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ВІД ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ІУНМ. 

ВиПУСNаючи серію словнш.ів іа усіх гадуаей тані,т, ТеXl/іЧllиu 
Відділ Інституту УнраїllСЬНОЇ НаУІіової!Мо,и (/УНМ) зtJертає ytJazy 
~'ОР!lстувачів на те, ЩО J різн//х причин, а г/JJlОВНI' через ПQтребу яг.·"аU
швидше дати мо:нс.lIlвість шиРОNим Nолам ознайомитllСЬ а унраїнсьно/tl 

технічною термінологією, сдошики dоводилося складати нашвидку, 
"rJночасово в//роблюючи методику тер,мінологічної роботи та пере

нооячи організацію ІlІституту. Тому ці словники Відділу lІе ,можна 

вважати за остатОЧIІО оброблені й опоряджені. Це, на нашу ду,м, .. у, 
.lUше попеР"дllі проєкти, ЯNі вимагають дальшого роароБЛI!ННЯ та удо
/·NОllалеllllЯ . 

.зва;нсаючи ІI/l це, Технічний Відді.1 I.Y.H.iW. JtJертається оо всіх 
tюристувачів .1 прохаllНЯМ наdси.ютll свої поради, ду,мки й Jау.аЖLНН.Ч, 

особливо про таке: 

1. Чи ;щдо,ольн.ЧС зміст словника, що ааЙ.е, чого бракує? 

'!. Чи вдалі онремі дорівнювання УНТJOїнсь,тх тер,мінів до російrЬ'ШІ 
та навпани:' 

:;. Чи вдn /u фор,ма та систе,ма ук .. юОання С.ІОвника? 

Но.1ІІ ЩО в СЛОВlІиNові Jдається Nорш:туваче.і lІавдали,м, Нl!достаm

lІі.4/, неаручним, 'ІІІ невигідНI/М, то дуже проси,мо не об,мЄЖУlOтись 
ннааівкам// на це, а в .4/іру J)шги подавати до Відділу КОllІіреП1lfУ iJy.AlNY, 
!Ііі та що саме иііІ було-б виправити і в Я/;о,му І'а,ме СЛO/lни~·ові. подаЮЧl1 
Ітго точну надВУ. 

Особлиu; нас. ціliавл.чть народні місцеві тЦ'нічні тер,міllи. 
Ус.ЧNі, навіть найдрібніші, :щу.аЖЄІІIІЯ, 8liадівки та поради Відділ 

·1 1І0дЯNОЮ 1І/)l/il.4/е й виІіористає в даЛЬШІ/І ВllдаНН.ЧІ тєх."ічних С./ОВ
ІІІІІіів . 

. \Іірет: Н//ів, f)!JльварJЛ~tlЧfllliа, I.J, до Тf>З:llі'lIlOlО JJідді.IУ /.У.І/ .. 'І. 

11 Рf.lиді.ч. 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

Українська електротехнічна TfoPM1BIIiIllriSl ПІІЧlllшв свою і('торію 
:J ~O-x РОКІв MHHY.1IOr" (ХІХ) СТО.1lїТТsI, ІІі.(КІІ:1ІІ I':Н'КТРИКіІ став ПРИ
rТУI~НОЮ lfllР~1П1 BepCTBa~1 гром~дянства на українських аРМ.1S1Х. 
~iIXIДHB ~ краІна, ЯБа через ПІІ.ІILтичиі УМІІВИ своїм тереиом була 
IJ.1нжча ".11 надбань рврuпейської техніки, раніш .. відчула потребу 
~I.I'!II B.1n~HY 1'еРМIНО:I'JП":' ;::'.1:1 ф:ННБН.\ чужомовннх назов,:що потрап
:[ІІ.'Ш дО неї пеРl'ВilЖНIІ з НімеЧЧIІНJI. Цим і З'ЯСІІвувться: що перші 
:JЩIIJ;ЩН е.1lектр.от/,хнічної ТI'Р1lіно.luгії ВНХОДЯТЬ звідти і щн утворю
lІа.11Н'Н вона ІІІД переважним ВП.'ІИВІІМ ві Meцыf1її )ІОВИ. Розвитон 
фаХОВflї МОВІІ вже в пеРШОМУ'стані іід ... IІВЮJa Ш.1яхами: вона утворю
':ТЬСЯ СТИХІИНО В КО.lI1Х народніх, ІІК засіб до ЗРНЗРlі.1!II'О сприймаВНJ[ 
IlflВIІХ. надіЙШ.1ИХ з е.lI'КТРИК()Ю,IІОНIІТЬ, а "диочаСНfI 3 ЦЮІ її СТІ' діюють 
ква.lіфіковані фахівці, збираючи народні ~I(lBHi '[іІтері 1[.1Н і заСТОС(l
.RУЮЧІІ їх до І'лектрот,'хнічн"ї Тl'рміНІІ.111l'їі. 

Ннr:lідки терміНII![(Ігічної роботн ВИДНІІ хоча-(j З ТОГІІ. Ш" Н;І 
Нflч<tТliУ ХХ СТО.1іттв украївсы�аa 1'.1(·КТР"Тf'хнічиа тррміll"!lнгія 
j,у:ш на ВІІС-ОКОМУ рівні і вже могла .,БС:IУГUВУВIІТН ... '1ектр..,т~хиіЧIІ\" 
,'нраву, Та", l\ "абірнику МаТ!'МilТIІЧИО-ПРИРОДОІІНСIІIІ - .1ікаРСЬНIІЇ 
("'Іщїі;, НIІУК(lВОI'() Товариства ім. Шl'вчеНКIІ у Льв"ві (Х, 19И[; р.) 
ЗУС'fр;чаємо два фilхові ДОПИСIl д-ра ІІІ. Пу.1ЮЯ, писані україIlCloКОЮ 
'ІІІUIJЮ: РlJзвідка. 1111 тему· І'РУ['НВіІ діаграма Гl'нераторів ДЛ'І 
НРР")ІІUНИХ ПРУДІВ» та uпиl' - ЕJlєктрична Централка ГIJ'Гf'НФУРТ," 
т .. щ~ іі раніше в ТОМУ ('ЮIOМУ «3біРRІІКУ бу.ll1 ЮlіщеllО, ІІ(lЧ}!' 
IШlі'ЧIl :І HI~,~ року, liі.lька ('таТТl'іі иа "':["КТРflТI~Хllічні Т{'МИ Ів. ПУЛІІІН 
та IJ[ІШІІХ фахівців. Варт відзнаЧН'f1l ТУТ аае:[уги Д-Р'l Ів. Пулюл в ца
рпні 'І'еР1lінологічніЙ. ПУJlЮЙ. цей від()мпй діяч і вчений, Щ" Horll 
Ha~I!BHє~aBTIJp Н"КРО.1l01'\" в журва.'[і (,EIektrlltechllik und МаsсllіпепlJаlJ:> 
(\\ЇРВ, 36, 191/о!, ст. 184) піон{'ром ".lI·иrpIJTeXHiKH в Австрії, ННК.1Іа/! 
IIf'Jlші підва.'IИНН .(0 наУК()ВIJГ" опрацюваннSI ел,-,ктротсхиічпої термі
lІuлогії, написа/! чнма.НI фаХIJllИХ стаТТl'lі, ДОПllсів та низк)' попу
:IПI)}J(I-наукових розвідок, Ш" :J (і .. Ку )IОВНОГ(l мuжнаj вважати за uзір
ц/'ві .Ні 11 був ІІСПОВОПОЛОЖВІІКІІМ електp-t)теХllіЧНОТIІ Т-Ва у Відні. пізніш .. 
(lЯН/О! р.) :I<ІК.11111 та.к!' т-н" R Празі ... " 11 в;шга.lі, стоячи б.1И3ЬНfI ДІІ 
1':lрктроТ!'хuіки и зроUивш.и чималі ВН"СКІІ дО ВСl'сиітвьої наУКllІІОЇ 
ТН Тt'хнічн('ї скараllllці, д-р lIулюй поруч ЦЬОГІІ внсок" ставнн і справу 
ні:IIIІ.'сеНIІЯ УliраїН('ЬКllї КУ,lЬТУРИ, уді.1ЛЮЧИ час на Р()ЗРОб.lI'ННЯ І':[('н
ТJlОТt'ХllічIWЇ 1'ррмі НОJlогі ї та й ці.10Ї фахuвої МОВИ. 

Н,'СПРНlпдиві ПО.1ітичні обстаВИНІІ, "с"Й.1ІІВО В Надднінрлнськіit 
Україні стаВlІ.1ІИ ве,1НКИМ (l1І"Р"М та ItL'реШКflДОЮ до віJlЬВОГО розвитну 
фllХОВОЇ МОВ}!. УКРilїНСЬКНХ шкіл не БУ:IО, русифікація УКр<tїIІ
СЬКОІ,' робітництва, БРIl!;; друковаНUГll С.1оваг-усе це разом IІризве:ю 
,ІІІ T"ftl, ЩО тідьки сільські та дрібно-рвміСНllчі КОJlа бу.1ІИ вогнищем 
україІІСЬК"ГU с'лова, а в таких обставинах зрозумі.1l1М стає і спіз
Н('НІІІІ ЖНВОІ технічної мови пр()ти величсзного постуну І'лектро'гех
нікн. ! !Іише [I(Jllдинuкі ОСоuИ, свіДІІмі унраїнсыіїJ 'Культури, само-

JlЄ{IІЩUЄ 1:.108и ІХ 

ТVЖКІІ. пuuдииці дuслі;.LЖУЮТЬ народнlО МІІВУ, щоб па I!'pYIITi її діііТIІ 
"ДlІнстаііНОї фаховнї терміНМlогі1. 

