІfi, 
ста.р:іШlІІЙ, д6алиil. 

Стараться, постараться 

дб:l'fJ!, 110дг.'\ТIІ. 
*Старт - старт, -ту. 
*Стартер- ст:іРТШІІІ, -І:а. 
Старш!ой -стаРШllїl; С. прач

СТ,II'Шllіі л{на!': С. ГI'I'IJ<l.~ер-
СТ:\РIllIlII I'РСІІПД';l'; С. КОIШIlДІІI>l![ 
состап --- СТ,\РШ]JIі КО)I:іllдщі! 
СІ:ЛЦ; С. ПО КОШОІІІПС - ст;ірш![іі 
CT~lIl!i; С. рззur;(ЧI!II- СТUjJШIlIЇ 
ро.JП{,\f1'1: С. степ~U!. -- ст:lРIlIllIі 
ctt-lІіlll .. 
"Старшина - БУIl'lУЖ"І1II. -![ого. 
~Старшинство - стаРIІІІJUСТП ІІ , 

-~П. 

"Статистическии стаТ![СТ{!'І-

І ~,) 

U1'ellra3~TiI 

ПИЙ; военио - С. -- БО~НІІо-стаТJI
СТ!"І'ІUИU. 

Статут - статут, -ту. 
Статья - артш:ул, статтJI 

(зпn;она), 
*стационарны�й -стаціошlРПИіі; 

С. л:нерь - стаціо~dгПИіі табор; 
С, расположеНIІВ - ст:щіоп:ірпе 
розташушllll1П. 
*СТВОЛ - ц{щ:а, -101; lDpeeec

ньtit) - стопбур, -ра; l!аuал 
СТRvла - -І:ан,іл Ц{П1:11 
'ствольны�й - l\іUІ;ОПl'Ііі; С. ~a

ДО[>,І;11:1 - ціш(оn;[ 3;\ ГРП11ка; С. 
заМОІI- І\іВКОlllІІі 8a~\til;; С, 1;0-

P06K,1-ціП!;'JП'\ ,І,ор,;РІ,а; С. 113-

клаДІ[;~ - ЦIВKOB<\ ІШІ'.Іа Іна; С. 
НРУ,lшпа - ціПКОlІи IІj'Р;Й!J<l. 

< Створ -- ет{ ЛОІ', -.ШV. 
*Стебель - стебло, '-БJl:і; С. 

затвора - стебло З3)ІI;,)ее; С. 
І11нщела ._- стеб.l0 мігшш,)ве; 
С. с РУКОЯТ!(О1Ї - стебло ІЗ руч-
1;010. 

~CTeKaTb, стеч" - стіюіти. 
степ!"!, вr.ігати, зfilГТIІ. 
"Стекло ~ cr;.тo, СІ::la; С. Ліl!!

НОПОВ - Jl!lШІОВВ СКЛО; С. ОКОП
пое - ІШJ61;;\, -Т;П. 

стенnяны�й - СІ;ЛЯІІ{Щ С. зil
под -: Г\'I~, -ТИ; С. УРОПОIlЬ -
Cl;.lillla 1І03t'JШІІЦН; С. ШЧРТШ .
СІ'ЛJІІІ'\ !l1І;Урка. 

':'С rелажи - РТlШ'l',(п~ппя. , 
Стемнеть __ о DотеШ!ІТII, СІН'РІ:

НУТІ!. 

"Стена -- стінсі, -п!!; (ка.ltен
r/П.'l)-·ЧР· 

Стснгазе1а 1_'тіП1'іt:l~ [':1, ··'1'11. 

lJтеш,:! 

"Стенна - стІнка, -ІЩ С, Бер
'11I!'Ц~l!aH - пря \\0 В {JCIІа стіпю~: 
С. Пl'[І~,"ІЯЯ -перu;І,НЯ стІнтш; 
С. швс.\с"ая - ШВ~.\Сf,Jіа стІш;<\. 
'Стенной -- стіllшіfi; С, газе

та - стіllН& шз~та; С. чаСbl -
стіНШJti ГО;\IJнпш;. 
*стеноБитныlи - - ~lурол,j1IПlllі, 
"Степень - ст~піІІІ,; -пеня: СТУ

НІШ" оПUIlll: м{ри, ·рп; С. ПІ,ІГ-
11І:19 - ВUЩllіі ст~піlll,: С. С[1(':\
пяя -- сср':"пііl ст~піl!l,; С, О\ІР
lІІаll - старший ст~піНl,;.'т,\РШ,піі 
ра ПГ: С. у~IсIІыllпняя - 111[':-\ 3Jl"U
ШСIІIlЯ; С, ТОЧUОСТИ- MlP'L ТО'І
постТl. 

"Стерео-труба --- стерео-тру
біі, -GIі. 
"Стеречь, -ся __ О стерегти, -ся. 
"Стержень - СТРЙ:I;еш" -жни, 

сте6.10,-.13; НРУТ, -та; С. головпоіі 
-г~лов[(Jвс ет~6л,); С. заТRОР~
стрижеш, ваЯКI1; С. І;оптаl.ТПЬШ
!tоптuппиіі стр{!жепь; С. направ
ЛЯlOщuіl - ІШllРЯJlніІit ПРУТ; С, 
;(ЛЯ ЛОІІТ~\-- стріІm;еllЬ1\.шстр{ч
ІіП; С. стаЛLІІоfi - сталuвuіі стри
;І:епь; С. УДflРПIll;:l- стрйжеш, 
ударнш;а. 
';'Стеснение - стlспеппя, утиС!:, 

-І(У. 

':'стесненны�и _о. СТ{СПОIlпіі, об
І!~;I:СIlаll; ,С. 06стрел - об1!U;(іВ' 
ІІDI! 0(," 1"]11,1. 

, Стеснять, стеснить· - . стігюі -
ВІ, cTЇt:i]]lTII. 

'. Стечеш!е .- :J(,ir, -ГУ; С. на
РОД:! -- пlТ,ІПIІ, -11)': ТllL'li, ·І:У. 
"Стирать, стереть· -- стп-

Uтол 
-------------

ра'н!, стврти; с, (бедье)-
ПР~ТІ{. 
*СТИ,Jна (бе .. LЬR) - - nP,lllliH. 
"Стискивание - СТ{ІСІ:уr.аuпя, 

СТІ[І,:lНJlЯ. 
*Стиснивать, стиснуть етТІ-

С"&ТІІ, ИИСllУТlI. 
СТИХИЙНblи'-СТЮ{IІI1І1іі: С. НР,

.НЛІ!е - СТllлlііпо JlВНlIlе. 
'Стоимость .-- в:іртість, -ТОСТІ!: 

ціlltl, цішl. , 
'Стоверстна -- C-1"B~l'CTlг.I,a, 

-Т:ІІ, 

І"" 

Стог -стіг, стогу,\у.Ifрныll)) 
стіЖL;J:, -:;I;f~Ll. 
*Стойна - cTnAI(, -І;а, IJост:іпа, 

-НП; С. без руж&н --- постuва Gсз 
ІІШІ!тіВI;П; С. ОСПОВІІан -UС?ОПU{Ііі 
CTOНl(: С. ПОРШIlJ! - СТОН І: то
до"JПllіі; С. с Py;r.be11 -- постива 
із rСІIllТ{Ш:ОЮ; С. с трубт,оіі-
сто}і" із ТР)'бкvю; гре6ЄIlЬ стоіі
ІШ - гр~біl!Ь еТОЯlі,Jвпіі. 
*Стоииий - ТРПВШJІ!, пепохи'г

Ішіі: С. газ .- ТI'ИЮ;IJl1 газ; С, 
чаСТІ, -- непохІ1ТIIa чагт!"!па. 
* Ст о и ное т ь-тр {Шll it'-ть, -І:ОС 1'11, 

пrпохитиість, -НОСТІІ; С. ВЗ[\hlВ
чат~1Х пещ'~ств:- ТРIiВІ;ість пи-
6УХІІПllХ речовин. 
"Стойло - стlііло, -.l:l. 

'Стоимя ._-- сторч. 

'СтоичаТЬІИ-СТО[1ЧnШJіl; (;. опо-
ра -- сторчов;і оп6га; С. Оетоп - -
CTOP'IOC~ cu:teтb. 
'Стон - стіІ., СТ')І'),; етіl:,IIІШI. 
"Стол --- стіл, СТОЛП; С. 1:1'[1-

стаl. (д.І . .'/ 'tllcmn:u вигllіІО
liOh') -- рті.1 паl'ст.lт: С. 11011"-



С'І'М{) 

P"TUJ,ili-поворіТlII\Й стіл; С.угло-. , 
мсра - СТІЛ ](.утпlІІl[1а. 

*Стопб - стовп, -ші; С. верето
Doii, IшлtlllСТРООhlіі - верства, 
nr.рстовіІIІ, J(іЛІІ!teТРОDпfi СТОВП; 
С. І:оптролJ,llыіi -- J(онтрольппfi 
"ТО БП; С. сІілопо)'l(і13ltтельоыi-
СХIlДОВЮlніDUllіt стовп. 
"СтолБОВОИ-СТОDпов!'!!і; С. до

Інна -- СТОDПОllиіі ШЛЯХ. 
·Столкновение --31Т1ШСUUН, су

'!'1I'Il;a, -І,ІІ; С. 60евое-боііова су
ТІ!'ІІ;"; С. 60іЩОВ-С)~ТИЧІ;а 6іііцІв. 
'столовы�-столовиfi;; наст/лт,

нніl. 
Столовая -- їдалт,uя, -оі; С. , . 

Jllt)(lЩ - uаСТlлша ЛJlIIПl1. 

*Столяр - столяр, -ра. 
"СТОЛЯРНЬІА - СТО.J\jfрСЬRlltі; С. 

!lлеі! - ШLРУІ(, -ІіУ. 
*СТОПИ'j - стопів, -ну. 
'СТОПОР - стопор, -ра; С. 1;,l,t

!!ана - стопор ХЛlшаl(ОВИЙ; С. по-
ХОДНОГІІ поло;!;еннн ЧРІОt - сто
пор ЧРI:а в похідпоч СТі\llі. 
*стопорны�й - заТРШШИlі; С. 

ВІІІІТ - з '\ТРШШ !Ііі 1'011111'; С. 
ЦІІІІ - ~атрпмuиіі КЛUIl; С. ру
I,ОI1Т":І -- ру'ша затршш:і. 
"Сторож -- сторож, ;J;H. 

*Сторожевои -- СТОI'ОЖОllllіі; С. 
ЗDсво-стороа;ова .;иl\І,а; ~. ОЧН
IIrlllle - Сlорожова [.хороиа; С. 
отряд -- СТОРОЖОВІІіі загін; С. 
ност .- охоронна CTiiiK~; С. рс
зерв -- сторожовI!r[ резrрп. 
'Сторона .- біr;, БО"У; СТОГОІІ:\: 

\:['0111, ](раю. 
Сторониться - ус.УВ'\ТIІl'П 

СТjJа.шить 

І\ОРОГИ, cxJI\!lТ\l З Доро!'И, )Химі
тися. 

СТ,оронник -- ПРUХИЛЬПИl:, '1\[1, 

нрпGI ЧИИІ;, -ка. 

"Стояние - СТОJІппя. 
'Стоянка - ('ТОНІІILН,' г.т,fЯIІ!;а, 

-](11; зшшяn С. - аю!! ВЛЯ, -ЛІ. 
"Стоять, стать - стояти, СТіl

ТІ!; "Стоять ВОЛLПО" ._- "СПІТН 
В1ЛІ,по"j "CtoiiH-"Стіll'l ; "CTuii. 

І НI.ln!. пuтрон" -- "Стііі. Вибори 
IІзu{іl"; "Стоіі. По [(о;ш\у па
Ba,1,~1 - "СтіН. :3.1 кіЛІJЦU~{ нн
за.д"; "СТОІ[. Jlреа;пяя устапов
]([\" - "Стій. І10передпя устава"; 
"Стоіі. С пеРnДJ;ОВ налово (па
ПР~1l0, ПРЯІ!О) }1:1рШ" - "СтіН. 
1з перrДl;[П ліворуч (праворуч, 
просто) руш"; "Сто!l. Цель ОО. 
НПЛl,а ОО-ОО" - "Стііі. Ціль ОО. 
Мі',ІОні!; ОО-ОО". 
*Стоячи~ - стоНчufi. 
"Стража - ОХОРIJШ1; С. ПОГl':І

ПНЧIІ,1J1 - прпкор,і\онші охорона. 
*Страна - l;раїпа., -НП, 1;Р<lI[, 

чаш; l'тор"п:і, -IlЙ. 

1 ~ І 

*Стратегичесиий - стратегіч
пиіt: С. пгра - стратегічна гр"; 
С. !(ЛЮ't- стратсг{чииіі J;ЛЮЧ: 
С. позицпя - стратег/чпа пози
ція: С. решеШlе - стратег{ чпе 
в(rрішешш;, С. рубеж - страте
ГlЧШIН ру(1)];. 

*Стратегия - стратегія, -гії. 
Страх - СотраІ, -ху; жзх, .ху: 

ЛЯ1(, '](у. 

Страшить,-ся, устрашить, -ся· 
. :tHJ;rl:l'II, -ся' ;~л.шlіl'll, -са: ;1~lt\:t· 
ТІ[, 4СН, "~1(1'ХПУТН, .. ся. 

СТР:\IJIПІ.lit 

СтрашнЬ1Й - страшнJ!iі, ('тра
/llенниil. 
~Стрела - стріла, 'ЛІ!; С. гірО

всса - стріла зп~саннп. 
"Стрелна - СТРІлка, -1(11; С. n;сл. 

дор. - ВllЛИЦЯ, -ці; С. магнит
нал - IШГIl~тна СТР/ЛІ(а. 
*стрелковы�й -- стріЛ~Щ,lillіі; С. 

взвод - стрілецька чnта; С. дп
ПП31(я--стрідеЦИtа ДІІв{зія; С. ];ор' 
пус - стрі.~еЦИ'llі[ І;,(РПУС; С. дІІ
ПСIi[;а-стрілецьr;а ліU{і!!;:!; С. лп-
1111;] --етр{лецг.r;а лівія: С. Оl(nП
стрілеЦИ:lIіі шанець; С. отделе
Іше -- етріЛ~ЦI,І;lIіі рііl; С. позн-
1\I1Я _ .. стрілl>!\и;а ПОЗlщін; С. 
110)]1(·-- стрі.1~I\ыilіi ПОЛ; С. СТУ
пеш, - стрі.I[,Цг.т,ий ПРlrИУПОJ:; 
С. устав Р.К.ІСА. - CTpi:1~ц\,]тii 
статут Р.С.Ч.А.; С. цепь - рuз
стрі.lI,UЯ; С. часть - CTpi1leIIbKa 
частина. 
'Стрелон-стріл~цг, (-.н,цJ); С. 

ОТЛIІ'llшіі-вuдатn!JtІ стріл~ць. 
"стрелочны�й - (ж. д.) вилпq

ПlIlі. 

':'Стреnьба -- стрілнпuп, стрі
,1;Ш111ІіІ, -ни; С. {)ое~ая - боііове 
crрі.ніПIІЯ; С. U НПТl'l'па.1J.I-
стріЛНIІПЯ В іатсрвJ.1П: С. ГРУН
НОЮ!! ружеііпан - ГPYHO:;~ стрі
лнпu!! ~ rннпт!воr;; С. дробllш;а
ми - СТР{ЛЛUПІІ ДРОUllп';аМII; С. 
Лі';1~3 - стрі.аННllЯ, пап.lе.а;~'lhJl: 
С. Нilвеспая - ЗВIJсле стрr.qнппя: 
С-6а Пilча.1ЬU<lR -ночатr;опс стрі
.'~Пlrн; С-fll.! 1І8ПР"ГІJВIІОСТІ,-
(,"~УJ\I'lІІпіс ГJ. стрі.lННIІЯ; С. Н'! по 
jln',I;l1U!1(\ стрі.1}]IJВП о:] IInp,;3tl~; 

l;rp:J,\;",1 

, С. непрямоfi І1UUОДКОЙ - стрі
.lffuпя пеПРН!lIlМ ПllЦідюванпял; С. 
НОЧJ,ю -стрі.нfппя ПІ!О'lі; С. ІІІ) 
Jlu][;];ущ~ііся цеЛП-Сlрі:lJfI1ПП 1111 

PYXOJli,fi ці.l!; ~ .• ПР:1[ІТI!'!еСI~,IН
НРЬJ(ТИ'ШО стрr.1ЯІша; С. по ВіІ
J(p1IT1rl! це.lям-стрідНuпя ПО 3<1-
KPйТТlX цІлях; С. по П.~ОЩ;JДП
стрі.1ЯI!ПЯ П.lОЩaJЩ по П:Іощі; С. 
ПО РУUl';J;[1Л -- стрі.1ЛU!lН· ПО 
рубі;r;ах; С. ПРlщельпая -- па-
1\1.1].11" стрі.lJfппя: С. с заJ:РЬІТІ-I\ 
ІІОSПЦІІІ<І - СТl'і.нJuня З В!lкрт'І
тнХ ПО3}!I\ііі; І;УЧПОСТЬ стрсл.бlo! 
Іфшість стріЮlанн; СI;nРОСТІ> С.
ІІІВИДJ;ЇСТЬ стрі.1JfППI1; С. черсз 
ГОЛОUI.J - стрі.1НІІНН ЧІ"рез го
ЛОВ!!. 

] '.-, 

*Стрельбище стр{лGищо, -ща. 
*стреляный _. стr.{.IЯПJIіі: С. , , . 

ГП.1І.3~ - СТрl.lяпа Г]ДI,за. 

*Стрелять, вытрелить -- стрі

.qПтн, пUстрі.1ПТП; "С'Гр~.lЯВШС~IУ 
ОРУ:11І1О (взводу)" -- "Гарн;\ті 
('ІотІ), що стрі,lнла"; Стре.lа!ощсе 
прпспособ.lсппе стрі,II,1ІІ11І 
пріІСТl'iti. 
*Стремительнь!й .- шп:іЛІ.UllІі: 

С. і!таІ,а 0-_ П,lпа.1I,Щ аТ:IІ;3: С. 

пероБО:I,,::\ _. пп:l:lt.Пl!іі lI~p[.uir. 
"Стремиться - ПОРUП:LТИСН, щ

Ilarlтuc!!, прюrувати. 
*Стремление - поривання, на· 

JtагаllИЛ, прлл)'ваНIlЯ. 
*Стремя-стреJlСIlО, ·щі, (.!lН.) 

стрс)![.па. 
• Стремянка -- ст)~паПJ(а, -l;и . 
Стрижиа - стріІ.1;.rIlIlЯ, еТI'!'I.к-

1,81 -1111. 



ИТРН'ІЬ 
---- - -_._~-----

Стричь, -СН, остричь, -СН ~~ 
, " 

стригти, -сл, ПОСТрШТIІ, -сл. 

Строгий, -го - сувс1Рllіі, -ро, 
стрJгиiJ, -го; С. ВІНОВОР - су
вора дог:\иаj С. лошаДІ, - СТРО
гни "іпь. 

Строгость - cYBOl'icТL, -роети, 
гострість, -рОИИ. 
*Строевой -11j'штрОВИ/!jС. ДО.Н;

ІІОСТЬ .- МУШТl'ова посад<t; С. 
І;узнrl(~ МУШТРОВlJН I(OBa.~I,; С. 
l;аlщr,IЛРПЛ - МУШТРОВіL l;аиІ(I'
РІІ'ЇН: С. ДОШ:lДЬ -- J\уштровJ!iі 
І,іш,; С. OTpH.~ - муштровиіі :ш
гін; С. рас'ІОТ -- Jlуштровии PO~
I'il.ХУ110IС С. устав -IІуштровиil 
статут; С. часть - муштрош\ Чі~
СТJJпа. 
*Строение - (,ріВ~1J1, -,li; бу

;\Onн, -ВИ; С. ба.1очпое (.мосmа)
ТРШlOві !lOCTo~a будова; С. "а
. \\еПНОС-ІШ,!I'лпицл; С. ИСіІШ.~ое
иса;lІ.1а будівдл; С. Jlчr)ЇI,Il--~ бу
ДIIВ<1 гпіздиПІіИ; СТРУІ;тура осс
ре,щу. 

Строжайший - паtiсуворішиіі; 
С. Пf,]l'iJВОР -пзі1сув,lріша догана. 
*СтроитеЛЬНblИ - бj'діВl\.~ьп іІ; 

С. М:lТСРИ[],.l- бvдівuдьпиft ІШТС-
рiJfл. • 
*Строительство - будівuицтво, 

-на. 