ПіШIЯ реВО.'lюції lt9U6---'6 р. тсрмінu.н,гічна справа IІРИТtlгає уваl")" 
ШIlРШИХ КОJl громадянства, З0креяа української молоди: при НисокiIJ'. 
ШlіОJlах ЗilРОДЖУЮТЬСЯ терміИО.'lогіЧНО-МОВlІі організації зі студен
тів та ВИК;Jадачів, що їх потім оо't;ДНУЄ (1913 р.) КиївськІ:' Ha~KO}l" 
Товариство. Але, нк ці організації, нк і пізиіші, приміром «'Г"ХИІчн"
Т/'І))Іі Н".lll1·ічна КuмісіЯN при ;t"lшртамснті ПРОфесіона.1ЬНUЇ ОС~lТИ 
Т191" р.), КU.'Іи Й відвuдять УН<lI'У IІ()Шllреиішии галузям те.ХИlКIІ. 
іІІ ВУЖЧІІХ фахів, ІВ; fJT слектротехиіку, воии зовсім не СТУДІЮЮТЬ, 
б(), ДІІ речи сказати, аа дореВUЛllщіііНIІХ часів і спеціЯ:ІЬНIІХ е.1ектр"
техиічииХ шкі.l не І>удо на Україні, Єдиним наДUilННЯМ цієї Д.Uбll 
в гал)'зі е.1еКТРОНХllічної Tep~liH().10гїi були.: 1) «Проєкт TepМlH~'
Jlогїі по 1':IIJктротеХlllщі>,. що його ()іlраЦIOВ<lВ інж. С. РІШДИК, 31-
іі!JilllШIІ щось ~ 7UU фаховнх C;JlВ (1!JHi -18 р .. КНЇ!l); абірка ЦЯ так 
) .IІІШIІ.lасн руконисною, ие поl>ilЧIІВШIІ світу, та :г) кі;ІЬК'l деСЯТКІВ 
1111:100 з e!leKTplIКlI о ~'т[ОВIІИКУ )'Бр. фіЗIІЧИОЇ т('рміи()льогії> (1918 р.) 
Т"рміIl0.l0гічної С •• кції Науковогн Т-ва в Київі. . 

На ШIlРШИЙ ШШІХ стщ: онраЦЬОШШЮI 1':lектротехніЧНIІЇ теРМIНІІ
:[IІІ'їі \"іІіІ' піс.!Н гро)шдавСЬКОї війни, КО.1П насталн СИРНЯТЛИllі обста
IІИllll Д.НІ розвитку українськоі культури і ко:ш ~біЛЬШИВClI ДfJJlЛНН 
ДІІ ВИСОКИХ Шкіл сільського е:IІНlенту. В ТермінологіЧIlIl-ПеР~КJIа
довому Гуртку [[1'11 КИїВСI.кому ПО_1ітехиічному Інституті а 192~ 1'. 
IІ;ке утворю€тьсн "КР")1іІ Е.lрктротехнічна Секція. Правда, наЛI'ЖНIJ 
РОЗJ"(ІРПУТІІ е[lраву 11" J[(lщаСТИJlIJ, через переобтяженість членіl' 
('''кції ІШШIJЮ рнботою, а.1С CeKIIitl змогла використатн СТУДl.'нтствн. 
ЩIJ р():\'їжджа.[lІен ІІа .[іТІІі вающії 11(1 всіх З1lКУТШ1Х ~'KpaIIIII, дору
чаЮЧIІ IIO~IY збиратн народні матеріяли, IІрндатні аастосува'\'И 11 
".[J·KTPUTI1XHiIIi. 

3 П(lчатк\' 1925 ]І., КIJ:Ш 'l'l'хніЧIlші Нідді.l Інституту ~'KpaїHCЬKHЇ 
НаУКIJВОЇ МНВИ розпочаll плаuову ОРГilпізацію термінологічної роботи. 
Прll 'Гохвіддіді бу.l0 3UСПОВilНО ЕлектротеХllіЧIІУ Секцію, До роБОТlI 
в ній бу.IО заПРОШ"НII колишніх iLliТПВllіШIІХ робіТlІlІків З Териіно
.'1fll'іЧllо-Гlереl;ЛIlДОПОГО Гуртка Прll К.П.І.--Ш.,.'lудька, І. М.; 
фнворсыiJгfl,' В. В.; МПРftненка. П. Х. та Губl'llка, Т. П.; 
llізuіпн, (19~5 р.) БУ:[1І поповнеllО СIi:lіІД С('кцїI. :запросивши 
Н()llна,:К. О" пр"ф. ГорбаЧРВСЬКОГ(l, 1. д. (нккои
еУ.'[ьтаита ДІІ ЧУЖОМОВПОЇ терміllОДОI'ії) і (1926 1'.) h IJ (" те в к а 
;с П. Разом з ЦШІ бу :[0 НіІ!I8I'ftджеио ЗІІОСІІІІІІ з Харкі ІІСЬКПМІІ ед"к
Т)І(lтсхникаМІІ - україIЩЯЮI і зокрема запрошl'UО ПрОф, П 'І Т " І> u ІІІ 
О. О. до УЧН("ГИ в роботі Секції. SlК ваУКОВІІl'О спіВР(lбіТIІIІКiL. 

Наукове опрацьовання терміпо.1lJГії можна (іу.НI нргапізувати ДВ"
)101 спос.,UаМIІ: або ШIГОТ,'D.1S1ТИ тл)'~шчні С.'lОВНIІКИ (ПРIlIi.lI1ДОМ так"г" 
типу с.'1UВИlІків може БУТIІ ОТ х()ча-u І' російськііі МІІві '«Rраткиіі 
C.1HBI fo злеКТРОТ"лнuческих теРМШIІID'" инж. ПО.l0нскиіі С. МОСКВа, 
1927 1'.), абн СТУДІювати україиськ)" терміиологію ріВИllбіжиu ДІІ 
пввної чужомовної. II першу чергу СекціSl lІаміТИ.lа опраЦЮllаТIІ 
(';Іектротехнічну термінuлогію ріпн()біжно Д(І нишнх М(lВ, ВЗНВшн 
за O~'f;KT ВllвчаllШ[ )'KpaїHcыyy мо.ву. За та~ою C~CTeM"1II терміНIІ 
украшсьКl ()працыJу.єтьсsl р!вноб.lЖIІU Д() ВI.ДПОВIД~иків З ЧУ}ІІ.U 
МОВ,." саме з ЮМUЦЬК?І та POCIIiCЬKO~.' ~O З бок)' ІХ украшська t).~CKTP"
теХIllЧllіІ термІНОЛОГІЯ зазнала наибшьшого ВШІІІВУ. При. ЧОИV .а&. 
вихідпу МОВ.У взято. бу.'10 ~i мецьку, зважаЮЧl1 ІІа ВIIСОІutй' Р()39Иток 
електротехнІКИ в НІМСЧЧІІШ. та fi ІШ те, що російська Ф~{)аа,1'ермі80-
.'ІОГlЯ творилаСIІ весь час ІІІД ІНЗІІІІМІІ ЧУЖflМОВЦIІ~Ш ВU.'lПВ\lЩI. ОТЖІ' 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

~'країнси,а ~лектротехнічна Т.l"рміНІІ!lІІгін починає свою іf"торію 
'І !І(І-х РОI(lВ ШIIlУ.1JОГU (ХІХ) СТО.lІТТЯ, віДКfI.ПІ електрнка став при
ГТУІІНОЮ ШIlРШЮI верствам громадянства на українських '1Р,М.1ЯХ. 

~lilхідня Україна, ню\ Ч~('8 політичні У~lОви СВОЇМ тереном була 
іі.IЩ!іча ДП Нilдnань f'врнпрйської т<'хнікн. раиішр Rідqуда потребv 
~1<lTH В.'ІІІСНУ 1'I'РМlно.'10гію Д.ІН фахових ЧУЖОМОІІІІИХ lІазов,:ЩО потрап'
.ІНЛІІ ДІІ н('ї lІеРL'ваЖIІО з НіlllРЧЧIІНIІ. Цим і З'НСІІВУЄТЬСЯ: щО перші 
ааР"ДКIІ f'леКТРОТl'хиічної теРlllіно.l0гії ІІІІХОДЯТЬ звідти і щN УТВОРЮ
""':I1IСІІ вона lІі.1 П!'Р!'lІаЖИШI ВП.1ИВIІ'І иі!ll'ЦЬК"Ї мови. Розвнтон 
фахової МОВІІ вже в пеРШОМУ'стаиі iiд~ .lВЩlа Ш.lяхаМIІ: вона утворю
f"пся стихійно в НО.1ах наридніх. як засіб до ЗРОЗУ!lілого сприимаНІІ11 
ІІІ'ВІІХ. надіііШ.lІlХ ЗI'.l!'КТРНКОЮ.IІОНЯТЬ, а IІДНllчаСНІІ J цим її студіюють 
І>ва ... іфіковані фахівці. збираЮЧIІ народні )IІІвні Мilт('рі Я.lll і заСТОСІІ
.НУЮЧІІ Ї', ДІІ І'JlеК1'РОТt'хнічної т"'рміио.1tJ1'ії. 

На{".lіДКIІ тррміНIІ.10гіЧНflї робf)ТIІ ВИДНІІ хоча-б з тогн, ЩІ} на 
... чатну ХХ СТО.1і1'ТЯ українська ... l"ктрот~хнічна тррміllllлогія 
ііУ:1ІІ на ВІІС-ОКОМУ рівні і вже 1І\0Г.lа IІбс ... угuвувати 1'.1ектротехнічну 
("нраву. Таli, в "Збірнику Мат .. :чаТIІЧНIІ-IІРИРUДUННСН\!- .1ікаРСЬКІІЇ 
("<,кції, HaYKoBL'I'O Товариства ім. Ш"вч('нка у лыІвіi (Х. 1905 р.) 
~УС1'р'чаf:МО два фахові ДОПНСІІ д-ра Ів. 11у.1ЮН, писані YKpaiHCЬKO~' 
""ІНОЮ: розвідка на Tt'MY «КРУГl1ва діаграма І'рнераторів ДШІ 
Нf'Р"'lінних IІрудів» та ОПllе - ',ЕJlЄКТРИЧllа Цеltтра.lка Готенфурт" 
Та щ~ й раllіше в тому самому «Збірнику' БУ;ІU вміщено, 1І0ЧИ' 
нuJI.чи з 181)С. року, кі:lька статтріі ІІа ~.l"ктрот,!хніЧllі темн Ів. ПУJlЮIІ 
та ІІНШІІХ фахівців. Варт віДЗllачити тут :lаr.l~ТИ д-ра Ів. Пу.1ЮJl в ца-
1Н1ні tерміИО.'(f)гічніil. Пулюй, ЦІ'І! ві."(омиіі діяч і вчениli, 11І11 1І0Гll 
на:шває'автор ІІІ'КРUЛОГУ в журна.'lі ,El",ktffltecbllik und ~a8cllin~nbaH. 
(\\ і .. ", 36, 191Н, ст.184) lІіонрром РЛt'КТРOJтрхніки 11 Австрії, 1І0клан 
IІІ'vші lІі.1В<І.IІIНIІ ДО науково .. " Оllрuцюваннн електр(,т~хні ЧІІОЇ термі
IІl •. 10гі ї, написав чнма:н, фахових статт .. іі. ДОllllсів та ннзку 1І0ПУ
. lПРlІо-наУК08I1Х розвідок, ЩО:J бuку ~IO)BIIO~O можна; внажаТ"!ІЗ~ B~ip
ц{'ві. Нін бур НСПОВОІІОЛОЖНИКОМ {'леКТРОТ{'ХНIЧНtlТ" т-ва у ВІДНІ, /ІІЗНІШ" 
(l8НН р.) ааклав тан" Т-ІІІІ 11 Празі та іі IІзагаді, стоячи близько ДІІ 
,·.1f'КТРО1'РХllіки іі зробивши чималі BHUCKH до всесвітньиї паУКОRОЇ 
та технічиої СliарБНllці, д-р llу.lЮЙ поруч цього ВIІСОКОі ставив І ("нраву 
ніДНt'СtJНIІIІ YKpaїHCЬКl'Ї культури, уділяючи час на РОЗРОб,1"IІI1Я 1'.1"К
ТРОНХllічlWЇ термінології та й ці.10Ї фахової мови. . .. 

НI'СПРИRтливі політнчні обставиви, осuб.ШВО 11 НаДДНIllРIІНСЬКlИ 
~'країиі стuвали велиним OIlOPUM та ІН'І")ШКОДОЮ ДО віл~ног? розвнт.ку 
фаХI'ВОї МОВІІ. Українськнх шкі.'1 не БУ.l0. русифІКаЦІІІ украІН
(:L"L'I'o робітництва, брак друковаНОI'О е.lова,--усе це разом IІризвело 
,\11 TOfL', ЩО тілыіи сільські та дрібно-рrмісничі кола були ВОГНIІЩf"М 
y"pilїllcLKuru слова, а в таких обстаВIІНа.х зроз}"мі.1ИМ стає і спіз
ІІ .. НІІІІ ЖІІВОЇ технічної МОВІІ прити величезного поступу ел"ктротех
ні "11. І лнш(' ""однникі особи, l відомі української 'Культури, саМfI-

Ilервдоє С,.'lОви ІХ 

ТVЖКІІ, ПUОJ,щнці ДОСJlіджують народПlО МОВУ, ~об ~a І!'рунті їі діЙТИ 
IІДlІнстаііної фаховnї терміllо.'lогіІ. 

Після революції 11905-'6 р. термінu.10гіЧШ1 сирава IІрнтягає уваl'У 
ШIlРШИХ KU.1 громаДНlІстна, 30КРIJЯІІ j'KpaїHcbKoї МОіIОДIІ: нри ВНСОКНХ 
ШКОJIах заРОДЖУЮТЬСJl терміНОЛОI'іЧНО-МОВlІі організації зі студеи
тів та ВlІкладачів, що їх 1І0тім об't;днує (1913 р.) КНЇВСЬК(' НаУКІ.ІJlIJ 
Товариство, AJJe, як ці uрганізації,llК і пізніші, прнміРОJl .Технічно" 
Т.ермінu.10гіЧllа KUM!cill» при Департаменті !1РОфесіuнальнuї Oc~iTH 
т1911:1 р.), КОШІ Й ВІДВОДЯТЬ УВЮ'У IІUШllреUlШНJI галузям TexВlKH, 
іо вужчих фахів, ІІК ОТ IJдектротехніку, ВОНІ! З0всім 11(' студіюють, 
би, ди реЧIІ сказатн, :ш дuреВUJlІ(щіиннх часів і СllеціJl;(ЬИИХ е;lектро
тt'Xнічннх шкіJI 11" було иа Україні. €ДHHHM надбаНIІЯJI цісї Д.ОБН 
в галузі електротехнічниї TepMiHo.1uriї були: 1) «Проєкт теРМIПIІ
Jloriї HU fшектротеХllllці>·, що йоги опрацював іllЖ. С. РІІНДНК, зі
браВШIІ ЩUСЬ 3 70и фlІХОВIГХ слів (1916-18 р., Київ); '1(іірка ця так 
) іIllШIl.'ШСJl РУКОІІИСІІОЮ, не пuбачивши світу, та ~) кі.1І,ка деСJlтків 
uaaUD ;: Р..lеКТР"КIІ В «СЛОВНИКУ УКР. фі311ЧНОЇ то>рміниЛЬ('I'і Ї" (1918 р.) 
'ГерміНОJIОI'ічної Секції Наукового 'Г-ва в Київі. 

На шнршніІ Ш.1JJlХ С1'т: ОllрацьоваllllJl едектротехиічннї терміll"
.н.гі ї vж .. піС.11І громаДJIIIСЬКОї війllН, коап иаста.1И сирият.1иві обста
ВИИІІ Д.НІ розвитку УКРііїнськоі КУЛЬТУРИ і КUЛИ збіЛЬШИВСIІ ДUIІЛllIJ 
до Високих Шкід сі.1ЬСЬКОГО І'.lР.менту. В ТермінологіЧR,,-Перекла" 
дивом У Гуртку прп КИЇВСЬКUМУ ПодітехніЧНОIІІУ Інституті :) 192З р. 
!Іже утворюється "креМіі Е.1f)нтротехиічна Секція. Правда, на.1!'ЖИ" 
роз!"!,РIlУТIІ Сllраву не ІІОЩUСТИЛО, через переобтяженість членів 
С'Р,кцїі ІІНШОЮ роботою, МІС CeKHil1 змогла внкористатн СТУДLШтс.тво, 
що ри;] "іЖ.l,liа;lиСII па .1іТllі lІакації Н" IІсіх закутках УкраїНІІ, дору
чаюlJИ IiЮIУ збирати народиі ~штнріЯJIII, "ридатні вастосува,.-и к 
... l"К1'ротехиіці. 

З "очатку 1926 р., IiО.Ш Т"хніЧИIІU Віддід Інституту ;\'країнської 
НііУКОВОЇ Мони РОЗllllчаll 1І.1аJlОВУ uргаllізацію терміиологічнuї робоrи, 
прп Т"хвіддіді бу.l0 зuсиовuно Е:lектротехнічну Сенцію. До роботи 
в ній (,у.10 заирошено КOJшшніх UНТlІвніших РОбіТlІlІків 3 ТеРlllіни
.lIJ1·і Чllо-Переlшадовогн Гуртка IІрИ Іt.п .l.--Ш е.1 у Д ь к а, І. М.; 
ФаВОРСЬНIJГО, В. Н.; МIlРОНlJина, П. Х. та Губ"нка, Т.П.; 
lІі:lніш" (1-925 р.) (іУДІ) 1І01l0ВНIJlІО СIі.ШД Сркціі, заllРUСИВШIl 
НОlІна, Н. О., IІР"ф. 1'0рбаЧ"нськиго, І. д. (ЯККОІІ
СУJlьтаНТіі до чужомовної терміllо.lогії) і (1926 р.) Ко l" Т е Н к 'І 
Д. П. Разом 3 ЦII~I було lІаJjаl'О;,жено ЗІІОСІІІІІІ :І ХаркіВСЬ""ШI ~."eK
ТІJI,теХЮlнаМIІ - українцями і зщ'рема запрошенu IІРОф. П 11 Т С б ню 
С). О. дО учаСТІ! в рo(,оті Секції, ІІН І!аукового спіВРО(jітнщш . 

НаУlІове Оllрацьовання териіно.10гії можиа бу.10 організувати дво
~Ш способами: або Ul1Гf)Т\'ВДJlТИ Т.1умаЧllі словники (прик.1I1ДОИ такиг" 
типу С.'1I''Іників мuже БУТIІ от хоча-б 11 російській мові· . <Краткий 
сдоварь .. ,Н,КТРОТf{ХНIІЧf,СКИХ термииов)" ннж. ПО.10НСКIІЙ С. МОСКВа 
1927 р.), аби С1'удіюваТІІ україIІсыіy терміиологію рівнобіжно Д'~ 
п.,виої ЧУЖОМОВНUЇ. В lІершу чергу С'екцін намі1'и.111 опрацюватн 
е:lснтротt;хнічну термі lІuдогію ріВНОбіжно до иншнх 11\0 В , ВЗявшн 
за О?',"КТ. вивчаНІІЯ україиську МО.ВУ. За такою с~стемою тери.іИlI 
украшсьКl оп.раЦЬОВУ.ЄТhСЯ Р1Вllоб.~ж..ио до JНДПОВlдників 3 чущвх 
МОВ,.а саме з НІ.меЦЬК?1 та РОСІЙСЬКUІ.' ~o з боку їх україlІська мe~J1I"
теХ~IЧllа теРМJНОДОГІЯ зазн.ала наllБJ.1JЬШОГО ВШlПву. Пр,И ЧОJl~ 
ВИХІДНУ мов.у взято. було НІ M~~bKY, :шажаючи ІІа висоКolljГ .P9JtI\HTOK 
еле~тротехНlКП в ННlеЧЧИIІІ. та 11 ІІа те, що російська Фа./і.ов:а,tерміио
логщ твор"лаСIІ весь. час ПІД РlаlІІlМIІ ЧУЖІІМОВНІІ~ІИ B~.lJn)l,M~1 11'І'3(1' 
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х Переднє слово 

споД~ватис'.l від російської мови, що вока Jlає В.'1асву орИГінальну 
теРJlIНОЛОГIЮ, не можна. 