~Строить, -ся - лаДНі:ТИ, -са, 
БРУНU'l'IІ, -СЯ: "СТГОІІ II'ГOIIT"-~ 
"ЛЦІІ,liі фРОlIТ"; "СтроfIСЛ" ~-~ 
"Л:~,п,іn"1"; ,.Стгоііси 110 3ПСП1,
Я~І" - "Л;'\lІКП ':laltНllii"; "СТР(ІUСП 
ІЮ ШССТІ!' - "Ш{СТ','11 .1іl,IІ,Ні" 

Строй - .І,ІД, -ду; "ТI,іl!, стр,;!,,; 

І"',: 

uтш; СтягиваТ1 

С. ;курав.Н11I1Iіі - .~a), жу/'[\u
. [{[lfH~1 1; lІОЧ/I~r. 
*СТРОЙНОСТЬ - стрункість, -ко

СТІ!. 

*Стропила - І; )10);ОIІ, -І;ОП. 
стропильны�і -J;рJJ;вопнІі. 

"СТРОПТИВblИ .~ I1СПI)I;{Р:ШВИIІ; 
ПОРОПИСТІІЙ; С. 1;0111, - ПОРОВ!'!-
СТІІlі ніlll .• 
"Строчка - ГН,,';І;, -ДI;а. 
"Строющаяся дорога - Ш.'ІЛХ, 

ЩО БУДj'ється. 
*Стружна -СТР}ЖІ;а, -I;U: СТРУ

ГUIlIIЯ. 
*СТРj'ИТЬСЯ (nроса'!иваrnь
ся) ~ -- ТОЧІ!ТШ я. 
~CTpYKTypa - CTI'YI(TYI'~, -ри, 

будова, -ВІ!. 
струнны�и - CTP)~HIIIIГ!. 

*Струп - СТРУnШIlU. 
'Студень гремучий ~~- грш!учі 

др[Lглі . 
* Cry денисты�и - драг.ІІ!СТIІГ!· 

С. дпнu!шт-дгаг.П!СТIlIі ДИІШМ/Т. 
'Сту Л - CTi.1V)]I" -лцП. 
Ступать, ступить -- ступати, 

СУТІІІ/ТІІ. 
*Ступень -ПРИСТУПО)" -ш,а, схl

деЦІ" -;ЩП; С. стрrлопал
стгі:I~IІJ,];пfI ІІР)!СТУПО):; ГЛУ(,IІІI,~ 
С'І'рел!\овоіі С. - г.1І!,~,ишl стрі
. 1~цr,J(OTO ПрUстушш. 
*Ступенька ~- ех !,l,е 1(1" -дця, 

щ~()r.н" -бЛІІ; С-І;І! ~ схіJЩі, -ціп~ 
"ступеньчаты�и __ о схіДЧіkТІІН. 
;~Ступица -- !І;\ТО'Jlша, -IIU. 
"Ступня -~ стопJ, -111'1. 
. CТhIB С'llІі', -І'У: С. І:З!'! 

,:1'111: '1"11. 

"СТЯГI1вать, стянуть ~ стягати, 
t:THI'Tll. 

"Стяжка ~ етлгашtя, стRJ·іль. 
-геля. 

*СТЯЖНОИ -СТЯЖНІІЙ; С. бодТ
СТJ\ЖПIIl1 прnгопич; С. вязка
СТЯ:І;І!U п'явання; С. КОJlЬЦО --~ 
стяЖНе кілщ~. 
*Суглинон - сfГЛИПОR, -лку. 
*суголовны - сугол{внпіJ: С. 

P~'!CHЬ - суголіШ11llІ PI:)fill~. 
~Суголовьс - С)ї'олопок, -DЮІ. 
Суд - суд, -ду. 

Су деБНblИ - СУДОВИЙ. 
'Су .~HO·~ суІЩО, -ші; С. раз~ 

веДІ,ІватеЛІ.ПОС - розв{дче СУ;\ІІО. 
,Суета - суєта, -ТИ; меТУШIОІ, 

-ю; беа суСТlІ - (,rз JreT) ШЮ. 
'Суживаїь, -ся, сузить, -ся-

3П)ЖУВ~ТI!, -ся, зв)'ЗIІТIІ, -СЛ; 
С ужuнать поплтпе - звужувати 
попНття. 
*Сукно ~~ СУІшJ, -на; С. прп-

60рпое -- СУІШО ПРПЛflД,lве. 
*Суконна -- СУJ(ОПl,а, -КИ. 
'·~СукОннblи ~~ сукJllНИЙ; С. КРУ

;J;OK - СУКОШ\1l!і кружUк. 
'Сумна - т,lг6<1, -бп, ТОРМШ[l, 

-UlI. 1';'1111ка, -КИ; С. Л3ТРОIJ1ШП-
I]flu{і111IЩЛ, -ці; С. переJlетнаll
rаЮIІ'I, -І!ОВ; С. rанитаРІШЯ .
l'fшіl'іlРU3 торба. 
"Сундун -- скрипя, -пі. 
*Суперфосфат -- суперфосфа'l', 

-ту. 

*супонны�~ - супОппнfI. 
'Супо"ь ~~ СУ.U~UЛ,. ~Hi. 
"Сурии -- !Iil1Jlі!, -ІПУ . 
• Сурьма і111'1'IIЧО:l, -I"~. 

"Сустав - суглuб, -ба. 
*Сутни - Д06;\, -6И . 

Схема 

'суточны�и - до60Г{Ііі; С. П",~LI
мость - добова niJI,JMiCl'b; С. ;1,і!
ч[\ - добове ДПВ;\ППЛ; С. дово.%
CTDue - добова паііка харчіn, 
х~рч па ~o6y; С. парп", - д(/60-
внlІ )Шр.lД. 

Сухой-срЙ!і; С. переголr;а
суха деСТlІлнцін; С. ппроксилuп~ 
суха піРОI(СПЛ{lІа. 
<Сухоналивнои~~ СУХОШl.11ІRИИn. 
*СУХОПУТНblЙ -~- сухо"!~lыІІй;; 

С. педомство - суход{льне У/РНД-
ПНЦТВО; С. "реПОСТІ, - сухо,,)лыІ 
форт~ця; сухопутно - МОРСКІІЙ ~
суход{лыJJ - )[ОРСЬJ;ИІІ. 
*Сушильня - сушtiРШI, -пі. 
Сушка белья СУШІШJЯ 6i~II;3111!. 
существенный - іСТЙТIІІ!іі. 
Сущность - суп, -ТП. 

*Сфера - сФuра, -РН;, С. даль
него ОГНЛ - сф~ра дад('кого вог-
1\10; С. деіістпптесlыlгоo ОГl1Я-
сфrр:t д!iJСПОГО В,огню; С. ружсіі
ного ОГІІЛ - Сфl'.ра РУl1IНИ'!ІІ')ГО 
вогuЮ. 

1<...:-;' 

*Сфероид ~~ с,!,ср,!ї.'\, -ду. 
'Сферононичеснии - Сфі'РОКО-, . 

!IlЧ!lIIJ[. 

'Схватка -с}~тиq1Ш, -ІШ; бfll);а, 
-1,1[; (IIlЄХН1I'I.) - ЛИСІ!І(Я . 
"'Схема -~- СХ~ШІ, -~!I!; С. 011е

раТIІRl1~Я - ОІІегаТИВП;l СХ::'13; 
С. р~зul':().1В Iте.lf,UilЯ - РnЗRIДЧ[\ 
cxl-Jl"; С. СПЯ3!! - CXI~)1a зппаl!У: 
С. Т!Ц'ІНІН УЧl'еждсш!1І - CI'~JI" 
Т)ИI)I,I'IХ )'CT~iIC{n; C~O'IY пепrл
l1nтr, - ПІI1;,{l1УПНІІ "\':l1Y~ 



<':хема1'IІЧССІШЙ 

"Схематичеекии, -сии -схема
ТИЧllIІЙ, -ло. 
*Сходя~ииея --;- зб{J\trшfi; С. 

неер -- sбlil;llе ВІЯЛО. 
*С'ездка (дошадей) - під

парОвуваппя. 
*Сцепление - зчlплеПIlЯ. 
*СцеПНОИ-В'lіПIll\lі; С. муфта

еполучші муфта; С. щека - зчіп
па щоші. 
"Счет- ліч{нпя, лічба, -би, рах)"

НОК, -шш; С. от стаlIЦПИ до стан
lЩIІ -лічlпнл від ст:іції до стації. 
*Счетчии - ліч{rльпик, -Ба. 
С'езд -з'їзд, -ду. 

*С'емка - здШмаПllЯ; С. 6ус
СОЛІ,П;] Н - БУСОЛЬІІА здіймання; С. 
верхом - здіЙ.\lашш верхи; С. 
BUeHHO - rлазомеРНаіІ - військове 
здіlJ~lаllllR ІНІ. o/tO; С. инструмеп
таЛІ,нал - СТРУllептальпе здій
.IlUIІIlЯ; С. ЛИIlИЙ - вдifi~I~IlllЯ л{
Ilій; С. маршрутнан - маршрутне 
здііімаllllЯ; С. МОП3У льпая - мен-
3УЛ1пе здіfillllllllЯ; С. MeCТROCТl\
здіilмаюlЯ місцввости; С. ПО 311-

Ilеткам в sаписной кнпжке

здіймаппл па підспіві saMiTOIt У 

Табак - 'І'\Отн)н, -н\·. 
*Табель - т<l60.%, '-белл; Т. 

ннеСРО'lllЬІХ донесепиli - тМел ь 
позптсрміиових допuсепь; Т. Кі\
;,а]J!IСfJПl,ІХ ПРllllаДЛСЖПОС'J'ей _.
TaUC!Ib M[),IIH~ ка:riрпі; Т. иоста.lІ
'1з61'.11. стіЙОІ:. 
"Таблица·- та(,.~ЙI~Л, -І\і, Т. 

т 

І"': 

'l'авро 

запасній ШIІ1;qщі; С. 110 u6e сто
РОНЬІ ДПI!~;СНПЛ - зді/і,lапля на 
oGlfABa 6JKII руху; С. llолуиuстру
мептальпап -нанівструмелтальне 
8і\іilмаНІІЯ; С. 91шерпая -' кутів
ПІIЧllе здіЙщіППII. 
*С'еМНblи-'вдili~аПllіі; С. жердь 

(В /ІОНЮШІІС) -здійм<llІа жердка 
(п стаііні); С. ось - здіймала 
вісь; С. прнснособлепие - здіlt
м(шпіі пристрій. 
"с'емочны�і - здіЙ!lаДЬНІ1П; С. 

ПИСТРУ!lепт - здіЙ,I;іЛЬНIІЙ СТРУ
мент; С. работа - роБОТlI здili
м<lпля. 
*С'емщи~ - здіііJНі.%пик, -ІШ. 
С'еетнои - іеТ{Шlllі!; С-ное -

Ужа, їстІвне; С. припаси-їстІв
ні пришісн. 
'сы�учееть·-- СИlшість, -ІІОСТІ!. 
'СblпучиR - Сllш;ИIl. 
СblПЬ - ВllсіШIШ, -1;11. 

*сы�ецц - сигець, -pц~. 
*сы�омятнаяя иожа- сприця, -ці. 
*СblРОСТЬ - вйгт,ість, -кости. 
*СblРЦОВblИ (неоБОJIСIJIС. 'Кир-

nu't) - 3 СПРЦІ!. 
*Сюрьма - антим6и, -пу. 

СТР~Jlьб/,1 - Т<lбдlIЦЛ СТРІЛЯНПЯ; 
Т. условпых: зпаков - таблиця 
У!IОDl1llХ ЗШ\I:ін. 
'Табличка -- т~6лич\(а, -1:11. 
* Табурет - СТlльчшt, -ІШ. 
*Тавр продольныи -- тет (-Т:І) 

по.\,IЛ;І>lllIі1 (-0\"0). 
. : Тавро· TaUpt!, -1';1. 

'f<l3 

*Таз - JIIИСЕа, -1:11. 
ТаИна·- таЄJIllИЦЯ, -І\і. 

,. Тактика - таИНі:,!, -І.и. 

*ТантичееКhl1- таКТIIЧllиll; Т. 
!!Гра - таКТlічна rpa; Т. 1l0ДГО
ТОВl(а - таКТІ/чпа нідготоnа; Т. 
учепие - т[),пичпо навчаllllЛ; Т. 
форма - ТaJ[тичпа фt!рма. 
'Талон - талон, -на. 
'Тальвег - IІI1ЗІ,кодfл, -долу_ 
'Тамбур .- т<lllбур, -га, llРІІС{-

поь:, ·ш;а. 

'Таможня - иитшщл, -ці. 
'Танк - таш;, -1;а. 
*танковы1-- танковий. 
*Тара - тага, -ри. 
*Тарелиа - тарІща, -IШj Т. 6у

'I'ОРІІilЯ - віДПРУЖI\ИКОЮ тарlЛюt; 
Т. сидоннн - T[1pIJJK3 ciДЦ~Ba. 
*Тарелочная пружина - таріл-

т;увата пружина., 
*Тарель - таРI.11, -ЛІ!. 

"Таекать, тащить - тлгати, 
ТЛГТ{І. 
*Тачанка -- тачаю;а, -ю\. 
'Тачка - таЧJ([~, -КІІ. 
*TBepAoeТb-Tn~pдiCTЬ, -достп; 

Т_ воли - TB~pдiCTb волі; заввн
тіСТІ,_ 

'тверды�" -- твердий; Т. про
слоііl\а - твердиі! llрОшаРОI:. 
'Театр военны�x деиетвии

воlІовйще, -ща. 
*Текучееть-тек\чість, -ЧОСТН. 
"'Текущии .- лотJЧllИЙ; Т. де

,1[1·- поточпі спрапн; Т. ДОllесе-
1II1е - 1l0Тt!Чllе доп~сенпн; Т. ра
UOT[)'--ПОТОЧllа pOG'!T3; Т. счет 
l!nT1{'IHIIII Рі1'\УНIН7 . 

і .... '\ 

ТеЩІ 

*Телега -~- сі:1, Вtlза. 
'Телеграф - Тt'легг~ф, -фу; Т. 

6~СI11'UВUЯ<>Чlшl\- 6евдрОТОВUli те
леГГGtj,; Т. IlРОUОЛОЧIІI,111 - дрn
ТОВІІіі теДСl'р:іф. 
'Телеграфиет _._. телеграфіст, 

-ста. 

'Телеграфн~й передатчик· 
те.1егр~фнліі передаn:і'l, -'1'\. 
*Телефон - т":ле,vоп, -ІІУ; Т. 

IІ1[Д)"I;ТОVIІI>lП - lІІ"уиорппй то

лrфол; Т. полоnой -1І0.lLОПИЙ 
телефон; ГUROРПТЬ по Т -ну -
rоuорити телефОПОJ!. 
* Телефокировать -- тедСфопу 

ваш. 
* Телефонист-телефОП{СТ, -ста. 
* телефонны�и - те.шрОипні1; Т. 

\іnпечпыli аппарат - телефОllllllіl 
кіНЦ~Пlln апарат; Т. ДВУf;ОЛІЩ
ТС.lефJIІШІ бідка; Т. _lИШIЛ - те
лефоrша лінія; Т. "ро ВОД -- 111-

леФ,(НUllJ1 ПjJt;під; Т. сетт, - те
лефопиа ІІеГ,"';I;а; Т. станцпл
теJефtlllП~ стаl\ін. 
*Телсфонограмма - телефоно

ггама, -!ІІІ. , 
*ТеГоО - ТІЛ0, -ла; Т. :І;НДКОС-

течю) тіло; Т. !ШНО!lета - т{ло 
JlillOJltJTa.; Т. орудил - тІло r:Ip
!І~ТП; Т. пулемета - тіло ТtУлс
!IVT3. 
*Те.10греИка - тіЛОГРІйка, -1:11. 

*Телодвиюение - рух тІла. 
"Телоеложение .- УI:дад т1.13. 
'Темляк·- І: l!ТІIЦН , -І\і. 
"Темнота - - I[.JlpHDJ, -ВI1. 
"Темп -ТР)!"" -НУ: Т. rTpC.lI,-

"1,1---Т"'1ІІ ОТI".НIІII11. 



Температура 

*Температура - теЩІература, 
-ри;, Т. воздуха - температура 

ПОВІтря. 

*Тендер -- тендер, -ра. 
*Теневои - тіuьовИй. 
* Тень - тін", -пи; место в 
тоип - затінок. 
Теплушка - тепл!lк, -ка. 
ТСПЛblИ - тtlпдий; Т. вещи -

теплі р,;чі. 
*Тереть-терти, (06 06уви)-

!ІУЛЯТИ. 
'Tepka-ТСРlІа, -КИ. 
*Термит - термІт, -ту. 
*термитовы�й состав - теря(-

товий склад. 
*Термометр-термометер, -тра. 
*терочны�и - терконий; Т. при

способлепие-терконий ИРlfСТРій; 
Т. состав _. терковий склад. 

Терпеливость - терплнчість, 
-чости. 

Терпеливо - терпляче, терпе-
ливо. 
"Терпуг - тсрпіг, -га. 
"Терраса - Tep;tCa, -си. 
*территориальны�и - терито-

ріЛЛJ,Шlіі; Т. часть-територіндь
на частllПit. 
'Территории -- терпторія, - Рll. 
Терить, потерить - губити, 

SГУ(/ИТlI, тратпти, втраТI\ТИ, га-
8ТIІ, згаЯТIІ (час). 
*Тёс - ТСС, -су. 

'Тесак - тесаІ" -шl. 
*Тесемочное кольцо -- CTpi'l-

І~ОПІ; J';і.Н,Цf!. 
*Теснина - тіСНІша, -пи. 
І Тес нить - тіспІIТП. 

І ~ 1 j 1 

Ткацкиfi У3М 

*Тесьма -- тасы�а,' -МИ; Т. мер
пая - мІ РН[\ таСИli!. 
*ТеТРИJl- TeTpl!.1, -ду. 
'Техника - T~XHilla, -КП; Т. 

бега - твхпіка бlгу; Т. боевого 
ПРЮlепеНШI оружия -- техпіка 
бойового застосуваппя зброї; Т. 
чорчеНШI - Тlіхніка рисуг.;1ппя. 
'Технический - тсхвіЧПИI\; Т. 

воііСІ\а - техн{чпе І в{tісшо; Т. 
маСJШРОВlШ - теХlllЧНО маСI:У

ваппи; Т. ПОД'lИпепность - тех
Н! 'IНD. підлвг лість; Т. СВЯЗIо
теШІ'IIlИН ЗВЯЗОК; Т. средства-· 
Т~ХП{Чl1і зі~Обll; Т. часть - тех
nІ 'ІШІ частина. 

'Течение (реки)·- течіЛ, -чі{'; 
(вре.мл) - пготлг, -гу: 110 те
ЧСllИЮ - на вод,\ю; против тече
НПЯ -- проти ПОДИ. 
*Течь-тuча, -чі; текти, 6(гти. 
*Тип - ТПП, -пу. 
* ТИПИЧНblЙ - тппОвпЙ. 
*Тир - стрі.н.llIJl\Л.. 
'Тиски-лещата, лuщат; Т. прп-

верточпы�-_~uщата,' щО Пl1ИКРУЧУ
ЮТЬСЯ; Т. ручпы-ручо{{ лещата. 
*Тиснение - пИтпсоеппя. 
*ТИХОХОДНblИ (о лошадu)

ТИХОU{Жllllіі; (о 1ироходе)-
тпхопл.tВlІllіі; (06 авmом06и
ле) -- тпхох{;щпіі; (о .мото
ре) - ТИХОРУIІІПlJtJ; (06 ааро
nЛrlне) - тпходітпuЙ. 
*ТИШИflа -- тиша, -ші. 
*THaHeBbl~ - тнппІІПнпt!. 
'Ткань - т!;анйпп, -11\1. 

'Тнацний узел -- тшІJJ!.І1І1ІІ ПУ-
::0.1. 

'l'Оll<\I'UЩ 

Товарищ -товариш, -ша; "То
варищи коJшпдIlры отрядов, ко 

мне" - "ТоваРПШI liомандйри за· 
гонів, ДО IІUпе". 

Товарищески~ ,--товарисыІі.. 
*ТоваРКblЙ - товаровнй, ван-

тал;ннй; Т. отдел - товаРОRиіl 
вІ;J.діл; Т. поезд --- вантажнпй 
поїзд. 
'Ток - С'l'рУ!I, -му; Т. 60.1ЬШОl'О 

IШllра;кеJlШI -- струм веЛИI,ОЇ 
папруги; Т. малого нанряженип
струм малої напруги; Т. пере
MOIlHLlt1 - 3!IIВllпіі СТРР; Т. по
стояшIыlI-- простиіі струм. 
*ТокаРНbllІ станок - тоюіркu. 
*ТОЛ - ТОЛ, -лу. 
*Толкание - штовхання; Т. 