Добравши новітию фахову літературу та словникові джерела 
з з~~начених мов, Електросекція розпочала укладати ревстри терміно
ЛОГІІ одв.очасио трьома мовами. 'Уже в цій стадіУ рОботи стало очевидио 
що СТУ.~lю."ання термінологіі з електротехніки та наукове усталю~ 
"~ння 11 ВІдбере не 2-З рокн, як це гадалося раніше. Електротех
НІка, як иаука, що має досить KOPOT!ty історію і разом з тим вели
чевиий темп розвитку, не ~ише у иас, а иавіть і в народів, що по
сували вперед електротехИІЧВУ справу, ие встигала сприймати ДІІ 
своєї теРllінології мовиих корективів від народніх мас. Це спричпню
валося до того, що. мова фахова. відходила від иароднього, націо
наль.ного І'РУНТУ в БІК чужих У ЦВ І сим:болі чних нмов, що й становило 
заЙВІ перешкоди до ШНРШІІЇ прнступности науки. у НіJlеччині остан
НlJlИ рокаll~ ПОJlічає~ься ~ажания СТВОрИ1'И свою "ригінальну 
"о'ІектротеХИI1JНУ теРМІнОЛОГІЮ, як от приміром - Srtomwandler 
~pann.~ng8wandle.r, Scheinwerfer, то - що; . аналогічне явище MaCM~ 
в ЧеХІІ, в ПОЛЬЩІ. Варт віnначити, ЩО 3 самих початків української 
електр?технічної термінології вже намічалися перспективи до пере
ходу ВІД запозичеиої, зайшлої термінол,огіІ на народню, ТИМ-'l'О проф. 
Пулюй подає для «Rоtог-«вертляк" ддя «Stаtог>--«стояк» «'Rolle
скружічка», то-що. Тепер-же саме на Чl!.сі, унормовуючи y~paiBCЬKY 
ел~ктротехнічну ~ермінологію, в міру змоги звідьняти п· від чужих 
сЛІВ, иаближати її до мови образиої, мови народньої. 

В-осени 1925 року від Укрголовнауки надійшло замовленни 
виготовити практичний електротехні чний с.І0ВНИК·, ЩО відпОВі дав
би сьогоднішнім вимогам українізації школи та виробиицтва, 
і орієитовно приділено tepmiH-l1/2-2 роки. В наслідок такСІЇ r:ропо
зиції Електротехнічиа Секція Інституту Української Наукової .мови 
і випускає в світ ЦЬОГО словника. Короткотерміновість замовленни 
не дала ЗJlОГИ внкінчено опрацюватн словннка, і він є лише упередній 
проєкт українськоІ термінології з елеКJ iJотехніки. 

Пришвндшеннй теJlП РОботн вимагав деиких спрощень. Так, до 
С.16вника заведено, як рівнобіжну мову до украІнської,тільки росій
ську мову, бо дійсність свідчить, ЩО на сьогодні переважною мовою, як 
!ІіТе'ратури, як і практики на Україиі, є :\Іова російська. Тим то її і 
lІJ1іщеио в словнику на першому місці, себ-то укладено його, як р 0-
с і Й с ь к о-у кра ї н с ь кий. Ми гадали, що сучасні електротех· 
ПИКИ ІІа Україні, виховані російською мовою, будуть її мати на пер
шій пuрі за вихідиу базу. А 1Ц0б одночасно з цим даний словник міг
би обслуговуватн 'І'ІІХ, ЩО читатикуть українську лі тературу, напри
кіиці його додаио українського показиика. Проте до кількох де
ситків слів більшоl ваги (ик стОК, strom:t;· стунт, Nebenschluss»; 
то-що), щоб проілюструвати їхні ріВНQбіжнuки в чужих мовах, в 
тексті після російської мови подано в такому поридку-англjйськиil 
терміи, ва ним німецький і далі фраицузькніІ. 'raKi ілюстрації подано 
також коло В.lасиих назов. Сек_ія вважає за потрібне податп 11 
словиику поширеніші прізвища чи вииахідників, чи вчених з елек
тротехніки, зважаючи иа своєрідиі в українській мові закони пе
vедаватн власні иазви, наближаючись до фонетики їхньоі первісної 
мови. При чому пріЗВllща подано в формі родtlВОГ~ відміику (gene
tivus), бо ци форма, правлячи в терхінології за родовий належ
иости (genetivus p08se8sivus), цікава тим,. що її передається в 
україиській мові ПРИКJlеТНВКОJl, чого ие наглядаємо от х·оча-б у мові 
російській, це иноді ріВИОбіжио вживається обидві фОРМІ!: '(фотометр 

Переднє CJlОВО ХІ 

Бунвеиа» і "фо буиаеновсквй); .лучи Рентге.иа» і сл. рентrеИОJlЄкве» 
то-що, але частіше форму PO,ll;OBOro ві ДJli ику. . . S 

Обсяг С.'lовника обііімає в осиовиоху електротехВlКУ . ВЄ.'ІИКІІ . 
СТРУJlів (теорів й конструкції), радіотехиіку, застосоваИI T~JlfB! 
електротехвіки-електрохемію, світлотехніку та p~HTJteBo~exВlXY; 
лише частково техиіку звязку (телеграфія, телефОНІЯ, гаСЛІВИПЦТВ 
й цеитраліааціи). Радіотехиіку досить повво охопленО, зваЖ/dlЧИ 
иа велике сучасие їі поширения. Б Jlалій Jlірі (в межах кв. «А. М. Бу
иовский-Курс железиодорожиой телеграфии н теJ1ефО~И', )(О6ква, 
1921 г.) розроблено техніку дротяиого звиаку з тнх Jllркуваи.ь, ШО 
це вже вужчий фах і дли нього Секція планує. вида~ окреJlИЙ том 
('І. 11 електротехнічиого словиика). ДОКJI~ЦВlше ЗJlІСТ буде видво 
з подавого далі переліку використаиої Л1тератури. . 

Крім суто фаХОВОl термінології в словиику подаємо. щось ІЗ 
200/. дотичних до електротехніки терміиів та фравеолоГ1ЧИИХ звu
ротів. Електротехиіка весь час розвивається.з OДHO~O боку на .1-
зичиому єстві електрики, а з другог(' -на ТЛІ Jlе~аВlКИ (КОИСТРУК
тивна частива), отже це й збливило 11 З ИИШНКИ ДІJIвикаJlИ зи~иня 
і в практичному словии,:у не Jlожна було омииути вавов головВlШИХ 
дотвчиих речей, чи ИВИЩ; так, ОПИСУИlЧИ <дииаIlОJlamвну», довелося 
подати иазви П основних мехаиічиих частии - <В&ЛЬНJ!:;В:t, «про-

гонич", <вал», <стовба>, то-що. . 
, в методиці терхінологічиої роБОТВ електросекціІ правИJ1И a~ 

провідиу ідею такі засади: пабливитв фахову мову до мови ваРОДПЬОI 
і ик - найбільше ві,ll;БИТИ зміст поиитти 8ОввішвlЮЮ форJlОЮ слова. 
Правда, в цьому виданві словиика, покваплвво виготовлиючи ЙОГО, 
Секція не ЗJlогла в достатній кількості опрацювати зайшлі чужі 
слова (барбаРИIjХВ), але по змозі подаємо свої україиські проєкти 
на чужомовиі терміни-вапр.-<ковтакт-дотик.; сфото_етр-світло
мір.; стуит - узбічвии.; <Штепсель -- притичка» то-що. Тут Jlи 
внкористовували, як иародві Jlовиі Jlатерівли, застосовуючи 
їх у фаховому розумівні, як і побудовані за заковами української 
иорфології иовотворн. Коло тер_інів, що иабули прав поширевии 
в кі.'1ЬКОХ Jlовах (так-би мовити «міжварuдніх») кріJl україиських 
розвиаань на другому місці, вк припускні варіинтн иодаємо й чужо
мовві теРJlіни з відповіди_ мовним фонетичиим офорuеВИВJI. Коли 
Секція иатраП,lвла, що термін иевірно відбиває суть заКJIадеиого 
в нього понятти (чи ТО а випадкових, чи з історичних причин), то воиа 
намагалася уточвити такий термін, наблиаивши ЙОГО до сучасвого 
поняття, вке віи має визиачати. Тому иа термін <сила тока, StroD\
sta·ke» даємо проєкт «струм» (як виміров& величина иа стільквсь 
аи .JpiB, напр. «сила тока В 5 ампер» доріВВЮЄIlО-ССТРУХ иа 5 ампр
рів»), бо величииа, що її визиачає «св ла тока», не відповіА8Є фіЗИЧИОIІУ 
РОЗУJlінню «СИ.'l8.», також дли 'сзлеКТРОJl;вижущав СИJI&, Klektromo~ 
torische KI'aft» даС)IО (на взірець-напрлжеипе-иапруга») -е.1''КТРО
зворушени.н», ОJlинаючи знов-же «СИЛУ' З попередніх міркувань, аон 
для російського сколлектор, (в дивамо)-даємо «комутатор., що 
ближче відповідає фупкціях ВИЗllачуваиої речи (та й у I1ИШltх мовах 
його ЗlІуть-КоmmutеtОI·). 

До основпої української теРllінологі ї, ШО до иеї бу.ш варті Иl\ 
увагу СИlIонімні JlатеріЯ:ilИ, ви~исапі 3 авт?ритеТИіших що-до МОви 
джерел, ІІІИ подаЄJlО таКІ матеРІЯЛИ в теКСТІ словиика, ПQ8начаючи 

УJlОВИО, звідки взвто їх. До того-ж, коли Секція не УXВ8JIИ.lа Іх ).0 
вжи~ку, ТО їх набрано КУI.'СИВОJl, а ті, що ('''кція вважає за \lало ІІРИ
датНІ, взято R квадратоВІ ДУЖКИ. 





ХІІ f(РР".lще СЛОВО 

., І . ~е!,ез fI('іМl'жепість IІР."діJlенuго СЛlІвпикові розм-іру (13 друковаипх 
• ll,~ ШІВ) НІ' було ЗМОГИ Ілюструвати теРМіНІВ прикладами, особлив() 
~ра:JI'ОЛ(lГlЧНИМИ 8вор()тами. Проте кодо дієсліll та "рпкметнп
Кl1І подано (курсивuм с дужках) одно, ;\воє слів або пuясиення 
11 окому. С.ПОЛУЧl'пні, чи розумінні зустрічаємо дани'l) термі н в елек~ 
Т)Н'ТРХНІЦІ. Ии()ді такі позначення f: спосіб дИференціювати 'відтінки 
.101110ГО """ЯТТJI. наІlр. ({соnротшМєние (п (І НЯ Т 11 1') IІпір» а 
~~onp. (н а б 11 Р .с О пр .. р r ост а т) -uпірпиця»; «ванна (г " Д ,; р_ 
,І, 11 М О 1') - . KYJJlJ:'b. а .,ванна (с о с у д)-,купіЛЬИИЦSJ:t. 

ТеРМІНИ РОЗМІщено в словникові за гніздовою СНСТІ'МUЮ так. 
що 3.1uжеНl 3 юды>хx С.lів термінн ТРl'ба шукатн, ВНХUД?lЧJI з речів
пнка: При чому IІрикмеТИИЮІ·, що ВХIlД.нть ДІІ складу таких здоженнх 
ПР:'"ПІ\!, мають і свої о.сібні гнізда, а в разі СІІОЛУЧРННЯ їх 3 ЯКlIМСЬ 
рr-Ч\JIНЮ;О.І С'І'3Н"ВИТЬ ВІДміннІ' РОЗВllзання В українській Мllllі IІрОТН 
Г!'iL!ІІатнчнttго rllll.1VЧI'~НЛ O~PI'MHX г.~iB, то тоді й КОЛ" IІрикмртннlt8 
11 "Дао/о . такі З.l0Жf'Нl Тl'рюни, наllр., «кабельный - жидьниковий, 
І>аб.lI'ВIІR,·, а "каб. завод ЖIІ.lьникарня, кабдярня», ОТЖf~ тому Й 
IІl1даНIІ іі"го таl>ОЖ і в IІРІІl>:ІІI'ТНIІКIІВОМУ гнізді. РечіВНИКlІ, щ() ПОХU
дять від UРИl>иеТlІlІl>іll. подано в IІРIІкметинковнх гніздах. як от
:. рргу .1ПРУРJoll'СТЬ, IlfIдаНІІ в гнізді < p~гy.1HpypJolыі:,, <'спнхрtlнІІыі.. 
І <СІІНХРОНВОСТЬ:> Тf'Ж 11 UДlІl'МУ гнізді. 

'Коли якісь СИНІ'німічиі (':lОва відріЗНSIЮТЬСЯ :ШШР IІ<lРIІСТКІІМ, 
ЧІl ('1>.lадо •• ЧІІ 1І1>IІЮСЬ дітерuю, ТІІ "'IШ~JoIО їХ. ЯК одно С.'ІІІВIJ, замнкаю
ЧІІ варіЯIІТОВИИ склад, чи ОКРl'му :/ітI'РУ в ДУЖКИ. Отже ТОМУ сгра(я)
ННЧ/ІІlіl> можна на добір Кllристувача ЧlІтати нк «ГРЯІІІІЧНИЙ" і як чра
ІІІІЧІІІІИ·'. аб .. "с(за)ІІі311I'ННЯ 4 БУДІ' маТІІ 1І<lрі ІІНТІІ - "Сllі:JІІРІІНЯ:' і 
,ааIlї""1·ННЯ·., так сам{) і ·"бо.1IJИ(К)iJ .• 

;\'БраїНСЬК<І мова зна.: ЗІІнчайнu Дllі Фuрмі діСС:lіПНIІХ речіВllllllів 
uіДПОllіДН(І до Н~Дttк"нан"гu та доконаного Вllдіll діЄСJ/ів. ТИМ"fО It НІІ
д"Н" 11 С:ІІІНІІІІІ>)' СIІСТf'матнчно "БИДllі ці фОРМИ. Н3111'. «преЛОAUlенuе 
аа:«,~/.l",наIlНЯ(1І ед" к. Ф U Р ма), аа.'l"мдення(д " к (t lІ.ф (І Р М a):t; 
«зааеAlлеlluе --У31'мдюваIlНIІ. У:И·М.lI'ННIJ»; <8К.1І0ченuе ':~IIIKallll'l, уні
M~H"."IH}). 

НіС.ІЯ Т(lГ" , ЯК Тl'рміll".1flгію UllраЦЮна.'lа ії ухна:пг.и ІІа СВОЇХ 
:Jасіданнях ЕЛl'!ктросекція, УUUРЯДІІІІК С:/ОВJlIІІ,а іllЖ. - едек. 
ІІІ І' .1 \. ,1 Ь К (І ). ~[. Зllів її ДІІ С.1ІІІІННКfJIЮЇ фОРМИ і "nлаll рУКUПІІСІІ. 
Ц •. " РУКОІШС наді ііШ"І< ДО }>1':\К'ЦI'I'ії '['~хніЧНОГ(t Нідді.1У. До скдаду 
таl>"і ),uійшuв УІ"'РIJДННК С:Іовника, штатиии редакт"р JlРllЗlliJчеllllЙ ВІД 
Аlillде}]ії інж. 'Г" Р І> а .1 О, К. Т., чдсн 'ГехніЧІІОГU Нідділу
Фа 1111 р С Ь І> 11 11 В. Н. та фі.'lll.'/UГ Відді.l)' ··Є. К. В 11 Л ІІ
ІІІ 11 Н. hОllію РУКUПltса бу.н' IІздіс.1анft також .~" ХаРК"lІа. де 
""I'l' .1acKallll III'J"'Г.1IIHYB IІРОф. О. II ft l' е б 11 К, ~fJft(іIlIJШІІ С/l"" 
:ш\·важtoННIІ. 

. НаІIРlІкіllці С"кціо ІІИС.Іftll:IЮС СІІІІЇ СllодіНііНJ/.IІ, що )'країнські 
",l{'БТРІIТ{'ХННКІІ СВОЇМИ пuрадамu та ІІказівкаМІІ ДUПОМltжУТЬ дійтн 
),IIІ'РМІІваIlОЇ, ".\ІІІІстаііIIОЇ 1'.11'І>ТРОТt'хніЧIІОї терміllО.чогії, поБУДlІвано, 
ІІа J!1')'IITi ,lІаРО,'lIl/..ІІЇ "бразної. мо.ви. 

УІІІ'ІНЦНIJК С.f"IІ11IШіl іllЖ. І 11. Ш [' " У ,~ " І> 11. 

l/"Ц 19:Н р. 

н V им. т n а. Х{"жічні терміни ~J:lерекисЬн, «Щ'ИСЬ.--, ~3UКИ{'Ь» ПUДШ.Ю 
(IІUГ",1НIІШИ "Х"міЧІІUkJ Секцією) за ухвалою МіЖl10РОД/lЬОГО I{OHГpec)'~ 
аа ЦІЄЮ ухва.ilою .. в{·j 801-111 )fНЮ't'Ь спі.1ьне розвязання <ОКСИД};. а РОЗРІЗНЯЄМО 
Ї'- ЧИС.108ИМИ ДОДІІТІШМН, виходячн 3 молекулярно! іх ФОРМУЛ/І; Т8К. МпО. 
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BerliJl. 19і4. 
28. К І і 1\ g " 1\ І. " r g (,. J)r-Іщ-,:. . ИI111 gтОOБf'r EI"ktrisitilt,,,·,,rke. Нег-

\іп. 1924. 
29. К.l ,. В Ь Є. І,оротки.> "О-",ІЬІ .• 'еЮШI·рад. Изд. '\{IIHrlU. 1925. 
:10. К.1 ус ь е С. - J<раТКИ11 слопарь І'"дио-трркинов. Mockba-ГllИ3. 

1926:іl . К І) с 11 S t е l' Z С I.-Pr~isll,te Т. ІІІ. A"';gal.te 1\J~:;. 
:12. 1{ ()}І u. рко b.-ТеХIІОJlОГИI-l:J.It~ктротехниqесКlIХ)lйтериал()в.Моск:Вtl. 

1!IZf. 





ХІУ Реєстер ВИІ<ОРllставоr чужомовноr літературн 

п· ~ ру г, К. А., проф. - ОСНОВЬІ Зllектротехвнкв. ~IOCKBa. 1926. 
мо(.ква. К1 lJ.б а т о в, С. Н. - Сдввг фаз в злектрических установках. 