ЯДрil - штовхання гала. 
ТОJlкать, толкнуть - штов

хати, штовхнути. 
ТОЛКОВbllІ - тnмовитиlІ, ТЯ-

мущиі!, тяnшМі. 
*ТОЛСТblИ - ТОВСТИ!!, грУGпіі. 
'Толуол - ТОЛУОЛ, -ЛУ. 
* Топчек -ппштовх, -ху; Т. кру

l'ОВОЙ --коловиіі 'поштовх; "Т. па· 
леnо"-"П,\штовх улlвu"; "Т. па
право" - "Поштовх управо". 
*Толща -- тuвща, -щі. 
, Толщина - ТОВЩИШІ,-ші; гру

бина, -ПИ; толщипою--sавтовшки, 
ЗilвгрубшкИ. 
'Толь - тоЛІ., олю. 

*Тонкии-тош,Мі; Т. наВОДІШ--
, І 

ДOl:лаДIІС IІаI\IЛЮUі1ННЯ. 

*Топить - па.ЛlіТІІ. 
Топ на печей - Лі1лешІЛ J·рУ6ЩІ. 
Топний - - ГРУ:Н,I;{Ііі. 

I~Ч 

'ГОЧI! 11' 

*ТОПЛИ8НИК (1nоm,;а) - на
ЛИСПll«, ·I\~. 
'Топливо - шl.ШDО, -ва. 
'Топографическии - ТОПО!'l';!

фl'JlШіі; Т. гребепь -- топогра
фіЧНИ!і гребінь; Т. карта-топu
графІчна мапа. 

* Топография --топографія, -фіі. 
'Топор - CUIiIJpa, -рП; Т. 1:0-

ЛУИ-І;ОЛУІІ, -па.; Т. легкиl!
легка СОІ,Ирil; Т. малЬІ!! - мал;], 
сою'lра. 
*Топорище - СОКllрище, -ща. 
'Топтать, -си - топтати, -СН, 

(nосєвЬІ) ТО,10Ч{,ТП. 
*Торба (1)oncx:a.'l) - т~IIIolIa, 

-ІШ. 

'Торец (дл.", .!-Іощеnu.<z)--
торч:1к, -ла. 
*Торжественное обещание --

YPO'lI\CTa oCli ЦП ика. 
Торжество - свято, -та; пс

pe~IOгa, -ГИ. 
*Тормоз - гаЛЬJIО, -JJj. 
*Тормозить, затормозить 

га.lьмуватп, загаЛЬJ\j'в:ітu. 
*Тормозной - ШЛЬ)Jошіli; Т. 

П.1аСТIІІI[;а - - гаЛЬJlоп,1 ПЛ81'lnка. 
Торная дорога·- БJіТIlН ШЛJlІ. 
*Торпеда - торпuда, -ДІІ. 
*ТорфЯНОЙ грунт - тuР'I")lIпil 

rр)'пт. 

*ТорЦОВblИ (о .• 110сmе)-- ТО1'
ЧilІ;ОВllН. 
'точены�и -- 'J'L\'IСllпіі. 
'Точило -- ТОЧІІЛО, -ла, ГОС1'!ні

ло, -ла; Т. І;аJteШJОС - ТОЧИЛО 
J';!!lI.'япе; Т. ШІ,;fiR:1III1I1(' - ТII'11'I.'ІI-· 
Шjlіргслt-DС. 
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*точ'~льны�~ -- 'l'о'III.1ыlli,' го-
СТР'JЛl>lllІіі; Т. 1(,I.\Н·П[' - ТО'lIIЛ1-
IІпlі, l'остріlЛl,llllіі 1;'\)lінь, брус, 
-са; БРУСОІ(, -CK~; Т. прибор
'l'очіl.lI,llllіі прЙлад. 
*То~ить - ТО'lИТИ, l·острІIТIІ. 
"Точна - точка, -101; Т. пспо

~lОгатеЛl.Ilі1!! -RопоJtі'ш<\ таЧТ:і1: 
Т. встреЧl1 - тuЧI(а зустрі'Ш; 
Т. l·еО~lетричес.шtJ!-ГОIl!істрllчuа 
таЧI(а; Т. I(ОIlТРUЛJ,IlШ! - КJRтрJль. 
IНt ТUЧІШ; Т .1!1�.1cta--тОчка піш,uту; 
Т. Ilаводки-точка IІщілюванн!!; 
Т. иі1туралыІ1кK - ПрИрОДШІ ТОЧІШ; 
Т. начадьиая - ПО'l:НI"lпа то'о;а; 
Т. ОI'неваЛ-ВОГШJва ТОЧI;а; Т. опо
ри - ТОЧI;а опори; Т. основная -
оqиовш\, т,IЧIШ; Т. П3ДСIJIІК
ТОЧІШ падаIJIІIІ; Т. ПОШЩUIIUn
'1'0'1113 плучаНlIn; Т. прш\елива
Шlll - точи'! нац{дюванuя; Т. 
стояшш - точка CTOlfНn}J; Т. три
l'опомеТРП'lеСI;ая -' трНГОПО!lе

'гри'ша тОЧI,а. 
Точно -. тОчпо. 

*Точность - точнісТЬ, -пости; 
Т. БОН' - то'шість бою; Т. )Іас
штаба - ТОЧllість мірила; Т. 
стрсльGыl - то'шість стрілЛпнн. 
"Траверс - траверза, -зп; Т. 

ВІІСЯ'lІ!іІ - tисш\ траверза; про
межуточllы�i Т. - пром{жnа TP~
B~p:\a. 

*TpaBepCHbl~ позиции - тра
веРЗllі позJщіі. 
*Травяное довольствие .-- н;\-

111:1, -ІНі. 
, Трасктория - тра,ЄКТ'lрія, -рі)': 

""РI11111!а Т. -_. веРUlIfНі\ 'l'р:)' "l',)-

ТраншеЙНI.lіl 
------

І,ії; восходпщая ветвь Т. - дО· 
l'(РП:1. гаЧ31. траг.ктЙрії; Т.]Ш
веспан - зпи,· .• 1<І траЄIІторіЯ;,IІI1С
ХОДIIЩGJl neTllh Т. -- ДОДІЛІ.ш\ 

г{tЛУ·.Н, траЄlІторії; Т. отдоrап
ПОЛОЖllста траєктОріJl. 
*Трактор -- 'гp~I:1'OP, -ра; Т.

ГРУ30ВrIк-тр;іИОР-R~ГОn{З (-110Зl1). 
* тракторны�й - тр:іИОРllllіі; Т. 

артн.lЛСРПЯ -- траlІТОРIlі1 артн-
лUріп. 
*ТраКЦ~ОННblЙ - траlщ{ііПІІI1. 
*Тральщик .- тралер, -ра. 
*Трамбование - бупшуваllПn, 

БУТІІП, -ІІа. 
*Трамбовать, утрамБовы�атьb 

бутнпува;rи, вllБУТИllупаТIІ. 
*Трамплин -- тралпліп, -па. 
* ТраНСЛRЦИЯ-ТР:lIIСЛНI\ія, -!l.ії. 
'·Транспорт - тр<lпспорт, -ту; 

Т. аВТО~lOБИЛl>1lьJiI - автомоб{ЛІ.-
1ІНlі транспорт; Т. водпы�l-- вЙД· 
Шltі ТР"І1спr'J!Т; Т. вnзI\yшпыі--
повіТРЯlll'lіі тр:1иСIІОРТ; Т. пыо-
l��Jli-в'к\~пиti трапспорт; Т. ;1;11-

ПОТlllolіі - тваРllшшіі 1'ранснор'Т; 
Т. l\олеСll11іі - трапгпорт J(ОЛ{С
НlІіі; Т. IlродовольствеІІIІыll-
хаР'JOвiliі тр:іI!СПОРТ; Т. трактор
ны�l-- 'граКТОРlIи1і трапспорт. 
*Транспортер (.іІ!ех.) -нода-

ваЛI.RlII;; (аю. д.) - платфJрма. 
*Транспортир - траЙСПОРТllР, 

-p~. . 
* транспортны�и -- траНСIІОl)ТО-

виН. 
'Трансформатор -- трапсфор

'I.~ ['()р. -ра. 
Гr~ншеі1I!1'IЙ 1'1)<11\111,";'111111. 

111 () 

'l'рuuшеll 

Т. артuлдерия -- трапшеfiпа 
аРТllлерія; Т. орудне - тра1l-
1ІІ,~ііпа гa~IlaT;~; Т. пушка - трап
шrtіllа П)'lІша. 
*Траншея - траншvа, -III~I. 
'Трап-брудоsлlIв, -ву; (у бор

lІІа судна) - схі;ЩI!lt, -І{;І. 
ТрапеЦИR - трапез, -~y. 
"Трассировка - трасуп~нпн. 
* ТраССИРОВОЧНblЙ шнур - тра

сувалыJIuu ШНУР. 
Требование - ВJIяJга, -ГВ; ВИ

~Н1гаIlПН; Т. ПИСЬ!lепное - шіса
на ВШIОга. 

Требовать - вимагати; потр~
G}'u:tтп. 
*Тревога - ТрИВОl'а, -1'11; Т. га

зован - газова тривога. 
*Трсвожить, потревожить --

ТРИВ'1ЖИТИ, потривожпти; ТУР
буватп, потурбуваТI!. 
*Трензель - ТРСllзель, ·ля. 
*трензельны�и - ТРUІІЗСЛЬНІ!ЇІ; 

Т. ІІОВОД - ТРUН3СЛЬішli повід; 
Т. )',1І1ЛО - трuпзельпе вудило. 
*Трение -- теРТII, -тя. 
"Тренированность (вmяuу-

mосmь) - трснованіст",призви
чаЄllість. 
*Тренировать - TVCn)'BUTII. 
*Тренировка - трепуваuпн. 
*Тренога - трип{:.кок, -жка; 

C'l'aU;Ok-трепога - ctahJK-ТРИlll
;КОlі. 

Трепать (.I01uctab рукоіі)
пл{.еТ;:і1ТIl. 
*Треснаться, истрескаться

'І'1'{СI;il'l'IІСЯ, потр{ст:аТI!СЯ: Г'~П.'
J'l[СП, рі 11 1І)''l'П. 

'l'py(',l'J 

*Тресиотня - тріСІ:отші, -пі. 
* Треугольник -тршtУТIІІШ, -І;а: 

Т. поворотный -1І0воріТllиіі ТРI1-
І\УТІІІШ. , 
*Трехверстка - ТРИUСРСТIDIШ, 

-ки. 

*ТрехграННblИ - ТРІІстІПUllіі. 
'-Трещина -РОЗl(')'nIlllа, -ип. 
"Триакгуляция -трпавгулнці:J, 

-ції. 
"Тринитротолуол - - трипітро

тuлу6л, -л у. 
*Трогать, тронуть -- рушати, , . , . , 

рушити; чшаТI!, за'lШ<lТИ, заче-

пити, ЗВОРУШУВі1ТИ, зворушити. 
*Троинии -- ТРОНІ\, -K~. 
~TPOH - ТРО!;, -lіУ; Т. ПОІІОП

НJ.lIl - трок 1І0П(\ШШЙ. 
~Тропа, тропинка·-СТ~ЖRа, -І;П. 
*Трос - .п1пв:1, -ВІІ; Т. стадь-

11011 - стальна липва. 
*Тростник - очерет, -'Гу. 
, Тротил - тротил, -ДУ; Т. IІда

вленны! - топленніl тротил; Т. 
ІІuрошкообраЗЮ,IIі- ПОРОШI;ува тий 
тротил. 
*Тротуар- пішохід, -ходу. 
Трофей - трОф'\і1, -ею. 
*Труба -- труба, -би; Т. вга

СІ,lвающаа - ВСІІсна TPYU~; Т. 
вы�пжпаяя -- ВJІТЯЖШІ ;груба; ~. 
Ю.ІПУСlшая - ВППУСlша труба; 
Т. газовая - газова труб~; Т. дl'е
пажнан - дрешl.ЖU:1 трубі; Т. ДЬІ
моми - ДШ1;ір, -рil; Т. ДІ.могар
нан - ВОГlJев~ труба; Т. НПС.ТРУ
JICBT:1 - Тl'Yб~ СТГУ'lснта; Т. ],()п
НСЮ;] -- l,illЦC~ci 1'],\.,~,;. 

'Трубач·- rYГ'I'\~. -'І';: "Тр)-

1 !)~ 



'l'руuиl'l, 

6аЧІІ по lІестаll" - "Сурмач{ ІІа 
Jl.ЇcЦJ!". 
*Трубмть _. СУРМИТИ, тру6Итп. 
• Трубна -- тру6l1а, -];И: Т. пер

'fдюrа ~ тру6](;], ОВОРОТИ; Т. П11-
вод~ая - вuоідвй ;py6];~ Т. БLІ
'ГIl<Іщая - ВIІТIІЖІІil, трубl\а; ;. 
детопаторпал - тру6ШІ детона
ТОРllа: Т. ДИСТ[LUционеал~ ди
стапційпиіі зашіЛЬUIІК; Т. желез
нал - заліsпа тру6113; Т. важн
гатеЛЬUilН - заlln~ьuа трубка; ~. 
з&паJlьнан - ТРУU]Ш запальна; 
Т. МИ1IРОТЄJlефоппаll - иі]Іроте
лефониа тру6ЮI; Т. О!,УJlярпая
OI(Y.IIJlpua тру61Ш; Т. с деТОllато
\lOJI - вапаЛЬUIІК з детошіТОРОJI; 
Т. удаРІ.шл--запUльпИ1; ударниЇІ; 
Т. удаРННІ\а - трУбшJ. ударПlІка; 
Т. цАнтралыІяя - центр.I.ІІьиа 
тр{ 61(а. . 
·ТруБОЧНblЙ - 'І'jJу6J,ОВИЙ; Т. 

состав - SilП<lЛЬИИІ,оппіі СIСlіІ.'. 
*ТрубчаТblЙ --- трубопиіі, тру6-

'ністий; Т. ось - трубqаСТil вісь; 
Т. l\олодец - труБОВІІЙ КО.lОДilЗЬ. 
"Трудновоспламеняющийся ,-

ВilлшозаНОI·lfюпаЛЬНlln. 
Трудность-трудпість, -НОСТІ!. 
Труп - труп, -пу. , 
Трусини - шташ\і, -1\1 п. 

*Трущиеся части теРТЬОВІ 
час·r{lllll. 
'Трюм ---- TplOJI, -ч. 
*Трнпка -- l'аНЧlРl<а, -);]1. 
*Тряска - трус{шІЯ, труснн. 
~Tyгoil- тугий; Т. ход затпо-

ра - тугпli xi.~ за \11;.1. 

Туловище .- ту.1)'С>, ·Оа. 

І ~ І j 
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Тулуп -- кожух, -ха. 
"Туман -' ТУIІ:1II, -ну. 
'ТумаННblИ - ТУ~lаllниil. 
"Тумба -- T§!l6J, -6и; (у до-

роги) СТОВIl,UЦІ" ,-IІ1!-,і; Т. отБОЙ
НШІ - СТОВПfl\Ь-ВlдБIЙ. 
*Тумбовая установна --- ту!!· 

608<1 устава 
*Туннель - ТУЮJЛ&, ·Лil. 
"'Тупик - (а/С. д.) 3.!ЗJ'6~Пl., 

·бия. 
"упиновы� -' яаsубшJВIlі1. 
"тупоконечны�и - ТУП{ІЙ; Т. 

пулл - туші куля. 
*Тур _. тур, -ру. 

*Турбика - турБІна, -ШІ; Т. 
газовая - газова ;угб!н~. 
~Турник - ТПНШ;, ·ІШ. 

Туфли -'І,;іпці, -І\ів; нантоф
лі, -дів 
*Туча - хмара, -]ІІІ. 
"Тушить, потушить - гаСИТII, 

погаСИТIІ, загасити. 
ТщатеЛЬНblЙ, -но - CTap~ll' 

пиn, ·НО. 
*ты�л .--- тил, '-1)'; З~І\, -ду; Т. 

глуБОJ;IІі1- даЛ~Jші1 ТПЛ; Т .. ,а· 
герпого расположеllllЯ - тил po~

ташушllfUіІ TAuopy; Т. ПОЗНЦІШ -
ТІІЛ поз'щії; с НІЛУ - З тилу, 
:JЗ {ІД у. 
*ТblЛОВОИ .-- ТПЛОВ'ІЙ; Т. Д"Р"

га - ТIlЛОnМI шлах; Т. охраllе
uпе - тплоп;[ охорона; Т. 1І031!-
1\11" - Tи.TOB~ lІuз{щія; Т. гаЙUIl
ТIlДОН{IЙ раі1I\П; Т. учре',I;ДГПllе
ТII.11)пG YI'T~llllnil. 

.: ты�,нhIии -- п'J.II,llніl, З~Дllііі; 
Т. 1.1')' І·О'·П. - :1~.'\lJa І:ГУI·іСТІ,. 

ТlоШ 

*ТblН - ТІІН, -ну. 
*Тblчина, Тblчна-ТlІчина, тичка. 
':'ТblЧКОМ дернина - дерю'!на 

ВI!ОпереІ'. 
+Тюи - шіl;а, -ки. 
тюремны�A - П'Я3Н'lчиll. 
Тюрьма - в'язниця, -ці. 
*Тюфяк - матрац, -ца; (набu

mb~ сеном, соломой) - сін
uик, -ка. 
*Тюфячнап наволочка - сі

шfНJ~а. 
"Тяга - тягЛtf, -ла; таг, -ГІ; 

'"Убавь, прямо" -- ,,3менш, 
просто". 
*Убеждаться, убедиться - ПІ'

реІtопуватися, переJlош\тпса. 
*Убежище - сховаика, -І:И; У. 

тяжелое - сх6ванка від ва;JШИХ 
гаР!lат. 
*Убивать, убить 

ТИ, убити; уторовувити, 
вати. 

у6ивl
утору-

. *У6ИТblИ - (у)вбитий, заБИТJIlI; 
рuрОваПИJ1. 
*уБоины�й - убlfurий; У. сила-· 

у6{ ма сила. 
~Убор - убраuнл; убір, убору; 

У. ГОЛОВНО Й - ГОЛОВН{Іі1 убір 
(1faIUh:em, шолим). 
*Уборка ~ ПРllбlIрап~я; У. ло

Пlа.~и - чищоппл 1:011І1; У. паво· 
31\ - прибирання ГІ"!ІО. 
'Уборная .-- Bi~x'{.~OIr, '.~I;n: п(,п

pl1.11,1I\1. -пі. 

у 

YBuдaTI, 

Т. гужеваа - ;rЯГfОП~ тягло; Т. 
копная - таГJlО І;rпне; Т. иеха
НІІЧОСШШ - мехаи{чпе тягло; Т. 
соединптел&пан - ЗЛУЧНІ'ІЙ ТЯІ'; 
Т. СПУС1,овая - СПУСІЮВИЙ ТЯГ. 

Тягость -- тягота, -ТІ!. 
*ТяжеЛblА - важкий; Т. пуле

!!ет -ваЖI;Йn ку леJ!~Т; Т. убе;I;И
ще-сх6папка ві ~ ВilЖI,ИХ гармат. 
'Тяжелопу леметное от деле ние 

- рій ва;тших l;уле~!lJтів. 
~Тяжесть - тпгар, -р,\. 
'Тпнуть - тягти. 

*Уборщик-, прибнраЛЬПІІІ" -І;а: 
У. лошадеn - стаі1ннр, -ра. 
*rбblвать" убblТЬ - убурu'ТlІ, 

уБУТІІ; ЗJ!епшуватисл, 3J1uвmп

тпся; (о воде)-спадатн, сш\с'fll; 
У. В КОJІаПДНРОВКУ - відбутп, 
від'Ухати в відрядження; У. в 
отпуск - вїд6уш u віДПУСТIІУ. 
*УбblЛЬ (людей, лошадей) -

убуток, -ТІ;У (.110.,~ii, ІаJиеЙ). 
УважитеЛЬНblИ - поважнпй, 

ув~;г.ЛІІвиЙ; У. ПРJlчина - поші;nна 
причИнз. 

Уведомление - попіДUJl.1енпя. 
Уведомлять, уведомить -По

віДll!ШIТП, повіДО)ІІ1ТfI. 
"Увеличение - Збlльшонпя; У. 

каРТІ,1 - зG{ЛЬ1ll0ПП" !lаПIl. 
УвереННblИ, -но _.- пrвппіі, -1111. 
Увещание - (В)РlOв.1НВПn. 
Увидать, увидеть - п,,(..і· 

'ІІІІ'Н. 

1 ~ І :--) 



Увлеltать 

Увленать, -ся, увлечь, -ся -
захоплювати, -ся, Вilхопити, -СН. 
*Увод - заuмаппн (в 11де}/,); 

лідщjдеПIІН (в т'Ьtд). 
*Увольнение - зв{льпення; У. в 

отпуск - 8Вlльпеuнн у ві~пустку; 
У. воєнпо-служаЩИХ-ЗВlЛЬПСIШН 

niliCJ,KQBO· службощів; У. со дво
ра - зв{льпеШІЯ з двору. 
*УвольнитеЛЬНblИ- віДПУСІlНиil; 

звільшій; У. докумеllТ - віДПУСlt
ІІИ!! ДOl;умент, докумепт про 
;\ВIЛІ,пеНIІЯ. 

'Увязна (груза )-УВ'ЯЗУВ;tннн. 
*УгаРНblИ - чадний; У. гав

'lадпИіі газ. 
*Уг леводород - вуглеводень, 

-дню. 

*Уг леНИСЛblИ - вуглеЮІСЛИЙ; У. 
газ - вуглеl;IJСЛИЙ газ. 
*Угловои -Іtутовиlt, паР{ЖШlіі; 

У. градус - КУТОВІ/Й гr~дус; 
У. железо - кутіщ~J,пе ваЛ130. 
*Угломер - ІІУТОІІІР, -ра. 
'·Уг ломеРНblЙ - кутомірннй; У. 

6арабанчИl( - 6арабапчик куто
м{р~иlІ; У. кольцо ----; кільц~ I~Y
ТQМIРllе; У. lіГУГ - кuло КУТОМІР
lІе; У. прнбор - чтом!рний при
лад. 

*Уг лубление - підгли6леПІІН 
(чего); углиблеВUIl (во что); 
3~ГJ[lібllи~. 
*Уг лублеННblИ - підгли6лений, 

Уl'ЛJJблевиl1; У. профиль - углиб
. IОlшfl прJфіJIІ .• 
*Углублят~·ся.углубить, -ся 

llі~ГЛ{[6люватп, пі~ГЛ{16r1ТП, р,ГЛIІ~
.IIПИ, -сн, nглП6н'l'І[, -l'Л. 

УГО.1ЬIlI>ІІI 

"Угол - кут, -та, ріг, роп; 
У. бросаuия - І(УТ кидаІШIІ; У; 
ВU3ВЬІШЄШШ - І(УТ нідпесеUПIІ; У. 
встречи - ЧТ зустрічи; У. Еа
лета - І'УТ ~ил"оту; У. двуграll
ПЬІЙ - ДНОСТIRПИЙ КУТ; У. задап
пай - вадапий КУТ; У. зрепин
І.УТ вору; У. ПСIiО!IIolЙ - ШУltaпиl! 
ІІУТ; У. ЛQпаТlІ - ріг ЛОП{LТИ; У. 
местпости -IiУТ "іСI\евости; У. 
наКJJопенни ма\'JIитноl1 стреЛlШ--· 

КУТ ш\хиJ!У IШl'нетпої стрІлки; 
У. падении-IіУТ шідапня; У. прu
целиваПIIИ - нут нщілюпанпя; 
У. nрНМОЙ - nрямиl1 ІІУТ; У. по
ложения -l(УТ ПОЛОjМНПЯ; У. nо
ПИЖСНИЛ - кут ВНllжеинн; У. 
СI;лопенпи -- І'УТ знижешІЛ; У. 
склопепии ІШГППТПОЙ стрелки

кут вlдхилу маГНетної стрІлки. 
*Уголон - ріжок, .жю;; ЧТОІ(, 

-ТІ,а; У. Ленппсltи!\ (l,раСПЬІIt)
леuіuсы�ойй ('lорвониіі) !ІУТОІІ. 

І!ІІ; 

*Уголь - вугіль, -гдп, вугілля; 
У. аКТИВПРОП,ШНЬІіі - активовз
Ний By~i~ь; У. ІШlIепиЬІЙ - ка
м'яие ВУГІЛЛЯ. 
"'Угольнин - косйиедь, -НЦН; 

І,утшіl(, -ші; У. мага3ИНlIОЙ 1;0-
робки -IiУТШ/I( IшгазиппоJ 1;0-
робки; У. стальпоfi - стаЛ~Шlіі 
ItУТlIИIІ; У-ни меши - карбовІ 
ЧТПШ;!/; У. оGВ!!30'1П!.lfi -- ощеп 0-
вий І(УТНИІ;. 
*УГОЛЬНblИ -- вугілыIfl;; У. по

рОШОІ' - nУгіЛr.IlнfІ ПОРОШОJ(; У. 
фUЛhТр - в)тіЛЬJlС цідило; У. 
брусок НУІ'ілr,Ullil БР\'Сlk 
'угольны�й "пот'llІ, нарIЖ!"ltl 

У!'рu:й 

Угроза - загроза, -зи, погро
В:І, -зи. 

*У давна-узел -- вузол нетлею. 
*У Даление - віддалєшlН, )'су

нешlЛ. 

*У даnять, удалить - віддаляти, 
віддалити; усуваТІІ, УСУНУТИ. 
*Удар - yд~p, -ру; У. в Ш'т-

1;0 - удар па баГИ~ТІ!; У. ЕС греч
ВІ.ІЙ - ~устрlЧlІнfi удар; У. глав
Ш.l!'1 -I'О~ОВIIIІЙ У'1,lр; У. па вм' 
10П -- рар па вю.дп,,;; У. .па 
СОСДІІuенис, - СПОЛ УЧВНЙ ра р; 
У. оБОЮДl1wі\ - 060П{ДIllJЙ уД,tр; 
У. ОСТlLІШВЛIІШIЮUЩU - ЗУllипппіі 
удар; У. 1I0~TopHы�і,� (ре!ШJ)
lІовторпиі! удар (решз); У. пре
,Чllге;КД~ЮЩ!JfI-упеРV,1JlПn у/\ар; 
У.IlРЛ'Іоіі -ПРОСТІІіі удар; У. раз
М:lХОJI - удар рJЗ\J.IХОJІ; У. ре· 
ШlІтельш.о'l - рішуЧl\lі удар; 
У-ро)! ОТПОД - віJ,ве.,епtlп удара)!; 
У-рм ШШОСПТІ,-ЗJВД:1вітu ударів. 
*У дарини -;-. удаРНІІ!(, -ка; У. -ка 

uзвод - зв~деШlR удагшшз; У. с 
аш.'ІОМ - УД'\РНИІ' із жалом. 
*У даРНblИ - у дарни!!, пага.~Ь-

НИН; У. группа - ударна гр}~па; 
У. І.ансюдь - ударна кп.псу,-н; 
У. мсхаПU3!1- уд:1рпиlt мехаНІЗМ; 
У. состав - рарпuit СltЛ:lД; У. 
Трубка - ударннй запальнпк. 
:Ударять, -~Я, ударить, -ся

БИТІІ, -ея, У дарпти, -сл. 
*удвоенны�и - подпJє;ш~; У . 

СКОРОСТ!о - 1І0ДП')ЄІIJ. ШllИДЮСТJ •. 
*удельны�и - ПlІто\шіі; У. вес

!IПТt{Мl\ ВіIГ,!. 
*у дертивать, удержать· Ц':І'-

У.зС.І 

.1;УВ:lТП, пдержаТlI, ВТРlім)'ватп, 
втримати. 
*У держнин ГИЛЬЗbl - З"ТРШШИІ, 

г{ль3ll. 
*Удила -- вудила, ',[11.1. 
*Удлинение - ВlІдОВЖСПIlН. 
*удлиненны�и - впдJвжсвніl: У. 

з[\рад - ВПд\1вжеUIlII заРJід. 
'Удобоприменяемость - ЗРУ'І

піСТІ. пристосуnання. 
*Удобоуправляемость --- 3РУ'I

піст І. r;сруваппя. 
*У добство·- SРУ'Jllісп., -поет\!. 

вигllда, -"п; У. УllраплеliПJl-
зрУчпіСТI. керувашІЯ. 
*У достаивать, у достоить--ша-

пуватп, Уlllапуnіти. , 
Удостоверение - ПОСВlдчеПШI, 

пОспіДІ;а. 
Удостоверять, ,·ся, удост,О

верить, -ся - СВlДЧПТИ, ПОСВlд

ЧИТJI, засв{дчити; (у)впеUПJ[,\,П, 
-си, (у)впеВIlИТИ, -c~, пегссВlД
чувати, -С!!, по,РеСВІДЧПТIІСЯ; У. 
по;щип - засвІДЧИТИ ШДПП~1І. 

1 ~'ї 

*Удушающии - В<lдУШЛППIlі\: У. 
вещество - З;lіJjшл~ла реЧОВlluа; 
У. гав - з~дуШ.ШВПIІ газ. 
*Уезд - повіт, -ту. 
УеЗДНblИ -l1овітоипtі; У. го

рц - 110вітове місто. 
Ужин - вечера, -рі. 
*Ужинная закладна - 3<LК.[П.-

Д,\UПЯ (ЩJOдух:mїIJ) пп. ве'lI:ГЮ 
'Узда - ГlIузда, -дrJ. 
'Узда-недоуздон - ГЛУЗДіl'IIl'

;\0"3.101;, -:\1;11. 
'·Уздечиа·- ГПJ3\{~'JI;<І. -\;11. 
'Узел·- 1:)'.10.1, -~.lJ: У. Gl'ry-



У:ШІІІІ 

чиі! - бігучнJі вУзо.l; У. І;ИР~
бе.н.Ш,lіі .. - МОІіСІ,];{Ііі ВУ30Л; У. 
мер'гвы�і ~ JІI"Рl'ПИЙ вузu~; У. пе
)l~ЦlіПЙ _.- німu Іjщпfi вУ:зо.1; У. 
петлево]ї - З~Ш\lОРГ; У. ПРИЧ;I.1f,
lшіl- ПРН'lU.ТI,!lПіі В{:ЗОЛ; у. про
стоі!-- ~1J((Ч;LіIlШ]~ ВУЗОЛ; У. !lрИ
МОІІ -- прk!'Нй ВУЗО.1; У. Р1І6иl\
],lІіі - ри6а,1ьсr,lщіl вУзо.1; У. со
НРОТlIплепия ~ вузол опору; У. 
Тlil\ljIЩП -- ТlііLцr,((JIІЇ в}·зол; У.
уд;щta -- вузол пет.тею. 
*УЗНИИ _. вузькМі. 
"Узноколеиная дорога - вузь-

ІIUI.ол!їша задіsніщя. 
';'УЗЛОВblе паЗbl ~ вузловІ l·~РП. 
*Узнавать, узнать~пізваnаТIІ, .,' , 

П1зпати, ДОВ1ДУВl\ТIJСЯ, довrдатиса, 

дізнаватися, дізшtтнсн. 
'Уназание - Зl1зпачошш, ВІ;а-

З{ВІШ, -1Ш; У. це:rей - З:>ЗШI
І. 

чеШІН Ц1ЛlВ. 

*Указатель - покАзшш, -І;и; У. 
визира - ПОказник зіршн,4; У. 
для отсчеПI це.'ІСlшіі·- ПОІ,;lзuш; 
за·,1.1Я Jlід.1lчеппя пОді.ТОІ'; У. до
рог - ПОІ;аЗІШ]( шлях{в; У. OТltO
С;І ~ поюlзн"к СІІОХОвпuп. 
,Уна~атеЛЬНblИ палеЦ-(У)В1ШЗ

пий па.~еТjl,. 

~Указка·- ВІ,НЗ{ПЮL, -1,1{. 
"указы�ать,' ук~зать~(у)вю\

зуватп, (у) ВЮ13<іТIІ, lІоюіЗУВ:\ТIІ, 
ПОf\і\.ЗL!.'1'U. 
*УкаТblвание _. шшОqупшш.н, 

укОЧ)'В<lIІIШ. 
*укаты�ать,' укатать - Н,ІІ'О

'Іупатп, ІШІ:ОТ{ПИ, у"оч\'вати, )'1:0-
·n'ІТН. 

у I'Р,JП.1СIІНЬ1 й 
----~--

>. укатанны�и - УЮ'ЧОІШЙ, нако
'І~](llil; У. l\орога - пщ.ОчеПllіі, 
УІ(I)'lCtшіі ШДНХ. 
*Укладка·- ук.шд;lПIІН, НЩ;Ю\Д, 

-/l.у. 

"Уклон --- ІХІІ.І, -ч; СХПЛ, -ДУ; 
У. дорога·...: СХЮ шллху. . 
<УНЛОНЯТЬСЯ, УКЛОНИТЬСЯ--

УХlIшітпсл, ухи.'[r'lтпся; У1ШБUТІІ, 
уникнути. 
*уключины� -- ](ОЧ8Т1і, -тів. 
'-Укол - УІ(ОЛ, -ч; У. наведен

нмli ~ IIaB~дeHl\ii У',ОЛ; У. ост:!
навлнваЮЩIlJi - 3УПИНRиli УІ,ОЛ: 
У. предупрсж ,аЮЩIІ!і - уперUд· 
lшli УКОЛ; У. примой - простий 
y](O.~; У. с ОТВОДО)І оружил про
ТІІВІІШШ ~ укО.іІ із відведеlШШ1 
зброї ворога; У. с переводо)[
У1(ОЛ із псровU,~еuш['[. 
*укомплектовы�ать,' укомплен

товать ~ ІіОJІПдеКТУВіIТН, YI(V!!
П.1еl;тувrtти, поп,lвшuваТІІ, J\ОПОП
интп. 

*Укорачивать, укоротить-
(У)ВКОГО'ІУВ:іТIІ, (У)ВІ;оротlI'ГИ; У. 
тру6ч -- ВКОРО'lуватп sаш\.н.llИ
І;а; У. уровею. -- ВКОРОЧУШІТІІ 
позеJ!lПЩЮ. 
;Укоренение -УІ,ОРlllеинн, уко-

1'1 нювашш. 
*Укрепа - УІ\ріНlI, -пи. 
'·Унрепление-УКР{П.'lеННIІ; фuр

т~ця; У. П03ШЩЙ - УI,Р!П.~оп((н 
нозИцііі. 
*укрепленны�и - уr,р{п.~енніі; 

У. ((ол оса - УI;р!п.lепа C~IYгa: 
У. рубl';I: нрl)l.IСUШі. l'Y~I;I;: 
У. у'!аСТОI; \ ЧІІН.ІСІЩ ,~1.11.111111.11. 

1 ~ \~ 

У];l'('н.lн.п 

*Унреплять. -СА, укрепить, 
-ся -- укріплнти, -сн, УI,ріпи
ш, -СЯ; У -ТІ. фаШIlнаии _. тага
Сj'ю!щ. 
*уирытеe - заКРI!ТТН. 
*унрытІии .- заІ;ріrтий, скри-

тиН; У. ЩСТО-t'(:l'іlте м{ще. 
*унупорочны�й материал - ма· 

терінл паЧВ;[ЛЬШlіі. 
Улавливание (радио) -пе

рехОплюв;шпп. 
';'Улавливать, уло~ить -пере

Л(Jплю~ати, переХОПlІТП; МОВЛЮ
ваТ1\, вловити. 
Улица·- вулиця, -І\і. 

*У личны�и ~ ВУЛИЧПИІ\ У. 60і\ -
ну ЛПЧШlіі біЛ. 
*Улучшение - поліпшення, (у)

nдоскошlлеUIlЯ. 
"Ультрамарин -- ультра1ШРИП, 

.пу. 

*Умбра - У,!бра. -РИ; У. жа;еп
нан - шілена умбра; У. lІату
ралыlял - природня умбра. 
':'Уменьшение ~ З)1~вшеппя; У. 

карти - зм~пшеllllЯ мапн. 
*УмереНКblИ -- помірнИіі, по

мірковапий; У. ветер -' по)!{рпні1 
вітер; У. 'ход _. по,[{рпа xoAJ. 

Умерший - мрець, ~lepц';. 
Умственнь!и - розумОвніі. 

*УМblВальная - (n)УЮІШІЛbJlП, 
-ві. 
"'умы�альникK ~- (в)ривJ.н.IШЕ, 

-\,,1,. 

умы�аниеe - (в )УJшп:lIIНН. 
'Универсальньrи _. уніlll,!,с;\.II,· 

IIH~; У. Сllарм - упі(;Оl'ё:lЛІ,НПіl 
Г,I\"liIТ!llll-.. 

YHO'l'I'CG.IVUHC 

*Унитарньrй --- упіт;lVНllіі; У. 
патрон .- уніпtрпи іі па"! іі. 
*Уничтожать, уничтожить 

ШІЩlІТИ, зшJЩИТІІ. 
'-Уничтожение --- 1IJіщення, зш!· 

ЩVІІВЯ. 

"Yhoc-постор,I](((ОUJ Шlр:t (-/і'о
не /і); У. !(оренпоі\ -- дишдоп;[ 
па~а (коней); У. пеРОі\ниll- но· 
Р~ДIIЯ- шіра; У. rредпиіі -- со
редня п:іра. 
"Уноснои -- посторОШ'ОВll1і: У. 

часть ДІ,lшла -- передня частіша 
;\иш.JЯ; У. КрЮК -- fllll штеЛІ,
ваги. 
*Упирать, -СЯ, упереть, -СЯ"· 

J Ішріт!!, -сл, УП~РТИ, -ся. 
УполномочеННblИ ~ уповновil

жеШlll. 

1 ! , ~ І 

"Упор -- упора. -ри; У. (JI;. д.) 
- снин (зп.1іЗШ!ЧlIнjі); У. ко
лщсвой ~ кільцева упора; У. на 
КИСТЯХ -- уиJра па ra'rтицлх: 
У. па }!;~JТe для РЬІЧllга .- уп~
ра па чфті Вt\n;е.1Я; У. па ру!;:!х 
- упор" ІІа руках; У. ШОШІОЛІ.
паіі - ШI\лlllольна унога. 
"упорны�и - уп~ртиіі; заВЗJіТПіі, 

запеклий; УПІРllиіl; У. винт -
уп{рнпіі l'ВПllТ; У. !(ОЛЩО-}'п(р
не І;ільце; У. члю; --;- УЮГ1)1lr'l 
кул:іl;; У. чфта - уп)гпа муф
та; У. оборона - запзнта, )'ПVР
та u60РI\И,I; У. СОПРОТПБ.10НlJt' -
з:\взлтніl ,Інір; У. ЦНЛIIПДР :J:rJlI;;L 

_. УП{llllllJl ЦП,llнДер ~<I)TKi 
УПОРСТВО - )'Пt:гтісп, -Т"СТ][, 

ааг.з;іття, :Jil1I~]".licTr" -ЛОСТlІ. 
Употребление ])',;:][П:І НП ;1. 



УllраПЛОIlие 

*Управление - управа, управ
ліlIUЯ, корущіння; У. босм - ке
руваНПIІ боєм; У. ВОЙСІШ!IU - 1(0-

руваППIІ В{ЙСЬКО)1; У. Государ
ственпоо Политическоо - Дер
JI;авпс Політичпо УпраВЛ{ШІіІ; У. , , ' .. 
дивпзии - УllраВЛIПНIІ ДИВІЗll; 

У. комевд:tптское - комепдапт
eb1:~ упраПЛ(!IІІЛ; У. огнсм - 110-

рупаППIІ вошеJI; У. техпичt'еltoе
технІчно l(орупаппи; У. частloIО
l(еРУШІПUН частlшnю. 
*Управлять - l(ерувати; У. бо

см - керувати боєм. 
*Упражнение·- вправа, -ви; У. 

ВОСППО-ПРПКЛilдпое - вшсыово-
прпкладн;! вправа; У. ДОПОЛІШ
тельпое-ДОД<lтк,~ва вправа; У-ПИІІ 
успокапвающие- васпокоюваЛЬDі 
впріви. 

Упразднять, упразднить-
касувати, скасувати, ВНОСИТП, 
ЗПlJстп. 

упредительны�и - упередпи/!; 
У. лпнейка - упередва ліП{ЙК<І. 
*Упростить - спростити. 
*Упругии '- пружш'I/!. 
*Упругость - пружність, -но-

сти. 

*Упряжка -- ззпрнг, -га, вапри
гапия. 
*Упряжкои -З<lПРЯГОПl1Й; У. ло

шаДL - запряг,:ВП/і І(іпь. 
"Упряжь - упрюк, -жи; У. лег

І(овал - лвгка УПJ1Лж. 
Упущени(' - 3<1нодuапвя; про

ПУСІ(, -ску. 

"Ура" - "Сл:апо.'-. 
'Уравнивание, уравкение--ВI1-

у С.lовие 

р{овювання, Вllріввевни; (сIЮ1//..) 
рівшІпвя. 
'уравнителькы�и - ВllріОШ!Лh-

11l1і1; У. распрсДелепио ~ вирін
шfльuніі розпUділ. 
'УрагаННblИ -- урагаПlЩЙ; У. 