111 з:;. Кур б а т о В С. Н. - Параллельн8SI работа синхронныx маши" 
OCf<Ba. 1924. ' 

:I~. I~ у к е 11 ь С. ,А. - олекеИТLI в аККУМУJl8ТОРbl. Москвв. 1926 г. 
1911~" .ТІ а ц н нск Н R А.-Олектрические прокаТНІ"е станЬІ. С.-Петербург, 

:!І\ . .'І еви 1\ к "іІ М. Н. - КОИуУтацня злектрических станциit. 
39 . .ц ин Д е И. В. - СпраВОЧН8JI книга для злектротехивкон. Москва. 
~O. Л о б ель Р., инж. - Техника кинехатографии. Левииград-1926 г. 
,1. Л ю r т Г. А. и Ф Р и д бер г Е. Н. - 1fе:иецко-русский словарь 

Д.1Я .. ~eктpoтeXHНl,oB. С.-Петербург. 1906. 
4_. ЛЮТ е р Р. A.---аJlектрические силовы�e установки. Распредеnитель-

нме устроllства. Ленннград. 1926 г. . 
43. М а л еви ч Н. Н. - Руководство по уходу за :мектрически.мн ак

КУ"~'ЛRтораМIl. Москва. 1926. 
44. М_".1.1 ес, Джон - Письма радио-ин,,",енера к своему смн" Левин-

І'рад !\I?~, .' 
4~. Ми н ц Ал. - КатоднЬ<е JI8МПЬІ. Mocкв~ ГВН3--1925. 
46. Мит к еви ч. проф. Курс перемеииЬІ.Х токов. C.-ПетРрбvрг. 1910. 
47. Не),( е н о в, М. - Рещ:rевотеР811ИЯ. ГН3-1920. . 
48. сОс в еще и и .. про м ЬІ ІВ Л е и и ЬІ Х П ред при л тн"., _ 

сбориик. 

49. П е л 11 а Г .• проф. - НОНВlUЩия газов. С.·Петербург. 1910. 
• 50. Пер е 11 ь. & И а., проф. - ЗJIектрификВЦВSI сельского хоаяЙства. 
і)лектрификзция Jlелвoit 11 кустариой проJlыDlлнностн •. Москва. 1923. 

51. По 11 а и с кий С., JПDК.-КpwrкиЙ словарь здектротеХIIИЧеских тер
"инов. Москва. 1927. 

52. По 8 рко В М. Ф. - цеитра.'lьныe злектрические СТ8ИЦИИ. Москва. 
1924. 

53. Р а А и о-Б и б л и оте к а под ред. Тур.1 ЬІ Г Н наС. Я. 12 ВЬІ
пусков. ГИЗ. Москва. 1925. 

54. R і с h t е r, R. - Elektrische Мaschinell. Band І. Die Gleich.trom
roавсЬіпеп. 

5&. Р .. и и и-Кииекатография. 
56. R il d е n Ь е r g R .• ргоt.-Кurzsсhlusstгбmе Ьеіm Betrieb VOfI GroS8' 

krattwerken. Вerliп. 1925. 
57. S а С h 8 е n w е r k - Preisli.te. Т. 31, Ausgabe 1925. 
58. С е 11 я к О В Н. Я. - Техника и рентгеиовЬІ ДУЧІІ. 1925. 
58. С и JI е и с-ш у к к е р т - Преllс-кураит ч. І, 2 - 1914. 
60. S і е m в n 8 -:,; С h u с k е r t - Elektrisches Schaltzeug. 1923. 
61. S і е nІ е n 8 -:,; С h 11 С k е r t - Preisliste 81-812. Ausgabe 1922. 
62. Сим е н с иГа л ь с к е - преАс-куранты� А, д, Е-1913. 
63. С н РОТ и и с к н 11 Л. - ПеренапряжеНН8 и защита от переНIl' 

Il~НИіі .. здектрических установках. Москва. 
64. Сир о т 11 НСК И іі Л.- ОсНОВЬІ техннки злеК'l'рического освещения. 

1926. 
6;). Ск и р .1 Ь В. - приборы и схеиЬІ ддя парад.1едьного вкmочеНИIІ 

машнн пврвменного тока. Ленннград. 1926. 
66. Ск О ііі О Р О Х О в, А. А., проф.-Расчет трансформаторов. Киев. 1926. 
G7. С кот т-Т а г гар т Д. - ОJlеКТРОННIlЯ .1аипа и ее применение . 

• "Іеllинград. Над. -Асзdвтіа>. 1925. 
68. См у р О В А, А.. проф. - З.1ектротехннка выокогоo напряженил и 

перР.дача злвктрическоіі знергни. Ленинград. 1925. 
69. С о п о Ц Ь К с' Н., ИНЖ, -одектрическое оборудование трамвайныx 

В"І'ОНОВ городских Ж.-д. с ~lЛектрнческои тягоН. Москва. 1922. 
70. Сп Р а в о ч н а 8 кн ига ДЛЯ расценки З.1ЄIiТРО'ІОнтаЖНhlХ работ. 

MOCl:Ba. 1926. 
71. С ііі У Р о в, А. Г. - олектротехника ВЬІСОКОІ'О наприження И пере· 

дача здектрическоіі знергии. Ленинград. 1925. 
72. С у ш к и Н. - центральныe злектрические CIl'aHHHH. МОСКВIl. 1924. 
73. Тн Х оми р О в, В. Н. - ТеХНОДОГИ8 здектротехнических матер на

,lРВ. Москва, 1926. 
74. То" в н НСК И Й В. А. - МашиНЬІ СИНХРОНИblе. Лвнннград. 1925. 
7~. Тру д ЬІ О ~ сп ери мен т а.Ч Ь н О г О Од. - Тех, Ние тн· 

т }' Т76 : ~. гр 11 М О В Б. Н. И Ге и сел ь - осIIовы� теХННКН сндьиЬІХ токов. 
111"""0:;, НI1"? 

Реестер використано! ЧУЖОМ"ВІІО! .~ітератури ХУ 

77. Угр и JI О в Б. и.- Техника выоких lІалР8жениіі. ВLID. ІІІ. Пере
H811P.;a.w;,::, d Не бгОР1і~а N ~~. і ~O~~~i~:e~;'Ciona Radlo-J..exiko еп Ido. Stock
Itolm. 1924. 

79, Фо дор "". - ОЩШТРU.lolетв.lI.ІІУРГИЯ. 1926. 
8О. Ф Р е іі 101 а н, проф. - Курс радиотєхиики. Москва. JI еиергни. 
81. Х а щ И 11 С К Н іІ В. П., ИИЖ.- КаиалИ8&ЦW1 З1Іектрическо 

'І. 1-3Jlектрич. расчет; ч. 11 - Мвханнческиll расчет. лвнииградреоб19':о'ватми 
, 82. Х о л у 8 Н О В Ф. Н., проф. - л..ьтериаторы н п Р 

переменно-постоянного тока. Лвнинград-1925. н трех-
11:.1. Х о д у 8 Н О В Ф. И. - Асинхроиныв двигателн однофазного 

фазиого тока. Ленииград. 1925. Х"'Q~ИОГО 
81. Х о д у л н О В Ф. H.-траисфоркаторы однофааuого и тре...-

тока. Л\:IlИНГРад. 19~5. Т h 'ckf pru-
85. Cerven, F., ргоі. а Rehorovsk}' V., prof.- ес Dl 

уodсе. 8vazek П. V Prвze 1902. ' . u 
86. Ч 6 Р Д а 11 Ц ., в И. А., проф.---алвктромагкнтныв кмебаИllJl и ВQJIИ • 

Манив •. 1925. 1824 
87. Ч в р дан Ц е В Н. А., проф. - Теория перекенJlых ТОКОВ'1912 • 
88. Шат е лен М. А .. проф. - Лвкции по З1Іектротвхиикв. г. 
89. m в н Ф в р К., проф. _ ко.шекторвыe двигатели переиеивого тока. 

"Іосква. 1922. 
90. Ше и Ф е р В. - ОJIектрuческне под'еиники. Ленинград. 1825. 
91. S І о m а пп - О І d в n Ь о 11 r g - Illustrierte technische WOrtВrbu-

сЬег. BBnd 11. E1ektrotechnik. Mllnchen. 1915. 
92. Ш мак о в П. В. - Радиотелефовия. Москва. 1925. 
93. Ш у JI Ь Ц З. - Болвани злектрнческих ,ШШІШ. Москва. 1926. 
94. о іі Х е в в а л ь Д А. А. - Оnектричество. Киев. 1926. 
9:; . • o,~ е К три чес т в о> - журиan аа 1925-1926 г. 
96. '0 дек т р н Ф н кац и 8' - журиал за 1926 г. 
97. олектротрест Центр. paiioIla--преііскураиты 1925г.-

11, 8а, 11-12. 
98. З n в к тр" тре СТС Л а б о гот О К а - ПреііскураИТЬІ. Москва 

1925-1926 г. N.. 5-А. широковещате.~ьllы' радно-ствиции. JIё Б-Б. Радио
любительсК&JI аllnаратура. JIё 5-В. Громкоговорители. JIё 5-Г. лапиы усили
тельиыe и гeBepaтopны •• N.. 7-Ртутине выDslиит8ли •. 

99. ОП ш Т е іІ в Г. Л., проф. - Пореиапряжевии ва злектрических 
установках. Киев. 1927. 

100. ОП ш т е it и Г. Л.- Лннии передачи злектрическоlІ зиергиз пере
"енными ток""п. Киее. 1925. 
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УКРАІнсью ДЖЕРЕЛА 3 ПОЗНАЧКАМИ УНОРОЧЕНЬ. 
г 1" Р 11 " '. ~ 11 К О Б. -:- СловаРL украlнсы<l� мовн. liИїИ--19U7. < .. 

"'І' .J, .. Р .\І О Р І) С Н М .• Л. - СЛОВНИК технічно І терміllологil I'HIB-

Дст _ 1927. • 
Д У 05 ]І о R с.ь .. к н jj В. - Росіпсько-украlнськиіі технічниіі С.ІОВ-

кс _ !Іще І,,,,в - 1926. 
І-С а л !f н О 8 И q Ф. - (;.іl0ВІ1ИК :математичноl тР.рміIlОJlогil. (І. 
. .' ч. 11. ІУНМ. ,",иlв-1926. 

Км - І, м • Ц н к Р В .н ч В. і С п і 1 К " - Ні,,,'Щько-украlнськнlІ с"овар. 
ЧРРlПвц'-1!!12. 