огопь - УР<tг:1uнп/! вогОПЬ. 
*уровекны�и - рівн~пиіі; У. ИО

веРХІІОС1'l, звмли - позом, -му. 
*Уровень .- (nриоор) 111'

з.JМllIЩЯ, -ці; (BoObt) - р{веПI., 
-ВНЯ; У. боковоfi- uOKoBa ПОЗtJм
ПИЦЯ; "У. большо (мепьшв) О-ОО" 
- "ПОЗtJМНИЦЛ б{льше (менше) 
О-ОО"; У. попереЧUlltі-поперuчна 
позсмшщя; У. продольпыіі - по
Довжпз П031\JIDПЦЯ; у.ствкляuыli
СІ(ЛЯШІ ПОЗ~!IПl1ЦЯ. 

:'1[[[ 

*Урочище - УРОЧИЩ0, -ща. 
*урочны�и -визпаЧ€Шlfi, заО:\,I

пий; У. работа-визпачепа робота. 
Усвоение -- засвОєвпя. 
усердны�и - усерщиlі. 
'Усик - верб.ш~, -ка. . , 
*Усилекие - ВМЩRОПUН, ПlДСН

левuя. 

'Усиливать, усилить - З~lіЦl\Jf
ТИ, зміцнити, Dідсилюва ти, під
сЙлити. 
'Усилитель - пі.,\сllлюпач, -ча. 
'Уснользать, ускользнуть

вислизаТIJ, ВИСЛИЗНУТl1. 
ускоренны�и -- ПРИШВlІдшовиіl: 

У. шаг -- IІI'l1ШUІЩПlОll3 хода. 
*Усноритель - UРИШВl\дшувач, 

-ча. 

"Условие .- YMOB~, -ви; У-ПИЛ 
МССТПІ.ІО - !liCl\~,ni РНJВИ,: У-ИЯ 
"СПСЩ~ПJfJ[ -- умовп О~ВІ"ГлrПlIЯ. 

УеЛОlШ11іі 

'условны�-умовIlиIl;; У. зиа,,
УJIОВПИII знак. 

Усложнять, усложнить-

уеl>.1<tдшіти, усклаДlll'rти. 
*Усмотрение - рJзгляд, -ду, 

розсуд, ду; по В. усмотреuию
ІІа В~шу ДуШ,У, па Наш розсуд. 

Успех - успіх, -ху; У. рабо
ТІ,І - успіх роботи. 
'Успешность -- YCII{lIIHicTb, 

-ПОСТІ!. 

*Успокаивающии - засно[,uю
ва.[ы�IlІі;; У. упрал;пеиие - заСП0-

I,Jюпальпа вправа. 
*Успокоение - заспокоєння; 

ВТІ!хомuрепня; ВГ<lJlун<lНIІН. 
*Устав - статут, -ту; У. 60-

еВО]1 - боliОВlIЙ ст:1l'УТ; У. :\1I
сIщп.шнарныі - дпсциплішtrПИіі 
cTlTYT; У. 1І0ХОТНlІlI - щшпіі 
статут; У. полевоіі - польовИtl 
ст,lтут; У. стрелковы�і Р. Н. 
К.-а - стріл~цыіі статут Р.С. 
Ч.-а. 
*уставкы�и .- статУтнил. 
Устапость ,- стО!lленісТ!., -по

СТИ. 

;'Установка .,- (В )уст,tплrнuн, 
уст,lпа; (в)установлюваПIlЯ; У. 8~
JlIIТІ[ая - зсн{тпо устаВЛ~I\IІП, 
уст,lвз; У. ОРУl\пііП<lЯ - устава 
гарш\тuа: У. ПОСТОНlшан -- по
ст{йи,І устала; У. ПРПl\ела -УСПІ
ЛЛРНШІ ~tip[ll!KU; У. нротпвоазро
плаllll,\Л -ПРОТl1аероп.l'\ШJ'\ rCT.l
ва; У. ТРlUОВnЯ - устаna TOIIIO

на: У. шароnаП-"КУМJста УС:Т:ШН. 
установленны�и - ry)r.,'Talll~L

.1"1[11[[, ПГllоllзчсuпіі, :"iBfl~lI[lii. 

J'Tr.%'t 

*устаковочкы�и - УСТ<1110ВІІніі; 
У. випт - УСl'аповнuіі ІВІІІ\Т; У. 
l>ОЛЩО - у·станОвив І,ілщ,j. 
*Установщик трубок - устап

ПІШ запа.тыIlів •. 
устны�и - ,'сниfi; У. описаuие 

- успш1 опис. 
*Устоі1 '- стоян, -шl. 
'Устоичивость- стliіl,ість, -1,0-

стл. 

'УСТОИЧИВblИ -' стііі["lн. 
"Устракять, устранить - усо

вуваТІІ, усУпутп. 
"Устройство - З.1,\го;щ, вла

штува1ШЯ; У. 01(ОП08 11<111'!СОII -
6удунаllНЯ шаlІців П<lсиmіП!lН)1. 
"'Уступ - ПРИСТУІІОК, -Пllа; У. 

длн зуба стопора - []РIlСТ}~ПОІ; 
ДЛЯ зуба стuпора; У .. 10исвоіі
.~іhТьовИіі npIICTYUOl(. 
*Уступать, уступить - посту

паТIІСЯ, поступитися; віДСТУШІТІІ, 
підетуш'ПIІ. 
*Уступающии --- постушіЛbllllll: 

У. отбllВ - посту",і.ll.НО Bi"GII
ванни; У. работа !1ыlцц - ПоСТУ
П:1ЛЬна І'обота м'Нзіll. 

уступкы�й -- ПРШТУПI:,)пліl; У. 
р<lсполuжеиио -- розтаШУШ1НП:! 
прнстуш,Ове. 
*Устье - (реки) гіІрло, ·рла: 

(тех.) УСТ"'ПОК, -П[,а. 
Утверждать, утвердить - "а

tbt-р,,\а;уваТIІ, ЗПТПUР:\ІІТИ; утпеl'
;І;."\аетсн -- :щтвrРД;I;j СТЬСН. 
"'Утепление - УТСllл)jJIПЯ, YT'~II

Міl[!Л. 

*Утечна- - Bl'iТili:, -І (),;у: HTг~iTII. 
-]"І[. 

:!'[[ 



Уто.lщеllllО 

*Утолщение - погру6шенпя, 
згрубшуваllПЯ; У. ЛИНІІП -- по
l'руБШСllllЯ лінії; У. горпзопталей 
- погрубшеНIІЯ позсмин; У. ЦОП
трующое-цептрувальпе погруб
шепuя. 

*Утолщеннbtи --;- грубшuі1~ У. го
jJl(ЗОllталь - грубша П~З~Иlша; 
У. ч;]·еть - груБШ[l чаСТIІJI~. 
'утонченный - стОпчеuніі. 
;'Утопание -- заuурюваппя; У. 

uofiKa прп OTKpIJТOII затворе -
Зі1I1Уj1ЮВ<lIІІІЯ розбивача ПРИ від
нритому замкові. 
*УТОПИТЬ - запурити. 
*Уточнение - утОЧПОПIІЯ. 
*уточненны�и -;- уточпеJl?іl~ У. 

стрел ьба - УТОЧIlUllе СТРI.1ЯIIllЯ. 

*Утрамбовка - БУТИlІуваппя. 
*утрамБовы�атьb --- бутипупати, 

оИБУТlІlІувати. 
*Утрата -- втрата, -ш. 
Утреннии - ранішній. 
*утыаниеe патронов - втиш\ll

ШІ набоїв. 
УХОДИТЬ, уити _. вихuдити, 

вИIiТIІ. 
Участие - У'ШС1'Ь, -ТИ. 
Участнин-учаСIІИІ(, -ка, спі!!I,

nИК, -І;а. 

'Участок -- діЛl>І1ИЦЯ, -ці; У. 
боеооfl _. бой,'ва діЛI,JI(ІЦЯ; У, 
роть! - діЛЬПІЩЯ сотиі; У. ла
rl'pllLlii -- таборова діЛI,НИЦЯ; У. 
~торожевоіі-сторожова ділыlщя •. 
*Учащение - вчаЩППIІН; У_ ша

Г;І -- В'ІnщаllllЯ l(р,II;),. 
УчеБНI'К - lІіДI')"llІІlІ'. -1::1. 

~O~ 

Уj[~нИ!шіі 

'учеБны�и -- учбовпl1; У. заве
денис - учбовий sак.шД; У. пат
рон -- У'l608иі\ набій; У. плац
У'lбовнtі плац; У. пособие - уч
бовні! підручнНІ:, приладдя; У. 
сбор -- )'ч60ви!\ збір. 

У~ение - HaYI\Ll, павча~ІЯ, 
впраВІ[; У. одпночное - вправи 
одинцем; У. ОРУДllііное- гармат
но шtВЧ~lIПЯ; У. таИIlческое 
таl(1')1ЧIl8 павчаllllЯ. 

Ученик - учень, УЧНЯ. 
'Учет -- облік, -Чі У. пuтро

IJOll - облік пабоїв; У. ІШСХОДU 
паТРОIIОВ -- облік ВJ1TpaTII на
БОїв; У. целей - 06ліr; цlлів. 
"УчеТКblИ - обліl;ОвнЙ. 
*учитыать,' учесть - обчи

сляти, обчислити, брати, взити 
иа обліl(, Д1lскоитуваТIl. 
*Учреждение - УСТ<lнова, -ВІІ; 

У. ТI.lловое - тилова )'стаИОВf\; У. 
хозяііствеНllое-господаРЧf\ уста-
попа. ~ 
*Ушат -- цебер, -6p:l. 
ушестеренкыи - з6{льшrниіі 

в 6 Р,LЗ{В. 
ушибленны�-щоo вбився еиль

по, що за6{IВСIІ. 
"УШИВОЧНЬІИ - ушивальний. 
*Уширение -- Р'!ЗШИР, уширеп-

НЯ; У. шаГl1 --- зu{льшеlJllЯ I'РОIiУ. 
*Ушко _.- ВУШІІО, -І;а. 
*Ущелье -- верт~па. 
*Уязвимость - урlз.lIlвіс·n, 

-n,ОСТП; У. целн ---- ур:ізлипіСТI, 
JlIЛН. 

-'уязвимы�й УІІ;І::ІІІІІІ. 

ФаGрш;,\ Ф.lli1 

ф 

"Фабрика-- фабрика, -І;И. 
"фаБричны�и - фабрИчниі\. 
Фантический - фаиll'lПИН. 
Фактор - фаl;ТОР, -ру. 
'Фаланга - фа.1аНГ<l, -гп. 
"фальшивыи - фаЛl.UIІ'IВИН; Ф. 

еросто!; - фаЛЬШIIВі1 стОЧИIІП. 
Фамилия - прізвище, -ща. 
'Фанера - ФОРll{Р, -ру. 
"фанерны�й - форпіРllUiJ.. 
"Фарватер - фарватер, -ру. 
'фарфоровыи -- порцеДЛUОПIlIi. 
Фасад - чод,l, чолі. 
'Фашина - Tap~rKa, -IЩ УІ;ре-

1l.~Я·ГІ. Ф. -- тараеун;\ти. 
'фашинны�и - ТЩ1uсJВlJіі; Ф. 

,\орога _. тараСОВllіі Ш.lflХ. 
':'Фельдта пакет-шшt!т Фсльд

тів. 
Фельдшер -- ф~льдшер, -РU; 

Ф. ветерIІІшрIІыІ - ветеРІІніІр
НlIlі фельдшер. 
"Фенол - феllОЛ, -.~)'. 
*Ферма - 3В1ізеIJЬ, -зпн. 
*фехтовальны�и - феХТУП:ІЛЬ-

ІІПН. 

"Фехтование - фехт,ув111ПЯ; Ф. 
ДВУХСТОРОНllео - двобlЧlJе фех
ТУВUIlНЯ; Ф_ Ilп;щвидуальuое -
іЩlІвідуальпе Фохт,ув:іпuя; ~. 1;0-

ІШIlДIІОО - феХТУВаІШЯ I;OII~HAa
!lИ; Ф. IІрlllш!Дное -- ПрlІІ; lадпс 
фОХТУВ;\IІ11Л. 
'·Фигура -фігура. -1'11: пuстать, 

-1'11; Ф. В рост _. фіг)-ра у зріст: 
Ф. го IC1HlIilH I'О,IОПllіі фіГ~~II,I: 

~( !~: 

Ф. грудпан - грудна 1[lігура: Ф. 
пояснал -- поясші фігура. 
'фигурный полет - - ФіГУРllll11 

літ, .1І,Оту. 
*фигурчатыи - ФігУристиіі. 
*Физическии - фіЗIІЧ/lиіі. 
"ФиксаЦИR - фіксаl(іп, -ції. 
*Фиксировать - Фіl;СУВ;\Тll. 
*Фильтр _. цідило, -.1<1. 

"финансовы�и - фіll:lllСОВIl/і. 
Финиш - ф{llіш, -ша. 
"Финишер - фініш~р, -ра .. 
"фиолетовыи - фі»лт:ОВllfі. 
':'Фиrиль -- (піт, l"пJту, 
"Флаг - м:ііів3., -вп. 
"'Флажок - маііВСЦІ., -йоВl(Н. 
'Флакг -- флаlll:, -КУ, I:PII.1J. 

-л.l; Ф. левиіі -- Л{ВНі! ф.1<1Ш;; 
Ф. нару;кпЬІЙ - зовпішиій ф.1аШ;; 
Ф прапuft - прівий флаик. 
*фланговыи - фдаПКОВІ\іі; Ф. 

ДВНЖОllllе - ф.llLНКОВJ\іі РУХ; Ф. 
ларш ._- флашtoвйй Р)'Х; Ф. 
OI·Oвr •. _. ф.ШІшовПtі BOfJlJb; Ф. 
ОХР,lIIfUПО - ф.lаиковU охорона. 
*ФланелеВblЙ - ФЛ,lІІе.I~П\llі. 
*Фланец - І;РИСИ, -сів_ 
*Фланнирование - флапкупаlJ-

ия. 

Фланкировать - Ф.lаш;уваТll. 
Фланкирующий - ф.1аш:ушlль-

IІніі; Ф. ~ОСТРОІЇІШ - ф.l3.IІІ:У-
В~ЛLlШ будІВЛЯ. 
',Флегматизатор г;щіnl!l\I:, 

-t;:a. 

'Флот 1)IЛI!та, -ТН; Ф. florll-



Ф,~ОТІІ,ІІІJI 

пq-П03ДУШПЬІіі - флота вШсько
но-попітрлш\. 
"Флотилия фЛОТJІліJI, -лії. 
*Фляга, фляжна-флJfШI(а,- ІШ. 
':Фонус- Фо"УС, ·су. 
" ФОН -- T,~O, 'fла. 

"Фонар -. ЛllХТ~Р, ·рИ. 
;'Фоническии - ГУДІ(ОВПН; Ф. 

<lппарат - ГУіщ,lПllfi анаріт. 
'Форма-- фJр~щ, -nШ; Ф. круг

лан - - l(рУГЛ'L фОРІІ<1; Ф. одеж
ДЬ!- форма одю'у; Ф. ПОХОI\
ШІЯ --- пох{дuа ф,ll'll<l; Ф. прu
:lОЛl'оuатал -- допг~ета форма; 
Ф. рсбрпстал - l'eGpYU{LТ11 фор
Шlj Ф. реЛl,ефа фU}JJI1\ реЛІ,
ефу; Ф. ечд;е6Ні\Н - служБUВ<І 
форма; Ф. Та!(ТЛ'Ісскап - так
тична форма. 
;форменны�и -- фJРJІеIШЙ. 
*Формирование -- формуваrшп. 
*Формировать, сформировать 

- фОР\ІушіТIJ, Зфllрчп:'LТ[[. 
'Формуляр -- фО]1М)'Лі]]', -ра. 
':'форпостны�и -- ФОl,[[uеНПII; Ф, 

тслефон -- фuрп,lcUПlі те.1ефОн. 
*Форсирование - фореув.іl!ІІff, 
*форсированны�и -- форсова

НИЙ; Ф. IІарш - фОРСUВfllIиil рух 
()[;tj'Ш); Ф.Ш,І r --I)"'pc,\n;tll!lii 1;1'0'". 
"ФОіJсировать - форсупат[[, 
"Форт -- фIJРТ, -ту. 
'ФортифинаЦИОННblЙ --- фuрт\[-

фіІ;;tI(іі1Ішіl. 
,І Фортифинация -- фортпфіl(UI(ін, 

- ,~i ї, 

'Форточна оконная - ИВJ1~r
','І, -КlI. 

Фnсген - '1IОСІ't'щ -ІІУ, 

: 11 ~ 

'['УТ,IJlГ 

'Фосфор - фосфор, -ру, 
*Фотографирование- фотогра

фупаllПJl. 
~ФотографИЯ'-фотографія, -фії, 
Франция -- фрuщіа, -ції. 
*фрезерный станок - "'1'''

В,[РІІа. 
*ФРОНТ-фРОІІТ, -Т)', чолО, -:1.1. 
"фронтальны�и - - '1'110llТ.[.1і,ІІIIІІ; 

Ф. і1Та.ю1. - ФРОIlТtlлr,на rt.T(tJ~aj 
Ф. ДПII<!;еIlllf, -фРОПГJЛllШilI'Р; 
Ф. липия - фРОНТ{'1],па лІнія; 
Ф, ОГОШ,--ФРОlІтаЛ],]]lIlі ВОГОШ,; ф, 
охрпнение -- фронтаЛJ,ШI охорона, 
"Фронтовоі1- фронтов!'tiіj Ф, 

база --- фроптова 6,13[1. 
"Фуганок - Фуrапок, -JШП, 
'Фугас - ФУІ'аса. -СИ; Ф. дuп

!lI'ІЇ! - доuпа фуг,іса; Ф. l(іИІе
ІІОl18ТJшіі -IШ!ІеIlО!Іетпа фугuсп; 
Ф, огнемеТВЬІЙ-- вогнr!!епНl фу
гаса; Ф. плаВУЧllіі -- плавна фу
["Іса; Ф. lІодr:ОДІшіІ -- нідв6ДІІR 
ФУГПСПj Ф. ,шраппеЛЬНЬІЙ-ШР",п-
1l8дl,Н:І фуг~са. 

*фугасны�й - фугаСПИІІ; Ф. I'Р[l
вата - фуга~uа гp~Нiiтa; Ф, дей
ствне -- фугаспп ДІЯ. 
"'Фундамент - фупда~ІеIIТ, -ТІ", 
'Фураж - - фур6,,;, -.'І;)'; Ф. ЗО!і

НОВОЙ - зерповІ!І'1 фурJа;; Ф. 06'-
еШIСТІJі1- - заС,IДІІIlІІ фур:I,,;, 
-Фуражировка --фура.г.увlIІІІ){. 
'ФураЖНDIЙ фl'Р,\;І;ІІII,і; Ф. 

аРlі:lП - ,;r:JrCI,]i:O;· Ф. ДОПО.Н,· 
('.ТlзrJ~· . "lостачі!.НШI ф~'llt~',I~I]I' 
'Фуражна ';;tШI;'~l'. -та, 
Футбол ')') 1'6'1.'. -:1)'. 

':'Футляр фп,'!,іl', -]'1'. 

Халат 

'Халат '- Х:lЛ:1Т, -Т,[, 
Халатность --неі\6аліСТh, -ло

СІ'І[. 

"Характер - хаР,ІI(тер, .ру; 
1// аlсивЬіХ сущєсmв) вдаЧ'I, 
-чі; Х. местноет!! - хаР:11;Тl'Р 
міСІІ,СВОСТI\, 

.' ХарантеРИСТltка - хараІ;ТеРI'I
С1'Пl~а., -І;IJ. 

• Хватать, хватить - хапати, 
схопіIТ"; BIICTi\'I~Тll, ВИСТ[lЧllТП, 
'Хватом - хапком, 
'хвойны�и - глицеВlIЙj Х. де-

рево - Г,1rщ~пе дорево. 
"Хворост --- ХВОРОСТ, ·СТУ. 
*хворостяны�й - ХВОРОСТЯНИЙ. 
*ХВОСТ' - хвІст, хвоста; х, 

З[\ТGОР[\ -- хвІст ЗD.Ю;;\; Х. 1;0-
ЛОUНІ~ - хвіст J;ол6Пllj Х. МІІШ,І 
- - хвіст мі ІТІІ; Х. подав ат еля 
хвіст подавача; Х. рсгулятор~ 
хвіст perplfTOp/l. 
*Хвостово" - хвоетовіІІІ; Х. 

ВІШТ - хвостовіІЙ (впит; Х. опе· 
реllие - хвостове опlреННJlj Х, 
!ідаТфОРМ[l - ХВОСТОВ;\ п.JIaТфОр
"а. 
'Хердель - хер;(ель, -деля. 
'Химическии - ХСJІ{ЧППЙ; Х. 

ll',1lша - х,',u,чнп Hillll,\; Х. воіl-
СI;а 1f111'IПО n{i1cl,r;o; Х. r;01ІаП-
,'" - Н"11IЧВ" І;О)І:1IІ.1а; Х. ИD.-
~ " ОЛ]іIД(1]fUО - ll')llЧIІР СТl';I~еПlIJl; 

Х палет -- хе,"IЧllllіl lТuвітрлш'lіІ 
11,111<1,1,; Х, ""ПЦl'IІІІС хе111'l111:1l 
1!,'llia~; Х. (l,\раl{('ІIІН(' Хt1 ЧІЧIl,\ 

х 

~!,I& 

ХоііОТОПЬІіІ 

ОХОРОІІа; Х. Сllарпд ---- ХО~І/ЧIlI!ІI 
гарм~теП&j Х. СОСДlІпепне -- хе· 
JІІЧІІD. СПОЛУI;а; Х средства 6"1"'-
61,1 - хеМ{Чllі з~соби бороnGI'I, 

Хитрость --- хитрkТІ" -)'"СТІІ 
(.1111. !іпрощі). 

хищны�й _. хйа,IІ[[, 
Хладнонровие - - СПОI;іu, '"ою, 

баіі:lу,);іСТІ" -,І(ОСТП. 
Хлеб - хліu, -1'0.. зБІжжя. 
хлеБны�й -- хлібпиf1j Х. IUJ;аф

ЧИ[; - lIl.\фl;U па хліб. 
*Хлебопенарная печь- lІі'l НС, 

І;~рси(а. 
*Хлебопенарня - І1~I;;\РIІЛ. -ні; 

Х. полснап - ПОДhова l!\'I;арuя. 
*Хле60печение - хлі60Вlшіr;;\/І. 

ня, 

*Хлопок .- 6аВОВПil, "ІІІ!. 
*хлопчатобумажны�й - 6авог,

шfВlІіі; Х. I;ОПI(І~ -- баВОНІІИllі . , 
J;JIЩI, 

*Хлор - хлор, -ру. 
*Хлорацетофенон -- Х,'ІОГШ~І'

тофеВОIl, -П)'. 
*ХЛОРНblЙ -;- ХЛОРНІ1І,І; Х. ,,~. 

весть -- ХЛ~РlIе ваПllО; Х, nлuп" 
- ЧОТИРllпор,lк цИпн. 
*Хлороводород --хлоров,:,,еПI,, 

-;1.1110. 

'Хлорпикрин -Х.10I'піl;ріrн, -ІІУ. 
'ХлорсульфоноваR нислота 

~,lОРСУЛl,,,,J/lоnа І;ІІС,10Т,І" 
. Хобот -- х •. :60т, -та, 
ХоБОТОВЬІЙ \І'Г" , г.IСИlі; Х. 

,ІІІСТ \М'ОТ"RПІ[ НI'I'У"I: Х. 



Ход 

СВЯЗЬ - хоботова в'язь; Х. часть 
- хоботова чltСТИl1а. 
*Ход (колеСНblіі) - IIОдіСШIЙ 

хід. 
*Ход--хіі1, ходу; "ПО,1ьшийход" 

-- "Збlльшити 16ду"; ,,3адпиfi 
ход" - "sадпі!\ хід"; "Мепьшиlі 
ход" .- .З~lІjВШlIТИ ходу·; Х. 
MepTBыі - uертппй хід; Х. со
общепил - хі \ сподучпиl!; Х. 
переДПlIЙ - передпій, хід; • У!lе
роllпый ход" - "ПОМlрпиli ХЦ" 

Ходатаііство - клопотання. 
Ходатайствовать - «ДОПОТІІ. 

тися, прохати, ПГОСІІТlI. , 
Ходить - ходитп; ДПГЛffдаТIf. 
"Ходовой -ходош'IЙ; Х. ВИПТ

ходовий ['опнт; Х . .:Іиния - хо
ДOB~ ЛІніІІ. 
*Ходьба- хідші, -дп{; ходllШН; 

Х. ва .1fJa;aX-ХО,1Iнuя пз лижвах. 
Хозкомиссия содействии-

ГОСІ,ОIl{сія ДОIІОJlОги. 
*ХозяЙствеННblИ-ГОСIlО.\н.р,шй; 

Х. ДВ}'l;ОЛЮ!. - госпо.~ар,НІ б{д~з; 
Х. 1(011311Д3 - ГОСПQдарча КОJ\3П

ДІІ.; Х. учре;цеппе - господарча 
установа; Х. чаСТІ, - господарча 
частина. 
*Хозяйство -- господарство; Х. 

воеПllое - піЙСI,І:ове господар
ство. 

*Холка - чуБJІ(, -бl(<І. 
~Холм - горб, -ба. 
'Холмик - горб0І;, -бюt. 
;'ХОЛМИСТblЙ - ГОР:'УВ:\ТІІЙ, гор-

х у'І'О Р Ц,ш фа J(ептvофуга 

McТUil; Х. местност& -- горбув:і
та ~lісцепіСТI,. 
*ХОЛОДНblИ -- ІО.~ОдпиЙ; Х. ору

лше - січні зброя. 
*Холостая камера -- с.1ішl ю\

мера. 

*Х,ОЛОСТОЙ патрон Сlіпий 
паБІЙ. 
*Холостой Вblстрел сліШJіl 

постріл. 
• Холст -- ПОо1ОТВО, -п~. 
'ХолщеВblЙ -- полотшіпиЙ. 
*Хомут-хам)\т, -та; (mехн.) 

BipB~HT, -та. 
*Хомутик - Х3!1УТШ" -K:t; Х. 

ПРИЦМhllьні - ПІІУТШ; мірпикJ
llпіl. 

*Хомутика - ].Uчка, 'ІШ (для 
хо,м,ута). 
"'Хорда - х,!рда, -ди. 
Хор музы�и-Іор,' .ру !IУзики. 
'Хранекие --- оберігаПНJI, хоро

uеНШI; Х. ДРk--{)6ерlгапuя справ; 
Х. ЗП3!10I!И- Зберігання прапора. 
*Хранилище - сховпще, -ща. 
"Хранить - Зберіга'ГU, ховати. 
'Храповик - заскочи!! I;Олесо. 
*Храповое колесо - зас«оqп~ 

1:,!;lесо. 
*Хребет - крюк, -ЖУ, хребет, 

-бт:1; шіС~10, -ма; Х. ГОРIllІі1-гір
с),],IIІі кряж. 

"'Хрипение затвора - ХРIlПІЮlЯ 
за~ші. 
*ХРОМОВblЙ ~.хрОмовпй. 
ХУТОР --- ХУТІР, -тора. 

: І ~ І І ; 

-------------------------------

'Цапфа -- цuпфа, -фп; Ц. З11-
;1;IІ!1ноіі ІШТІШ - цапф<\ ТИСКОВОЇ 
матки; Ц. ствола - цапфа ців
ки. 

* ЦапфеННblЙ - цапфовіІЙ; Ц. 
1'll6вда - цапфов{ гпlЗ;1а; Ц. ко.1[,
ЦО - цапфов~ кілще; Ц. 1;0-
роб"а - цапфова J\Qр,Jбка. 
*Царапать, царапнуть - ДРН

",1 тн, дрЯпnутn. 
* І~арапина - ДРIІНОlі, -ш.J. 
*Цвет - кО.,іг, -.1ЬОРУ; барва, 

-ВІ!. 

ц 

* Цвєтной - 1\0.1ьор6виЙ. 
*Цевье - підц/ввю(, -1((1. 
':-Цейхгауз - комОра., -ри, цсй-

хав', -зу. 
*Целевой - ціленНй. 
ЦелесообраЗНblЙ - доцl.1І,пии. 

* Целеуназание - ці:lепкзз:іппя. 
*Целик - НaJ\{ДЬВИl., ·пика. 
'Целина - ці.штl, -НИ. 
*Целлулоид -- целу.,Оїд, -ду. 
'-целлулоидны�і круг - целу-

Л~ЇДНС 110,10. 
* Цель -, цl:IЬ, ціли; мета, -ти; 

Ц. вертнкаЛI,Вал·- прямониева 
1\!.lI,; Ц. воздушпая - И,овіТРЯН,а 
1(1.11,: Ц. ВОЙПЬІ - !lста Вll!пп; 
Ц. г-чбокая - г.шБОка ці.1Ь; Ц. 
ДВ1н:ущаяся --; рро!ш ці.1І.; Ц. 
;J;ИВ;Щ - ЖПRа ЦШЬ; Ц. заli]1r.J
тая --- ,3Ю;РIll;а- ці.п.; Ц. заllЯТПЙ 
-- ~eTa паВ'lаППЯ; Ц. зс'шая --
1Іi.l3l·~lПа l~l.lf,; Ц. за З/l/,ї)J)IТJtrч- І 
ІІі 11, 3:1 :1~];Гllтт:I1[: Ц. неUIl.,\Ш);'Н 

- UCUlrJIlla, закрита l\і.IЬ; Ц. Н"
нодвпа;вая - перух.ll\ва ні.!!,; 
Ц. ОТІ,Р&ІТ<lЯ - віДКl'І1та ці.'1І,; 
ВI,І60Р целей - вибір цf.1ів; пе
pe~eHa Ц. - змІна ці.1П; указа
ппе цс.1СЙ - зазюічеllUЯ цl.іів. 
7 ЦеЛЬ~ОТЯНУТ~R ГИJ1ьза - су

ЦI.lІ,НОТЯГВеІ/а ГІльза. 

*Цемент - І\емепТ, -ту. 
*Цементировать - це~lептув;1-

ти. 

*Цементирующии -- ЦCllelll'Y
ва.ll,Пllli: Ц. пеществu - цемеu

тувалu:! ге'lОВПШ\. 
. Цена -- ціна, -ш'l; Ц. ДС.ІСІІИЯ 

-- І\іна пОді.1У. 
'ц' , • ектр - 1\~IITep, -ТРУ, occ~u-

;\01;, -Дпу; Ц. рассеипаllИЯ-I\еll

тер розсіву; Ц. сопротиюеПIlЯ-
пентер опору; Ц. Тllilіеста-Ц'\ІІ
тер нaГlI. 
*Централизация - цеuтр:t.lі

запія, -ції. 
*ЦентраЛЬНblИ - центральний: 

Ц. ]Jl!lIT - цеНТР:\ЛНIІЙ I'ВИПТ; 
Ц. Ю1Uал - цептра,п,нпil, осе
редк,IВІІI! 1';)ІІ:l.1; Ц. I;О~IIlУ'гатор
щнтра.1[,НIІI1 IІомутатор; Ц. стан
циа - цептр~.льпа ст:інія; Ц. 
труБІ;;' - цсптр:1.1ЬШI трУ61;<І. 
* центробежны�" - ві.'\uсереДIiJ

виН. 
* ЦентростремитеЛЬНblИ - до

occpe.,\fj'\nllii. 
'Центрофуга цrптгофуга, 

-ТІІ. 

~!(I j 



цеП'l'рующес УТО.:lЩСIІИС 

• Центрующее утолщение 
центрувальне згрУ6шення. 
*Цепочка - !taПl\ЮЖОК, -:кюl; 

Ц. б"'Р<lбаНlI - .шнцюжОI( бара
баНlI; Ц. отвес<\·- ланцюжок від 
ВlI~ші. 
*Цеппелин - цопеліп, -па. 
*Цепь - (боевой 1~ОРJl,дО1і:) 

розстrільпя, -ІІі; (железnая)
.шпцюг, -г~; Ц. горная - гір
CI,I(~ II~C~!O; Ц. !!ерная - м{рчпй 
.'!аНЦЮl'; Ц. Мllкрофопная - КО
. 10 !!їкрофоппе; Ц. в.~еl,трпче
ская - електричне І;UЛО. 

Церемонии - l\ерсмонія, -пії. 
Церковь - церква, -кви. 

'Цилиндр - ЦIІЛ1ВДСР, -дра; Ц. 
I'а,зопы�і - газовий ЦIІ.,{ндер; Ц. 

І , 
I(Оlшрессора - ЦПДІндер ко!шре-

:Чайное до~оnьствие - 1l0стtI
чашlЛ ча.fiове. 

Час - година, -пп. 
Часовня -lшп.'llця, -ці. 
*Часовой - сті/іl(овИtI, -ВОГО; 

ГОДИПШІЙ, годіШlIIшолиіі; Ч. ВВУ
треJlппfi - внутрішній сті!l!(о
вМі; Ч. l(ар,tУЛ1110ГО поста·- сті/і-
1.001tlі сторожової СТ{ЙІШ; Ч. І!е
Хі1IlПЗМ -ГОДИПНИІ{овпіl ~lехаП[8!!; 
Ч. uаРУЖП11Й - шtДо{рпиfі стіІі
ИОIll!іі; Ч. парп],]в - нАрпі С'l'ііі-
1:')01; Ч. сторожевого поста -
стіНl(овіlіі охорJпної ст{fiЮl. 

і Чі1стица-11{tСТl\іl, -НП, Ч;l~'Т("[
];,[, -1:11. 

ч 

'l<lCT1 

сора; Ц. lIЩ(11ТUlIIilI - цп.11I!ДСР 
Ш~I(очува;Ja; Ц. осеДltющпй-осід
ний цп.1ШДОР. 

* Цилиндрический ~-I\ll.1індрИч
ннй; Ц. ЧУГУUIlа.н граиан -ЦІІ

. ~іIIДРИЧНі1 чаПУlIпа грашіТі1; Ц. 
ВllСТУП - ЦIl.1іпдрИчппЙ юістуц. 
*цилиндровы�й - ЦИЛ{UДРОRиfi. 
'Цинк - ЦШІІ', -ну. 
*Цинковая втулка - цищ,овнй 

в'гУЛОІ •. 
*Циркуnь-- ц11ІН(8.1Ь, -І:ЛІІ . 
*Циркуляр --- 06IЖUПli, -ІІа . 
*Циркуnяция - ЦIІРІ(УЛНI\ія, 

-ції. 
*Цистерна·- цист~рпа, -ни. 
"Цитадель -- Ц\lтадеЛII, -лі. 
*Циферблат - Щlфербщ\т, -ту. 
*Цугом - опрОстяж. 

*частны�й --чаСТ!(ОВИll, ОС{UllИIІ, 
прпшlТlІиіі; Ч. атщ:н - ЧПСТlіопі 
атаки; Ч. задача -осІбне завдпн
ш!; Ч. kbaPTllpa-ПVllвітна 1(Оі1Р
тира; Ч. ПОЧИП-ОСlБUllfi ПОЧ'Ill. 
*Частокоn-часток{л, -КОЛУ. 
*ЧаСТblЙ, ·то - частий, -то; 

г)'стМі, -ТО; Частий ОI'ОI1Ь
густиН вогонь. 

• Часть - частина, -ШІ; Ч. ар
тп.мrрИЙСIlaИ ·~гаРJ!!tтпа Ч<lСТЙП"; 
Ч. (,UСПl1Я - БОПОВlL чаСТІll111: Ч. 
uропсвая- щlпцеРUl1 Ч,IСТ11ІIП; Ч. 
n03ДУШlIОГО фЛОТ<І - 'Іает{rшt П~
l~ітрнпJї 'ІІ.~,;'І'П; Ч. OCnO'!OI'areM.
нпя - :~ОПО)lі'llJі{ 'НІстіШft; Ч С Щ,,-

~~ \R 

ЧаСІ,І 

ХОДIlан-пихідп~ част~па; Ч. го
лоопан -головна частина; Ч. Ar
журная - BapTOn~ частина; Ч. 
детородпыo - природжеllНЛ; Ч. 
дистаПЦlIОНШlн--дпстаНЦ{ЙП<l ча
стинп; Ч. дульная - дулова ча
стіІ.lIа;, 'І. же,ле3ll0дорожная --
:JаЛl:ІШl'l[\ 'J<lстишt; Ч. запаснал
запаСR~ част~па; Ч. затворпап---
3~)\І:опа '1аст~па; Ч. lЩі\ровая -~
І;адрО,ВіІ час;ппп; Ч. кпзепная
ГY30B~ 'JaСТИНПі Ч. Ішраульпал:-·~· 
сторожова частина; Ч. корневан-
KOpBllt!B,t части ІІа; Ч. лобовая
лоClова '1~СТl1па; Ч. м~теР!lаль!шя 
-- )lаТСРШ.lЬпа чаСТlJDі1; Ч. 11<1-
праВЛЛlощаН-ll<lПРЯJш;1 частина; 
Ч. Ніtрезнан-наріЗШІ частиш; Ч. 
llаРУЖПilЯ-ЗОВllішня частипа; Ч. 
lIосовзя-посо~а части~а; Ч. от
де,1Ьпа!l-ОКР~ма чаC'rl~па;Ч. OC~
боrо Шlзш!.чения-частипа О!іре

I!Uru lIризш!чепня; Ч. оссдаЮЩllЯ 
~~осідші частина; Ч.охрппнющан 
-'І <Істина охорони; Ч. от,~ыхю-
щал - частипа па відпо'lИШ(),; 
Ч. ПРИКРI,IЩ].ющая~sаХИСНі1 части
нпt Ч. ПРОffiеІ,торная-прожвктор
на чаСТllllа; Ч. развеДЬІвате \ьпая 
--розвlДЧl!. частина; Ч-ТІ! лагер
ИОГО сбора-частини таборового 
збору; Ч. свнзи -чаСТИ,па звя~к)'; 
Ч. соедипепия - частипи злytш: 

Ч. еосr.~IІЯН - сусlдп~ част~па; 
Ч. еоставпаЯ-Сl,Лlцопа частина; 

Ч. строооая--муштрові частина; 
Ч-тп Тl'ущпuся~тертьов{ чаr,ТИlln: 
~. l"·I'ГIІТО~lІа.%пап - ТСРllторі
;(.HII,t 'I:1СТlІl1l1; Ч. Т,'ХI1П'lсrкая 

'І!)І! 

'l~TB"IJL'II],(;1! 

техп[чuа чаСТI!П11; Ч. хоБОТОВlIЯ
хоботова частина; 'І. хозяї!ствен
IШI-господарча частина. 
"ЧаСbl -- ГОДlіппш:, -1:а. 
"Чашечка - ЮІеочкз, -КИ . 
*Чашиа- JІИСf,'а, -КІ!; Ч. І; ста-

Hllhke-мІІСИ'l. до rтJВбll; Ч. соедп
пнrеДJ.Uая - ЗЛУЧllа мІIСllіі. 
*Чека-з,\гвіЦU1:, -~.1;3; Ч. paa~ 

рСЗl13Я -- розрізп;ій загві:J.~Ol:. 
*Челка -- '1,);1')1:, -б(;;І. 
"Челнок -- '1IIппнк, -ІШ. 
"Черв ни - ШlJe]і, -!:а. 
*ЧеРВЯЧНblЙ-ШШ':КОВІІіі; Ч. ВИ]]Т 

-- - ,шпеКОВllіі ,(СИНТ; Ч, ДЖlі --
ШIІ~J;~ве крр:ало; Ч. шестерпя - . 
шпrкоо:J. шесторші. 
*Чердак - І'орище, -ща. 
*Чередоватьсн - чергуватися. 
*Черенои-держак, -1;с1; ИОЛОД-

у,а, -J,И. 

*Чересседельник - 'Іерсзсідс-
лоlt, ·.1Ііа. 

"Черновик - чеРШJп;а, ·І:И. 
*Чернозем -- чорпозо)!ля, -ді. 
*Чернорабочий -'10рuороб, -ба. 
*ЧеРНblіі - чJРllllli. 
'Черпаи - чершіl;, -ю!. 
*Черта, черточиз - риса, -сп, 

риска, -1(11; Ч. 1:0птрпльпаП-ІіОН. 
тролJ.П~ РЙСlі<l. 
'Чертеж - PHCYHOI(, -ш:а. 
·Чертежнин - рпсіВНИІ;, -І:и. 
'Чертить, начертить - PIICV-

ватн, нарпсувати. ' 
*'1ерчение - рнсуп,IIІIІЯ. 
'Чесотиа - IiОР,1СТ3, о']']]. 
*Четвереньки, на четверень-

иах - 11;\01101. 



ЧОП;ОСТІ. 