КХС 
.Ilф 

.1еФ 

JlеФ 

.1сФ 

І{ о {j и л яне ь к и jj Ю.l., прl)ф.-латинсы<-украIнськиlіi C.~OBap. 
ВlДеllЬ - 1912. 

I~ О р'д и ш .;1. А. - ЕлектротеХllікн.. UcIlОRИ теоретнчні. 1926. 
~, у Р и .~" О.-Словник хемичиоl термінологil. ІУНМ. l{иlв-192:J. 
. І е в н Ц ь к и И -:- Фізнка. ч. Н. Прага 1925. 
.111 СЯ 11 С Ь К 11 Н Б. - Курс :leJщііі ІІО фізиці. ч. ІV-Еле,<тро-
. стаТНСТИl<а •. магнетизм. Поде05радн-19:!4. 
.1 11 с Я !І С Ь І< И '! Б. - li:ypc :Іеl<ці;; по Фі3ИЦI- Е"еI<ТРОДИIl8-
_ )(Іь:а. П():tрора.1.И, 1925. 

..,1 н t.: Л 11 С 1.1 1-; и 1-1, Б. -- ОСНОВИ ~ 1l'Іітрuтрхніки 'І ] Подеuради 192;;. . -- ,., 

ММ)' - ·:\1 а тр р і я .1 И :\1 о r с ь к О І :V 11 Р а в И>. 
.НТК -- Матрр'я:ш 1'еРМIIІ":IОГlчноіі Комісіl Міністерства ШляхіІІ. 191Н. 

Лу .• 

l'нu 
СІ< 

Фе 

тв 
'f'мч 
Т 

.1 {[(' 

А 

у 

Дег 

Н І І< О В С Ь}( И И А. укр"їнсы<-І?осіІісьІ<иіі СЛОВНИК. I{Иjв-19~1і. 
• ��aYKOBO-ТНХIІIЧНИН В.СНИW>. Xapkib-·Н!;'!Іі і 1927. 
П 11 R О 11 а р -- Популярна радіотеХJlика. Київ-1921!. 
П о п 011 Н Ч, О. - PyCKO-Jlімець.(иіі словар. Чернівці-19U4. 
11 у ."'1 tf) И. Ів . .1-р - {(КРУГОВІ діяграми», «Опис flлР,ктрицноJ цен

тра:II<И' та инші. Збірию, математично-прир.-лікарсы<І� U>K
lUI. ЛьвіВ-1895---1905. 

Р 11 11 ,~ И 1\ С .• i~l~n. - Е:lеН:ТРОТ(~Хllіцнии с:ювник '(РУКtJllие). НН8. 
(' t) І< У 11 JI" Т., І н'!<.,-нj"ецы<o - російсько - украlllСЬКIІЙ С.1URIIИК 

тРрМІНІВ 3 оосягу меХ>1Н1КН: J.BY. Н:иlв-·19:.!5. 
(·1.1ЬСЬЮ' е.1ектрифікаціп УКI?>1I.IИ". Роботи 3" 1924-·1925 р. "'щ. 

Т-Ва "Е,1еКТРНl<а>. ХарКІВ _. 1926. 
Т f' V :м И н О .1 Ь U ГИЧ 11 а І-\: оми t: і н Укр. Н u. у Н:. Т - в и

('.10ВНИК Уl<рвlнськоl фізично! термltIюльuгіl. I{Иїв--1918. 
т t' Х 11 і ч н і в іст И)~ ТреХ\lісячник аа 19:15 і :l6 р. У Львові. 
Т " " ч f' НКО, Е. - PYCC�<O-М>1Лоросснііский с,;lUварь. Киев. 
ТУТ к О В С Ь К И 11, П. А., икад. - С .. lОВIJИК грологічної термjпо .. lt>

сії. li:иlв - 192:3. 
У .А.ІІ.- росіїkы<-уl<раіllськиlіi С.lUВIІИІ( правиичu! мови. ({иін

ІН;?Н. 

У .• \.Н.- l:'uсіН'·I,lщ-україlю.І<ИИ С.'\ОВНИІ( т. І і ІІІ. l\иlll-192:;-
1927 р. 

У ман е Ц ь М. і (' п і .'1 І( u. А. . С':ІОВlllfI( potilkbJ(O-УIЧJulвеЬЮllj. 
• 1ьнів _. 189:.1 р. 

Ц t' І' .-, .1 Ь С Ь К И И, Р. -]з '-'УЧUСІ-ІИХ дослідів НtlД MtlI·Нt~H3?tIU~t. 
.lьвів--1916. 

JI н ') Р 11 11 Ц Ь К и іі, Д. І., "ро.,.. _ОО СІОННИК укрIІІнсы�ol� 'ІОВИ. 
Ттl. І. 1'"теРШlос.1f1R--·1!l2() р. 

1. А-обрааная мачта і)II:ННІI ~'LJfITU 

щ6Г.Іа. 
..... Абажур-,L.lш<J}~ (-шюз.) (А" Т~wч.); 

uаШ()h' Ни .иІМП у (Н • ..,.), а6и:нсур 

1..1 .... Т.н".); 1" .. lьОш (ТМІІ.); у6МРll 
(Н.ІІ·)І· 

а. Бум8жны�---,1. lІilПf-'РlIВIІIІ: 
а. глубокмй <і. Шlеl:mИJl; 
а. жестяной- t. іj.іl.ншаIllШ; 
а. закры�ьІйй "lаl\РИТlfll; 
а. защищвнны�й (с преdОХРШlUlJlt:.'IЬ

ноі, l't:lmюU)-.с залИЩeJШН; 
4. ма мопочного стекпа--,1. ~HI.H)ЦHO-

(;!і.ШIІJ1I1; 
а. паМПОВblЙ -- ,1 . • lJІМПfJИlllІ; 
а. ППОСКИЙ .. ;~. 11.-II:Н.'I .. ШI; 
а. рубчаТЬІЙ ( ГIІ.mUЮll ) - ,L. ІІРУГУ-

вuтин; 

а. стекпяны�й .-.І,. Cl-.:.]іlflJ.iJJ: 
а. wепковы�-- -до шuнш.JНИIІ; 
а. змапированны�-,t •. (·t::lІІllьОвашш • 

.,. Абансурны�-дuшІ{uвиII •. 
1. Абансуродернсатепь -- ~LUIUН())Lt-rіl ... UВ

Ю.1, ,LUШКIІНй ,tСржuuь:а. 
~I. Абонемент -аіЇlJlІl')l~IІТ (-ТУ). 
11, АбонемеНТНblЙ (о П.'ШПlt'. mаРUфt)-

,1ljUIII'~lI'·IJl'IIIIII. 

Абонент (.І.IОітр., r:le.lerjjoH., - uuu-
1It:IlT (-га). 

,~, Абонентны�-,-~нjtJllt'-IІ'fJIІIІІ.. 

. 1 АБсопютны�й (лоmеnцuал, UЛUI\UРО8-
"а. ,'UJlbIJUf/umemP)-Ш-Jt'fJ.1J1IТIIIШ; 

абсопютно-черны�й (u гnелt:)- .1')СО

:JlUTII о-чu ІНШ 11 ; 
a-НОСТЬ-<1tJ(;'J,IIUТН1СТ}. (-lluети). 

j и. Абсорбировать (свет • .JНt'/JZ(lЮ )-и611-
ріl.1'l!, ~ (І}І"тн, yui'-JрUТIІ. 

J І. Абсорбирующая способность . в,їиr
I1H.:Тl. (-IІUl ТИ). 

l'} Абсорбция (('вета І JHt'fJlUU )--ut"іираll-
11,)-1, ,11-Н':IJР'-:ЦІН; 

а, переменная· ,·В. J:\lilllH'. 
1:3. Автографичвс"ий (mеJlt:l/JUФ)-UВТIJ

грu.фічшш . 
14. Автодин • pauuo-автu;utll (-llа). 
Jj. АВТОДИННblЙ (во"mо.мер, лрuем) - ав

ТИ..-\.JllІиНIfIl. 
J lі. Автокондукция CtiMUllPUU i,J,lIicTb 

(-lIИ(.;ТJI), .ШТIJl-.Ulцукцін. 
l~. AbtomaT--UВТU",iLТ(-Т<і) I.t . .... пс.); 

саАtoРIІХ (Т.І<Ч.); [uвmо.llиmu (Т ... ч.); 
самиu,і/ (рни.)]; 

а. вкnючающий ~a. (У)ВМIiЧlійи; 
а. ВblкпючающиЙ-а. uимнчшііі; 

Сnоsних злектротеХНIЧНИИ 

А 

I~. 
19. 

~и . 

-'І. 

2:3. 

:.!4. 
'.!7J. 

:26. 

а. КОНТРОПЬНWЙ-- и. 1'1)НТІН·J.ї~IІИIІ; . 
а. максимanЬНblЙ- -1I.M?-I':(,II,)Ia;lы�~H,, 
а минимаЛЬНblЙ-.J . .мJIІI.\IUJlЬНИIІ • 
а: тепефОННЬІЙ-· а. ТІ· .. lf'ф'·'JII!Ш.f. 
АвтоматиааЦИЯ-<-lJJП 1МUПfЗНI1IН. 
Автоматически" (liоммуmатор, Т?е-

lуляmfJР. блокuров"а)-<1ВТfrМНТИЧ· 
JІІШ; СОАі(,иіИІ1і.й (ЛУЛ.,; . 