'Четность -- ч{ткіСТf., -Т;ОСТИ. 
~ ЧеТНblЙ -Н<lРИСТlIіі; Ч. IIOMrpa 

lІарі'I,;ті ІІОJ!СРИ. 
* четblрехгранны�--'IотIlрIlст{п-

ІІІІіІ; Ч. ЛРЗUIlС--'IОТllРИСТ{Пllе л~зо. 
*ЧеТblрехколеСКblЙ -чотпрш(о

лІСLlИЇl. 
'Чехол -ПОІ,РflП~f\f'' -В1\И; Ч. для 

нуле~ета -ПОІ(ривrць для кре
!ІІ\ТУ. 
+Ч~нить, починить - Лі[Г~ДIIТИ, 

нолагоднти; латаТІІ, полаШТJ!. 
*Числе нность_ к{лыiсть,-Jtостll,' 

ЧlI~:IJ, -ші.. 
"численны�и -ЧІІС[.ЛЬШlll, ЧІІСЛО

ВИЙ; Ч. nІаСIlпаб - чие ТОП0 мі
Р{І.10. 
*Числитьсн -ліЧIIТIІСIІ, рахутІ

ТИСЯ. 

'" ЧИСЛО-ЧІІСJН), -ла; ,,{льність, 
-I~OCTH; дата., -ТИ. 
*Чис!на - ЧЙЩ~ІІІІJI; Ч .. 'іоша

)Щ-ЧllщешfЯ ТіОПН; Ч. ОРУЖIlЯ-
чіІЩОІІІIП зUрJї. 
*Чистота-ЧIl{)тота, -ТИ; охаlі

ІІісп., ох,lііlIОСТII. 
Читальнн - читальня, -ні. 

*ШаБЛОН-J!Jдло, -ла; Ш. дЛЯ 
ІІРОВОРІШ I!]']XOД~ боііlШ ударюша 
-м1м\), що~ перевіряти В'lХід 

l'О:JUJ!вача Уі\арпю,а., , 
'ШаГ-І:!"II;, -ІІУ, СТУШІІЬ, -fIl'IІЛ: 

:\11,l:L, -лJr; Ш. 8Иlfта - В;l1.('.'Гn'J1Ь, 
-1111; "Ш;І.Г ПlІl'РI'Д" 11[~p()I; ПП"· 
lH'~,,\I.: ~,Ш. "1)pIlI,lil'~ "(Р1111Iі І:Р{Н;: 

1ll,IГ 

Читать, прочитать --- читати, 
IlPO'IIIT~Tlf. 
;'ЧихатеЛЬНblЙ-ЧХ~ЛІ,11піі; Ч. пе

щсство -- чхальпа р~чопипd; Ч. 
гt1з- ЧХUЛІ,lІиїІ газ. 

Чр е з вblчайный - Шl1l3 в 11'1 аііuиіl. 
*Чтение - ЧИТUПl1Я; Ч. карт

ЧІІТUППП мап. 
*Чувствительность _.- ЧУl'.llІ

вість, 'ЕОСТИ; Ч. DЗ\JI,lвчаТLТХ ве
щсств -- чутливіеТІ, ВIlОУХОІШХ 
jJОЧОВИП. 
*Чувс. вительны�и - Ч)~ТЛIlUl!Il: 

Ч. l( yo\apy-чfТЛПБпіі до вnару. 
Чувствовать, почувствовать 

-'-IІО'I),В,\1'IІ, ІІОЧ)~ТП. 
*Чугун - чавvu, -пU. 
*ЧУГУННblЙ-Ч:ШlI1Ullі!; Ч. втул

І;",-чав~нuиіt ПТУ~ОIІ; Ч. rрапа
T<�-- чаВУlllЩ гpaиaТJ; Ч. дпо
чавунне ДПО; Ч. ІіОРПУС С хвосто!! 
. - чавуппиt1 ю(рпус із XBOCTO~I; 
Ч. поеОІ,'-'ЩВУllllllіі иОСОlі; Ч.СТ1і
Ііаll - ча 111'11111111 1;,lрп) С (гар~нітни). 

Чумбур - чрбур, -ра. 
ЧУТНІІЙ - чуіllil1іі, СТОРОЖlіИЙ. 

: Чучело - опудало, -ла. 

ш 

:!It1 

"Шае lla3(tAIj--"I~рОI\ нttЗtLД"; Ш. 
оGІШUОВІ'ПIІІ,1 lі - 3 вп '1;'llllІпіі І,РОІ,; 
Ш. Пu,О,1П1,lї1 -- ПО'{Дlllllі ЩJОІі; 
Ш. РОВІШ(! - Гlв[[ніі КРО"; Ш. 
СВ"("I,\IІI,lіі RJЛІ,lІl1іі ЧОІ,; Ш. 

)ї'.l("t!'P,~ -- Го;,1,СТ'IІ[, I~YTU"(lJiI. 
Ш. ),СI'''I'''IІIIf,lіі !II'ІIIfШlі,1!ІI~][f111 
І:рт:. ш. 11ІСІIН'IІРОЦ;lI1I!I.ІIЇ фnр-

ШЮ'f)J!ер 

соваlll1іl І:ГО"; "ШаГОI! марш"-
,,1'Г0IіОМ руш". 
* Шагом е P-ІіРОІlО,1ічи .'1ЬІIИ lі, -Ііа. 
'Шайба - шаііба, -611; Ш. 6у

фсриая - віДПРУЛ,І1и"Jва шайба: 
Ш. Jlориевая - ІIОРСIl~NI ша,uба; 
Ш. про)!ежуточвал -' ПрО~lIЖІІа 
ІшlііU~. 
*Шаина - баUД<1, -ди; патага, 

-ги; (бан'Нuя>-;--рно(],а, ,·НИ. 
'Шалаш - куршь, -рени. 
*LUальная пуля __ О вппадкова 

r:у.1Я. 
*шанцевы�и инструмент- ш~l!

цсвиіі CTPy')I~IIT, .-та. 
ШаР-І:РЯ, -ЛІ. 
'Шарин - К)'ЛЬІta, -jШ. 
"шариковы�и подшипнин-чль

"оші вальиИци. 
'Шарнир-сустав, ,ва; Ш. ло

бовоіі частп -- CVCT~B .lJ060ВЙЇ 
частИнн. . 
*шарнирны�~ - сус.таВIlИіі; Ш. 

бо.1Т- сустаВlIиіі І!рОГОIШЧ; Ш.
І,ол('![ч~тая .шпеііка -- суставпо, 
lіо.lіШіуr;ата ~і!!{Й\\а; Ш. скобка-
еуставиз I'ДЮ!р<l; Ш. с.оеЛllllенн(' 
-- с)'стапшl· 3ЛУІ,а., , 

ШароваРbl-штаuи, -ШВ. 
"ШаРОВОЙ-ІtуЛНСТИі!; Ш. пята, 

Іщтка - крйстз п'лта; Ш. "ро
nellb -- КУШ!СТ<І I!О3~\:НlЩIJ;' Ш. 
устаl1пг,l;а-Jtуш!ста устава. 

• ШаРОВИДНЬІЙ -;- l;улаСТИіі. 
"ll!асси - шаСІ. 
':'Шатать, шатнуть - XI\TilTI\, 

'lITIl)·T]]. 

Шатающийся - XllTIJIII. 
Ш<lТУН' . ГРН'!!>, -1111,1. 

Ш<"jJохuвашt1 

*ШахмаТНblи-ш:1ховніі; Ш. по
рядо!:-шаховпiJ порНдО1;. 

ШахматЬІ-Ш:\ХП, -хіп, 
*Шашна - ШUШІ;а, -ЕІІ; Ш. 

(дскало л< 7) шашка; "Ш. n 
JlО;КПLl" -- ,.шашки n ПlХВIІ": 
"Шашки к бою" - ,,1II~IIIJtI! до 
u,lю"; Ш. К<1валср!\ііс((]!с-- КІНІІі 
шаШІШ; Ш. по"РI,1ВIШЯ ВJI';ЦПІL 
шаШJ[а; Ш. JlИРОКСИ.1lI110ваll --
. , , Ш 

шрокс.иЛ!![о~а ша~ІШ; . СОІпеl'-

ІШЯ - сап('рuа шашка: Ш. тро

ТИ.10вая - ТРОТІідою Ш;lШК<І. 
*Шведснан ctehha-lІІвеДС[.IШ , 

стшка. 

:CIl 

*Швеллер-коритуваТllt! ТрІО!, 
-!!у, швrлер, -p~. 
*ШвеллеРНblЙ 6рус - 1"'I'IПУ

патші брус. 
*Шворень .- шворіUL, -реНJl. 
*Шворневои -шворспеUl!lі; Ш . 

l;pJOli-r~1( ШНОРШІІ)виfi; Ш. лапа
ліпа швореllепа; Ш.· rое;1Iшенис
шr.орепева з.1Ука. 

Шевеление - ворfшіШI!1. 
Шевелить, ·ся, шевельнуть. 

-ся ВОРУllll1ТИ,.с.и, UОР)"ХПУТИ,-СІІ, 
; Шедит-ІПС;\ИТ, -ту. 
"Шеика-шиіlка, -КП; Ш. стерж

пя -- UllIILI;a СТjJІ'I;I;НЯ. 
*Шелновая тнань - IIIOnllOr.a 

ПіrLlІІJна. 
'Шенкель -шеl{Кс.lІ', -.111. 
;·ШептаЛО-Шl'lІта.10, -ла. 
'І Шеренга - Ш'~РСГ, '1'<1. 
*Шереножное учение - ВflР~1І1! 

ШІ"РnГОJl. 
, шероховаты�й -- IIlo1,rтlil'III,IIfC\,

ш;іПllй. 



Ш"':Т 

Шест --ТІI'IИН3 
*Шестерня-ш~стерпя, -нІ; Ш. , , 

1;,)[[П'lеСlі3Я - І,ОШЧШ\ шсстеРНjj; 

Ш. промеJI;УТОЧП3Я - проміжна 
lІІестершl. 
* Шестигран ны�й - ШОСТ ие тІ нпиГI. 
*ШеСТИК-ТН'ІllНlШ, -ІШ. 
*Шестовой - ТПЧКОВllіі; Ш. 

П:1ПО:\ - ТИЧ1(ова чот[\. 
Шеф - шеф, -фа. 
*Шина - Ш~IIl[\, -11][;, Ш. гусма

тичеСКШI-шипа гусnraТI!Чll<l; Ш. 
IІ11СВlІзтическая - ШІfП3 ПП~Вlllа· 
ТИЧІШ. 

Шинель - ШІШI:."н, ·лі. 
*ШИННblй-шt'rПОllпіі; Ш, uолт

Ш1ІНОПilіі прогОнпч. 
'Шип-чіп, чоші; ШП[.І!ІШ, -ка; 
(проволоки) - КОЛІ~чка, ·КИ. 
* "Шире шаг'~-"Шj'рше l\pOI~" 
*Ширина-ІШlРI!ШI, -нИ;Ш.строл 

-- шпришl лt\ду; Шприпою-sап
ШllРIІI"ll. 
'ШИРОКИЙ-ШПРllю!Н; Ш, 06стрел 
ШllРlkпіt Обстріл. 

'Широ~околейнан дорога--ШІІ' 
рОЮЖОЛll11!пfi ШЛJІХ. 

tШирот~ ШИ?ИU~, -Ull; (геогр.) 
- - ШНРОТ<І, 'ТИ; Ш, раз маха -
llIнr ПIІ '\ Р,\Н.ІІ<lЧ· 
'ШИфР--lllПфР, -ру. 
'Шкала-ШI:'lла, -ЛІІ; Ш. делс-

111111 - llшала IІJ"іло[(; Ш, яало-
JI.ellhil--ШІ,ала, зJ"ла~ів; Ш: І(РУ-
1'ис,ТСЇl -- Ш"'LН I;PYTOCTeu; Ш, 
11�1'1'I�XnB-1І1',',\ла plICOl:. 

·1 шкальны�й способ-IІIІ;~лr,lІl1it 
(' 111~C і (). 
Шиаф - IIІ,іХI:". - \:11: Ш. "'''-

ШОU 

6илuзаl\IІОППJ,lіі- 1ІІ06іліsацlйпа 
ш:lхnа. 
*ШкафЧИН-IІНІХОВІШ, -1:11. 
'Шквал - llшвал, -:ІУ. 
*ШкваJlЬНblЙ огонь - вогонь 

IIlJ(ваЛЬІІи!і. 
Шнола -ШІ.Uда, -Лll; Ш. пол

l.оваЛ-UОЛI:ОU3 ш[;,1.1а. 
шнольны�e заннтия - uшіЛbl"" 

Ш1П'lаПIlЯ. 
*Шкурка стеклянная- СІ(ЛЯІІ~ 

ШІ(УРІ(а, 
~Шлаг6аум, - 11OH':ГII~ -гів. 
'·ШлаК-:І'j'ЖI'.IIЩЛ, -1\1. 
'Шланга -1:111111::1, -]:1\. 

*Шлевна - г<llіка, -].U, 
*ШлеИна-шл"tіl(:1, -1;1I; Ш, па-

ГРУl\lІал-паl'j1УI\Ш1 Ш.ll"ііl,а. 
*шлейны�и - шлсtJ.опUіі; Ш. ре-

меш, -- Ш:lеllопМі рloміпь. 
'ШлеМ-ШО.1L)М, -МУ. 
*Ш!lеН-IОJ\СЛ, шле!. 
*Шлифнан пила-шліфп~ шІ.н;а, 
'Шлюз - 10.110з:1, -31'1; (1l0до-

сt~УС}fНОЙ)-Оryуст, -ту, , , 
'Шляпка-·I'О.1IВІШ, -](П; Д~UЦ~, 

-ПЦЛ; Ш. гвозди-голIВI;;} І\виха; 
Ш. ГП.11,3101 -- дспщj гIЛЬSIІ; Ш. , , 
стреЛIШ - ГО.'ІІ ВІШ СТРІЛІШ. 

*ШнейдеРИТ-ШllейдеріJТ, -ту. 
*Шнур - швур, -ра; ш, lIСие

cToBыl - а16сстоnи!l ШlI),Г; Ш. 
реUОJlf,пrРШ,IЇІ - рсво.1LП"РlIІ!іі 
ШНУР; Ш СІІУL'[;ОВОІЇ-СІІУС!(ОВ{ІІІ 
Шllур; Ш. т[,аССIlРОllОЧIll,Iі1--шпур 
"'[1;1" уп :1,1 r.н1l0. 

'. Шнуровой -_. ШНУI"IП:lIl:Ііl; Ш. 
':"111':1 -'IІІIІ)'l'I{П111,' 1:11,'''',1. 
Шов _. 111\:0. 111па. 

~ 1'2 

ШО!ШОJl 

"ШОМПОЛ-Шlj~пол, -ла. 
:. ШОМПОЛЬНblЙ - ШОМПОЛl,lІuJi; 

Ш. дорожка- lllОМI10.ILШI дор{ла,~; 
Ш. муфта - ШО~!ПОЛЬШІ муфта; 
Ш. ПРУЖllun-пружипа шJ~шолn; 
Ш. УПОГ-ШОlшольна упора; Ш. 
ШПИЛI>1Ш-IІІ,jIШОЛЬШ\ шшілька. 
*Шорник - лимар, -ри. 
Шорох - ШУРХОТIlIUЯ, ш~лест, 

-ТУ. 

·Шоссе - шосі. 
*ШоссеЙНblИ - ШIІСОН\lіі. 
'Шофер - шо~ср, -ра. 
'Шпала - лrжень, -жпи. 
*Шпенек - IІ!Ш:llШ;, -](3. 

'Шпилька -шпll.lЬка, -ІШ; Ш. 
Пjlпце.lьuaЯ--llіjJНІ1кОDа шпll.lыi;; 
Ш. шпопки - ШІ1ИЛЬІ\З ПЛІШІ;ТІ; 
Ш. заn\ЬІкающая - зnу!ш:а.1I,П,1 
НIІІИ.ll,,,а, 
'Шпион - ШПИГУН, -U~. 
"ШпионаЖ-ШІ1l1ГУIIСТВО, -ства. 
'Шплинт - з:1ВО,ліЧІ;а, -ІШ. 
'Шпонка -- DЛІПІКn, -І,П; Ш. , , 

uuпраВ~lЯlОщаJ\_паПРЯlша ПДІШКі1; 

Ш. с зуБОМ-Dл{шка із зубом. 
'Шпора - острога, -ги. 
'шпунтовы�й -- j'UРОИ3l!llN; Ш. 

свая - rapouauit шідл, 
"Шрапнель стальнан, диафра

гмекнан сочном для дистан

ционной Тру(jни-шгапп~ля ста
лrRа лінфГ'IГМОЮ fi вІ'ШОJI МЯ 
ДИСТ;!IІ'~;IIlJОГО Зl[п;іЛI,НIІІ,а. 
*шрапнельный фугас - l!I[""I-

111:.11,11:1 фу,'іса. 
'ШРИфТ-ШРl1фТ. -Т)'; Ш. lІilД

!!lІеС'lі IІlгп'l'г п,lппсія. 
Шт;W - І'ІР", -il\', 

"1:: 

іllГ\.\!, 
----------

':'Шта6~ль - стос, стОеу. 
'Шта6ной - шпіGовпfi; Ш, ](0-

маІ!да-ШТ~UОВі1 І;оюіпда.; Ш. jJOT,[ 
- Ilmібова СОТПИ. 
'Штанга - штапга, -ГІІ. 
"Штангенцирнуль - штаПГСIІ

цпркеЛh, -КЛЯ. 

*Штандарт - стяг, -гу. 

·Штат - штат, -ТУ; по ШТ;lТ)' 
110 ПО.l0;I;С1l0-sа штаТОIІ '10 11:1-
Лt~іJ~ПТЬ. 
"Штатив - штатив, -ву. 
*ШтаТНblй-штаТНІІfi; Ш. расчет 

-шпіТlШі1 розраХ}IІL11;. 
"Штемпель - шт~мпсль, -.1J1. 
'ШтепсеЛЬНblИ номмутатор 

ПРIl1П'JІ;uви!l КОllутатор. 
*Штиль - ШТИЛL, -,lЮ. 
*Штифтик - ШПI\llШ;, -1;:1. 
"Штон-стебло, -.1;\; Ш. с пор-

ШlIe'l! - стеБЛІ) 3 T0.10/;011; Ш. 
УДUрШIІ;а _. стебло удаГIllПШ. 
*Штопор - ШТОПОР, -ру; СІІіР(І-

лл, -.lі, 
"Штора - ролrта, -ТП, 
*Шторм - ШТОРj[, -!І)'. 
*шторны�й - родеТIJВІІі1. 
"Штрих - РИСКJ, -1(11. 
*Штриховать, заштриховать-

рискупатп, заРПСІ:уваТІІ. 
'Штурм - ШТУР.llа, -JI1I. 
*Штурмовать - ШТУРМУВ~lІl. 
*Штурмовой - ШТУР!lов!'tіі; Ш. 

ca\lM~T __ О lIIТУР!lОВМI літ,it:; Ш, 
qaCTb-Ulтпщопа частиш. 
"шты�H - багпvт, -т;[: "ШrШ;1l 

в Ю);}І!1l.1!( .-- _,БilГПt}ТП І: ІІІХПН Ц ; 
Ш.II['ШIІ:Ilj''[!.I!\ """Т1";",1"JlJlI, 
1~1,11'J..I!~T . 



lJI'l'щ;uвоіі 31;.'IИМОТР JКIIJЩ',І; :)1':111111.111 

~ШТblНОВОИ -- 6l1Гuстовиіі; Ш. 
ііоtt-багнетовиіі бій; Ш. XO~IYTIlI; 
-- Х:1~Уl'{Ш багuетОпиіі. 
*шты�ьb -штир, -ру. 

"Шум - ШрІ, гоміи, -:мону; 
галас, -су. , , 
*ШумеТЬ-ШУМІТІІ, ГО,ІОІІІТН. 
<-Шуруп - шруб, -6а. 

щ 

'Щебениа-;I;ОРСТВИJllШ, -lіН. 
",Ще9еиь --груз, -~y; О;ОРСТВ{І, 

-П1l; ршr" -ІШ. 

~ Щеиа -- ЩОК~, -1;\1; Щ. бої!-
lІИЦЬІ--ЩОІШ бitiп{щі. 
*Щеиолда-I •. lНnша, -];11. 
"Щелиание - ];мl,Ц:1ПНIІ. 
'-Щелои - луг, -гу. [сіЛ1. 
Щелочь - щолOJ" -КУ; лугова 

'і Щелчои-щуток,-тmі; ЦОК, -І,У. 
'-Щель - щідІlпа, -ПИ; Щ. "'11-

Бр<l3урыщілипаa амбразури; Щ. 
боевал-боііllil щі.11IIШ; Щ. 60КО
вая-GОІ.ова щілипа; Щ. lІиatШ!JI 
-1Il'];I;ШI щі:Il'IІШ. 

-і Щсрбина--щсрullllа, -пи. 
~ЩеТИННblИ баннии - ВО.10Сilші 

ЩІтка. 

*Щетиа--ЩІТІ;а, -lіИ; Щ. ІСОП
СlїН.!l-1с{нсью.t ЩІтка; щ. проно ... , , 
. ~О'lП<lЛ----ДГQТЯна ЩІтка. 

• Збонит -- еБUUІТ, -1'\-. 
'зБонитовы�и -- ебоніТОВИіl; З. 

l;pl.IUlJ;a-еGоIІІТIІВ<І. пОI;РПIІII;а. 
ф З 8 ан оп рие м нии- ева І, опрп lім;\ Ч. 
*звануационныи АR:II;У;Щ{ЙНllіі: 

З. '1ТjlН,\ - еваl;уаllІііillіlі n{щі.1; 
З. II~,II;'Г-- rnПI;уаlll!llllІіі 11)'111:1. 

з 

~' 1 

* щечный - ЩОRODJІй. 
*ЩИПЦbl - (д.~я гвоз{Jей) 

ОUІ\uньr;и, -ИЬОІ;; І,л{щі, -rцiH; Щ. , . , 
Д.1Я 3<l.к.lеПОl,-I;Л1ЩI па НЮТИ. 

*ЩИТ-ЩИТ, -та; Щ. бронсвоіі 
--шіlщерrшїІ щпт; Щ. откпдпоJl 
-піДІ;идп~jі ЩИТ; Щ. пеПОДВIІЖ-
Jlllі1-нерухоn:піі ~ЩТ; Щ. спого
воfi-щпт СШГОВIJі'І. 
*ЩИТИН-ЩІ!ТШ[, -І;а; Щ. 3,1-

двиа;ІІоіі - засувпиfi ЩfIТШ,; Ш. 
прцохрапите.11НЬІfi - З<1п06Jжпиіі 
щt'll'Ш;; Ш. со СПУСІ(ОВЮІ Ilехн
низм:о~[ -- ЩllТШ; із СПУСКОВ~.І! 
меХ,IІІIЗJ]Оjl; ІЧ. ПРШ;РllТИЯ-,ЩII-
1~1; ИjJІШРИТТН; Щ. сіIпы�щит~l;; 
сапп. [IlРШ(РНТТН. 
'Щитовое принры�ие-щитав~~ 
*щупальцы�вусш;ІІ,' -І;ів; м,щ

ТН!, ~І\{И. 
'Щурить, -СR-~ШУРIlТИ, -сл . 

*Зв'ануаЦИR - свш;у{щія, -Цll. 
*Зваиуировать - СВ<1I(ушlти. 
* Зи ват ориальн ы� и -СІ;НП то ріА.1],

нніі, ріВНШ('!Пllfi; З. ае" вращс
НІШ - СJ;Впrоріrf.1І>1Ііl ві!'!, обор
Тfінпн. 

3нлиметр- РI,'.lічr;Т(lР. -ТР:І. 

*Знипаж-пJвіз, повозу; Бома!!
. '\а, -ДІІ. 

-:'Знономичеснии -еl;Оllоиі'lниіl; 
З. СУЮ!],І --. СІ;ОllоміЧllі суьш. 
*Знразит - еl,разит, -ТУ. 
*Знснаватор-еКСБаватор, -ра. 
-'Знснорт-еr;ск6рт, -ту; по чат, 

·ту. 

'ЗнстраИТОР-ОІ,стрlктор, -рн. 
*ЗнстраНТОРНblИ рblчаг - ещ:

Т)1,lНОРВIІЙ в,I;І;і.п,. 
-і знстренііы�й - НРl'.tішиі1, ШІД

:1 вll'НІ 11 IJIІі.і.; З. засеД<1lJие--иаД~Вll
'ІМіні зU,lри. 
*Знсц~нтричеснии - СI,еиеll

тріІ'IIIІІіl: З. втул_С!- СI;СI\~UТ1J!]Ч
Ішfi утУ.10І;: З. ;1;С.10б-СІ,сцеll
'І'рuqllші ,;1;6.Іnи; З; ПрП.ШR --
~1;~І\СUТРIІ'ШI!ІI ІІ]ilI.ШВОІ:. l-тости_ 
"Зластичность - ІІР)";lаІстіСТІ" 
'Злезатор - е.ll·иатор, -ра. 
"Злентризация -олеl;ТРПЗУП,~ІI-

[т; З. сетей -- е.'IСІ;Т[>!lЗУВ;\ШIЯ 
ІІС)Н:;І;. [:JJ В;І Пllіі. 
"злеитризованны�и - е.1Щ;ТРН
,. Зл е н триче сний, -е.1еr;ТР~ЧІl!!іі; 

З. ССТ1- е.ll·I;ТГll'IШI Ю'р~Ж:I. 
*Злеитричество - e.I[,I:TPll1ti~, 

-І;И. (ДBIfГYIl, -ШІ_ 
"'Злентродвигатель -- е.101(ТРО
"З,1е~тродвижущаR сила

е.1 СКТРО3ВО РУ lll')НIІЯ. 
*Злен троизм е рительны�--е.1сІ;-

тропш[{р'Ш!1; З. ПРІlбор - СМІ:
ТРОМJIіР'ІИіі прlша;J,. [llJT, -ту. 
*Злеитромагннт - С.IІ:ИРО~Іаг
і-Злен тромагнитны�и - С.1 81,ТРО

~1,IГllf~'ГIlшr~ З. 1:0 1][1,1 -- f\I(JI;'rP!1 

'І ;11'III~THi \" 11 1'1. і j. 

"Злентротехнин - C:lel;TpOT~X-
1ІИ1~, -1;,1 • 

*Злентротехничеснии -- С.ІІ'І:· 
тротсхп! 'JШllі. 
*Злемент --- С,lеJ[~ПТ, -Тіl; З. 

JIOI\pLllt - 11JІ,риіJ e.lc11~]IT; З. 
па.llIвпuіі- ш\.ШВUllі1 e.l~)!~I1Т; З. 
фсхтоваllпп-е.1е'l~ПТІІ фrХТУП;IIІ
нп. 

*Зллипс -. t.lіпе, -су. 
*Зллиптичесиий - l!.JіПТІJЧIIIII'I. 
ЗнеРГИЧНblИ, -НО- СІІI'рГ{Iі-

НПЇІ, -по, жвавий, -ВО, 3і\В:НІ-
ТПТі, -то. 

*ЗнеРГИR - еиvргіп, -гії. 
~Зпидемичеснии -еllіі\олі ЧIIIJіі, 

пошесшІі1; З. оrряд - епіДСМ;'I
ишl, lll)шссrшіі Bi,~.~i.l. 

Зпизодичеснии --епізuдіIЧПlIJi. 
ЗПИ300ТИR - СІIЇЗQ,)тіJJ, -тії. 
"Зскадра -- еСКіl.дI'П, -ри. 
*Зсиад~илья-еСЮIJ\рfІ.1.1Я, -.1'; 

З. llСТРСUПТС.lШШI -ПlfЩУ'НI е{'-
1;;IДНJПЛ; З. ра~RОДІ.\вате:!І,]I,IЯ -
ро::n{д'm CCI;~,\P{!.1.1a. 
'Зскадрон ----; 1,IПII:1 сJТIJП, -ІІі; 

З. СВ}]31! - !іНШil COТJIIl 3М31;}'; 
;,З., строй bhP.o.,"--"с6тиа, ла.1-
П{LJl Ч\{1н t ', 
·зснамuнны�и -- "ОТ~lІІшіі. 
*Зсиарп - еС!іарп, -пу. 
'Зспадрон - сспа;\роu, -НУ. 
*Зстонада - ССТОІ;<'tда, -ди. 
'-Зтаж --Нl)верх, -ху; З. всг,-

ппіі - горішній п6верх. 
*Зтап -- отап, -пу. 
*зтапны�и - rТUllllиіі; З.IJУНІОТ 

еТ;\IІ!lllіі ПУІІІ(Т: З.I;I~іIРОТ- rTi\;'
ННТ! 11І!JIп,і 111. 

~:и -, 



і!ljIес 

*Зфес- держа І., -ка. 
*Зфир - етер, -ру. 

ю 

ЛЩUЧUЬlіі 

* Зwелон - СjJ[~лJп, -па. 
*Зшелонировать-ешмопувати. 

Юг --'lllвдоиь, -дни. ·ЮЖНblЙ -.. ІІівдuuшrfl; юго-во-
*Юго-воетон-півдвшшй СХ{Д, сточныі-llівд~uно-сх{дпій;; юго-

схJду. заП~ДШ.lf1- піВДf'ппо-захіДl1ій_ 
*Юго-запад - півдсuuиl1 захід, *Юрта - ПНlтро, -тра. 

-ход}'. *Юфть - lохта, -ти. 

*Явна - i;BK~, -КІ[. 
* Явление -нвище, -[1\<\; 11. ат

мосферпос -- атмосферпе аБищо; 
я,. MeT~opo.l ОГI! ЧОСІ(О с-·мстеороло
ГІчие явище; Я; стихийпое-сти
х{і\ие Jівищс 
*Являться, явиться--явлЛтися, 
• ЯВНblЙ - НвнпЙ. [ЮIІІТПСJl. 
'Явно '. ЯRПО. [-ПОСТП. 
* Я д о ви то сть -' отруflпість, 
*RДОВИТblА-отрj'йuиli; Я. во-

ще ство - отруі\па реЧОRнна; Я. 
Г<lЗ-ОТРУЙПИЙ газ; Я. све'l:1-
отруі\иа сп{чщ [ядро, -ра. 

.. Ядро - (спорт.) гало, -ла; 
"'язы�H . - язик, -ІНІ. 
'ЯйцеВИДНblЙ - лйцюватпfi. 
1 ЯНОРНblЙ - ІІ{ тво вий. 
*Янорь - ІІ{тва, -ви; Я. мпп

ПІJf1-м{шш к{тва.. 
*я~а-,Ама, '!МП; Я. 60дr.шu,Л

~елпка ПМВ; !!. волчья .:- ~О,Rча 
Jlма; Я. В[,Jгре6ІІі1П -ВПГРlбна НІШ; 
Я. ма.liLЯ ~:'tI:I.[ii, jfщl.; Я. n())rnil~ 
I!<lЯ-[]ОJIІІIlUі1 ЮlfI. 

я 

*Яр - яр, нру. 
*Яровой - при!!; Я. CO.~OMa,·

Ара содJма.. 
*Ярусное расположение оно

пов - розта.шуваннл шащів по-
веРХ;1I!I!., , 
*Ясли·- псла, ясел. 
*Ясность - пспість, -пости. 
*Я сны�,' -но -- Лений, -НО. 
*ЯчееЧНblИ оноп - гніздовий 

ш<lпець, -НlЩ. 
*ЯчеИн.а ,(арт.) - ocepJIIOI(, 

-ДІШ; гюздиш;а, -І;П. 

*Ячмень - ЯЧ!ІІІІІ., -меuю . 
*Ящин - ЛЩИК, -ІШ, сІ,риныt,, 

-1;([:, Я. Вl;дaДHol1 --:- ВКД:1ДП~ 
СI:РlІІll>lіСІ; Я. дrН2ЖU[,JЙ -ГрОШОПll 
l'l'РИНІ,I'а.; Я. зарядпыі - заряд
IIПЇ! НЩШ;; Я. MYCOPHb�i�-- смІт
НІ!ЦЯ; Я. нссгора.еш,]Iі- пеСII<1 .. Н:IІ
на (,[{РllllЬІ:а; "Лщш;( орудие) В!lе
во (вправо, вперед) - марш" --
"f.lЩНІ( (Г<І[Щ:lта) л.lіБО (впраПI\, 
ПIІОРt'д)·- рут" [lіопUtt. 

ящнчны�и - :іЩll'lllІІіі; С-((ГІІІІІ.· 





Олекса ГорбиЧ 

"Словник військової термінології· (1928) С.і о. 
Якубських 

Тому 65 років появився в Києві в серії термінологічних 
словників, ладжених Інститутом Української Наукової Мови 
Української Академії Наук, а складений у колах харківської 
Wколи Червоних СтаРlIIИН пеРlIIИЙ "Російсько-український словник 
військової термінології", упорядкований стаРlIIинами цеї ж 
Wколи С. і В.Якубськими. 

Враз із зліквідуванням Wколи Червоних СтаРlIIин 1 та окремих 
частин Червоної Армії, в яких уживалася теж українська мова 

командування на початку 1930-х років 2 , були репресовані, 
мабуть, і самі автори 1937 р. (ні Їх імен нині ніхто вже 

назвати не міг!), а Їх Словник був ЗНИlIIений,ЯК і вся пам'ять 

про нього забулася. окремі примірники могли зберегтися хіба 

в недоступних "спецфондах" центральних наукових бібліотек чи 

то де-не-де в приватному книгозборі. Такий примірник попав 

нам у руки на еміrрації. 

Сьогодні, як стало творитися власне військо України 
очевидно, силою обставин на базі російсько-мовної Червоної 

(Совєтської) Армії, - окремі гурти філологів- військовиків 

заходилися складати нові словники військової термінології. 

Як пеРlIIУ практичну допомогу в працях таких гуртів Братство 

КОЛИlIIніх Вояків І-ої Української Дивізії Української 

Національної Армії в Торонті (Канада) зфінансувало 

низ ькотиражний (2 ОО примірників) фотопередрук Словника 

Якубських. 

Wколу Червоних СтаРlIIИН (WЧС) створено ріlIIенням сесії ВУиВК 

(Всеукраїнський Uентральний Виконавчий комітет формально 

уряд совєтської України)1 в Харкові 1920-го року в приміlIIен
ні кол.Духовної семінарії на Холодній Горі зі завданням 
ВИlIIколювати україномовних стаРlIIИН для таких же україномовних 

відділів ЧАрмії. 

Були це спеРlIIУ утворені, - в противагу національному 

Вільному козацтву,- в Харкові в грудні 1917 а чи січні 1918 
рр. частини І-го полку, переважно кіннотників, теж із 

відділами з-поміж кубанських козаків,- а lIIO їх уживано 

впродовж 1918-20 рр. у боротьбі й рейдах проти військ УНР чи 
УД (доБИ Uентральної Ради, Гетьманату, Директорії), проти 

Денікіна-Вранrеля й польсько-українських військ (1920-21 
рр.) на ЛіВОбережжі,В Донбасі, Степовій Україні (Таврії), а 

вреlIIті на Правобережжі й Східній Галичині (аж до Їх розгрому 

над Збручем 1921 p.~2 А lIIe найбілыІІe БолыІІвикии використову
вали Їх у боротьбі проти селянських повстанців. 

Іх видатним командармом був зять Мих. КоцюБИнського 

чернігіВlIIанин Віталій Примаков (1897-1937)3, lIIO після 
закінчення Громадянської війни зроБИВ у ЧА головокружну 
карієру: від навчання (враз із іНlIIИМИ стаРlIIинами ЧА: Туха
чевським, Гамарніком, Блюхером TOlIIO) в берлінській Академії 
Генерального Wтабу (часу співпраці післяверсальської Німеч
чини з совєтською державою) по дії в Афrаністані, Китаю й 



Японії, поки його, враз із інwими військовиками, не арещто

вано й не розстріляно 19З7 р. "Зрегабілітовано" його в 2-ій 
половині 1950-их рр. 

Попри кадрові частини ЧА з російською мовою командування 

("кадровики" з УССР служили як правило поза Україною на 
Уралі, в Сибірі й на Далекому Сході), заведено в добу НЕП-у 

(дещо лібералізованої Леніном "Нової Економічної Політики") 
теж на Україні систему "територіяльної оборони", себто 
військової служби "без відриву від виробничих процесів": 
військово-зобов'язані йwли впродовж З років на З-місячні 
військові вправи на полігони в своїй окрузі по розтаwованих 
там кадрових частинах ЧА; студенти ж відбували паралельно 

зі студіями військовий виwкіл та йwли щороку на 1-2-місячні 
вправи у відповідних учбових частинах, а після закінчення 

курсу відбували 4-місячні вправи з маневрами й після іспиту 

ставали старwинами запасу. 

В "територіяльних частинах" допускалася поруч з росій-
ською теж українська мова командування. У кадровій проску
рівській Червонокозачій дивізії українська мова допускалася 

аж до 1937-го року.4 
Для всіх таких "українських" частин Політуправління Укра

їнської Військової Округи видавало в 1925-28 рр. тижневик 

"Червоноармієць"та спеціяльну популярну "Бібліотеf{У червоно

армійцЯ" з різНОфахових ділянок військознавства. Авторами 

були фахівці саме зі WЧС. 
До викладачів WЧС належав і Гриць Коссак (1882-1931)5, за 

фахом сільський учитель, діяч галицького Товариства Січових 

стрільців, від серпня 1914-го р. в легіоні Українських 

Січових стрільців командант куреня, полку,а згодом 3-го кор

пусу УГА, що з еміграції в Чехословаччині й Відні виїхав до 

харкова й тут був 19З1-го року заареwтований і розстріляний. 

Начальником WЧС був від 1922-го р.полтавчанин Петро Тка

лук 1 , що з переходом Фрунзе з України в Москву піwов туди 
теж (у Москві керував секретною wколою польських wпигунів), 

а після нього керівником WЧС став комдив Борисенко. Їхня 
дальwа доля невідома. 

Для потреб україномовних частин ЧА виготовлено старwинами 

із WЧС й перевидаваний оце Словник,як про це говорить і Пе

редмова до нього. Його військова термінологія була продис

кутовувана 1926 р. з начальницьким складом WЧС та передана 

для провірки й узгіднення його технічної термінології з ін
wими словниками в ІНСТИтут Української Наукової Мови ВУАн.6 
Тут утворено окрему комісію з Д.В.Панкевичем як членом 

Технічного відділу ІУНМ, Ю.Г.Кондрачуком як філологом та 

С.В.Якубським як автором, і вона впродовж понад трьох міся

ців (1.2.-15.5.1927 р.) на 44-х засіданнях обговорила весь 

матеріял і подала його і в цьому випадку як "проєкт" для 

загального продискутування. 

Складачі зібрали свій термінологічний матеріял із низки 

дотогочасних військових видань україномовних державного 

Видавництва України: 

Дисциплінарного статуту РСЧА, 1926, 
Бойового статуту (піхоти), ч.І, 1926, 



з видань WЧС у Харкові: 

Залоговий статут, Харків 1924, 
Руwниця зразку 1891 р., Харків 1924, 
Практичний російсько-український словник для військових, 

1924, 
з проєктів перекладу статутів ЧА: 

Револьвер системи "Наган", 

Станковий кулемет системи "Максима", 

Ручний кулемет системи "Люїса", 

Руwничні й ручні гранати, 

з видання "Січового Союзу" (Львів 1914): 
Правипьник піхотинців, роздіп І. 

та з інwих українсько-російСЬКИХ і російсько-українських 
словників загальних і термінологічних. крім того викори

стано фахові російськомовні військові статути й описи вій
ськово-бойової техніки. 

Як "проєкт" запропонували упорядники Словник, обдискутува

вwи його терміни, користувачам віЙськовикам. 

Військова термінологія Словника сперта на найвідоміwу то
ді (як і тепер) російСЬКУ (дореволюційНУ) та бере до уваги 
теж терміни, уживані в армії УНР, УД й УГА (напр. бунчужний 

'старwина',значковий 'ад'ютант', сотня 'рота', чота'ВЗВОД'). 

В подробицях дотичні проблеми вимагають окремої аналізи й 

продискутування. Якісь тогочасні рецензії-Обговорення цього 
Словника нам не відомі. 

Терміни, взяті з інwих словників-"проєктів" ІУНМ, позначе

но в Словнику кожночасно зірочкою. Застережень і уваг було й 

буде саме до них наЙбільwе. 

Сьогодні ведеться в Україні інтензивна дискусія над новою 

українською війСЬКОВОЮ термінологією для потреб національної 
армії й напевно удоступнення праць попередніх поколінь стане 

при тому в великій пригоді. 

Автори нащого Словника були зліквідовані, як і сама WЧС, 

її начальники, випускники та Їхні праці ~ 1930-их рр. грун

товно: невідомою залиwилася не лиw Їх доля, але й Їх імена; 

не знайwлося для них місця ні в еміграційній Енциклопедії 
українознавства; може, удоступнення Їх Словника допоможе 

оживити й пам'ять про них. 

після Визвольних змагань старwини українських армій обго

ворювали військоВУ термінологію в Юзефові, Празі й деінде. 
Такий досвід як і досвід Словника Якубських зібрав КОЛ.пор. 

УГА Іван ІЛЬНИЦЬКИй-Заневич (1894-1945?) та опублікував у 

Берліні "Німецько-український і Українсько-німецький війсь
ковий словник" (1938) та "Українсько-німецький словник летун

ської термінології" (1939)7. 
Наща подяка належиться Братству кол. вояків 1УД УНА в То-

ронті, а в тому й Побратимові Романові колісникові, що пого

дилися для потреб наwих укладачів військоВОЇ термінології в 

Україні зфінансувати Словник Якубських. 

з 
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