а. ВКТlючатеПЬ--I·U,МОIНIJIЮJ.ч (-ча): 
а включение--( а~.IІIН~IІІН:UIІШ1: 
а: вы�nloчатепь-l'u),юнн1IJ11~ачч (-ча); 
а. выпloчение-еti~I(IвJIмIІкuIlшI:: 
а. а.жигание (uгня) - l'а~luзuпИ.IJ1J-

ваннн; . 
а. зансигание (cвem!'I~1 U),ll,;НН:ВIЧУ

ИUІІІІН; 

... аВlКигатепь (огня) - са.мuзаllаJJЬ
IІІш(-ка); 

а. мамеритепь. 1ШНU - <:aMOHIIMipJ4J
нач (-ча); 

а. моталка, наМВТblватепЬ-t;tl.МОН8-

)1(JTj"nUQ (-ча); 
а. намаТbl8ание--саМ(llIU)I(lт~·наIlIlЯ; 
8. преры�ание--t'н!tшІк'рf>рнвuIІIІя:: 
а. преРblватепь -- ",ВIОІJt:'рt'РИНIІ1Н. 

(-ка); 

регупирование.-вкв (сuмuрегУ.rlи

ровиние ,-вка)- CU1IUPt-'ГУ:llUпr!IІН1!. 
t:<J.:\Юрt-'ГУ:IЬUН<:J.IІIIН. І·.l~ЮРР'-),.иі
цін. 

Автономны�й (наган. пt:реUачи)-і.1ВТО-

11("'11І11І (.1., .111С .. Тмч.); Іса.мо
ряvнuи (ТМЧ.)І. 

АетопnеМСНblМ (о СІР.4Іе. nрuеме)
.lВТ(lп.1ЄЬ:t;НИН. 

АВ'ІОПРОВОАИМОСТа. (авто"оноук-
ци.ч) -_оо ~аМОIl(ЮВI;(lІІеть (-НОСТИ). 
аНТОКОIІД\'КЦІН. 

Автор.гупироваНМ8.-вка - само ре
ГУ.lювil.ШlЯ! ' са:мr регуль6ваНIIИ, 
l ,l~н>регу.'1ПЦIЯ. 

АВТОТИПНR, гальваН.-автотИ.пія. 
АвтотраНСформатор - автотранс

фOJр"iLтор (-ри). 
АвтотрансформаТОРНblі-ilвтотранс_ 

фll}JюіТОРНIНJ. 
Аггпомерат (8 .ме.ментах)- .tl.]uMt'-

рат (-та) <.1.). 
Arrperat-· агрегат(-та);[СI<IІПНЯ (1'.)]; 
а. воаБУАИТenа.нw"-а.. збуднии; 
а. аапасноі.-НЬІ"-а. заПUl'нИіl.; 
а. рабочиll-а. роб6Чllіі; 

а. ~~I~~.nМРО.ОЧ""'1І - а. реl'уляціll_ 



І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
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29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 
37. 

За. 

39. 
40. 

41. 

4:.!. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Аrrреrатн ... lі-агрегатниll. 
Ar.HT (деятель)-ЧІІнннк (-ка) (аа 

І;С.); агент (А., Але.); [агента 
(Т.ltч.)); 

а ... arhmthwA-ч. магнетний. 
АА"Т (игол .•• щест.)-адИт (-ту). 
ААмит."ц(о) (лолная np08oдu.ltOCть) 
-п6нна провідність (-ности). 

Aa(o)C�.ot-азМст (-ту); 
а. 8уnианкзмро.аннwА-а. вулкані

з6ваuии. 
Аа(с)б.ст"т -азt5естит (-ту). 
Аа(с)6естовь'іІ (картон, ШJt//р, 6//

... ага)-!І.З6ест6виИ. 
Аа6у .. а Мора8-абетка М6рзівська. 
АаОТНbllІ (u "ислоте. СQлu)-аз6тни.й, 

uзотс':'ВИI1 (HXt;). 
АlІиумуn КР08анм., -НЦИR- акумуля
ЦІЯ (А., Т.); скупчення (А., Т.); 
Ilагрu.кuо.ж.уtiQННЯ. 

АКМУ"УЛИРО8аТl8-акумулювати. 
Аииумуnятор (ЗJlе"тр.)-акумулJi-
тор (-ра) (А., РНIJ., фе.); 

а. Д_ЙСТ.УІОЩИЙ-d.. чИннии; 
а. anя тяr .. (тягО80Й)-а. тнглоВЙil.; 
а. ",_л.ано-никм_л •• w" - а. ЗaJIlЗО-

НіклеВИІІ; 
а. kap .. aHHbli-а. кешеньк6виіі; 
а. lІаосов ... Й-а. lI.ас6ви.й; 
а. М.АНО-ЦИНМО8WА-а. мідно - ЦИН

к6вии; 
•. "'ДНО-Щ'nО"tнw"-а. мідно-л-,;ж-

нии' 

а. ".p~HOCHbIA-a. переноснИй; 
•. Пnант.(а)-а. ПлантеІвський; 
а. рабоч .. А-а. роб6чий; 
а. разря",ающийся - а. висна.жува .. 

ннн; 

а. ра"ОЧНІоІIІ-а. ря(а)мко"ии; 
а. реwет"tаты�-а •. rратчастии; 
а. с.инцов.,.Й-а. О.1ИВ·ЯНllИ; 
а. О.МНЦО.О-ЦИНКО.ЬІй - а. олив' я

НQ-Цllнк6вии; 
а. таР.nОЧНblіі (Три6ельгорна) - а. 

таРI,lьчастии (Трі6ельг6рнів-
СЬЬ:ИИ); 

а. ЦКНКОВW~-U. цинк6виіl; 
а. ЗАмсона-<.1. ЬД1СUН1ВСЬЬ:ИИ. 
АмкумуляторньаА (сосуо, бшnарея, 
иСЛblтатсль)-акуму.IJiторниЙ; 

а. поиомотмв-акумуляторотJiг (-га); 
а. помеЩ8ни.-акумулЯторня. 
Аммумупяц"я (знергии) - аКУМУЛ'I-
цш; lІuгрu.І<uд:жхння (Лул.). 

АНnИНКЧ8скиА lзквamор, крuвая)
(f.клінічнии. 

АкоиanЬН.,I" (об охла;нсdенuu, uгре 
ва.ла) - lIісшій (Г., А.), аксіliль
нни. 

АКТИ8НЬ.Й (ПОЛЮС, луч, сторона)
ЧИНННИ. аl\тИвниа; 

a-ность-чИННIСТЬ (-ности), актИв
Н!СТЬ (-ностн); 

а. маrнмтно-оптмчеокая-ч., Сі. маг

нето-оппlчна. 
А"ТКниЧн ... й,-и .... сКий (tjЮmо.Atетр. 
JllLМпа)-актин іча.иЙ; 

а-ност .. -актинічність (-ностн). 
Аитмнометр-актинометер (-тра). 

48. Акт"нофото".тр - актиносвіТЛОllір 
(-ра), актннофотом6тер (-тра). 

49. Аитиноаn_ктрич.стао - актиноепек
трико.. 

50. Актиноап.итрич.окиА-актиноелек_ 
трВчииЙ. 

51. Аиуотм".скиЙ (сигнал, уоар, ucnы
тание )-акуCТJIчниil. слухоmi:іІ.. 

52. AnеClаотет (стекло)-алябастl;т (-ту). 
53. An.ба~ТРОВblіі ("алла", стекло) _ 

aJJЯUu.стровии. 

54. Annюр (криаой)-ходіІ, алюра (А.). 
55. Anфа8МТ (телеграФНblй)-аоетка; 

..Мора. (аабука)-а . М6рзівська. 
56. An .. т_рнатор-альтернатор (-ра); 

а. оамоомнхрониаируlOЩИЙСЯ (ГУН0. 

та)-а. rЮЮСННХРОНlзаціliниЙ. 
57. Anюминиевwй (8ы.ря.мumель,' про-

8od, бamар ... )-аJlюмшіЙни.й. 
58. AnЮММНМіі-Н;lюмініil (-нію); 

а. ::;ій~литич.оиий-а. електролі-

59. Аматор (любитель), paduo-аматор 
(-ра). 

60. АМбро"н(а)-амt5рUlilU. 
61. А .. 6ро .. ноаьоlІ (иголятор, .ltатериал) 

-ам6роlн6вин. 
62. А .. 6уwюр(а)-ріж6к (-жка). 
ііЗ. Аммпомдньо" (о нити)-а.міл6IдннЙ. 
64. А"".троrраф (решстрирующuй а;м-

леР.ltетр) - ампермЄтер (-тра) са.мо
ші:снші. 

65. Ампер; атреге; Атреге (n); атреге 
(Ш) (еdинича)-амп~р (-ра); 

a.-веОbl-амперотерезИ (-зІв); 
а.-•. деОЯТИЧНbl8-8. десятк6ВI; 
а.-•. ПРУIНИННЬІ8-U. пружйнні; 
а.-а. COT8HHbl8-а. сот~шні; 

a.-минута-амперохви.IИна; 
а.-оантиметр - аМlJеРl)центим~тер 

(-тра); 

а .-О8НУНД8-ампе poceK~ нл,а; 
a.- .. ао-;;..мп~рuго.и.ИШ1. 

66. Ампера; А.шреге's; АlllрегеБ; d'Am
рег" (лравшlO, теори.ч)-Амперів. 

67. Ампераж; і.іШРt:Гligе, L:urrent in ат
рег""; StГUШSlilгkе (І) іп Аmреге, 
A.rnpe,·zalll (!);аmрtН'аgе(ш), inten
"lW (І) еп атрегеs-амперlLж(-ж~). 

69. Ампервмток - амперозвіі! (-ав6ю); 
а.млерос"рут (Рнд.); а ... лер-аа"р//", 
(ЛсФ.); 

а. деМотвующиЙ-а. чИнний; 
а. протмводеАотвующий -а. uроти

чИННИй. 
70. Амперметр- :lмперм~тер (-тра); 

а. ИНIДі"ЦИОН"blЙ-а. індукційнии ; 
а. каРМ8ннь.Й--а. кешенькuвии; 
а. магнитны�--і.і. . .l1ш'нетниа; 
а. преЦИЗИОННblЙ-U. т6чнии; 
а. ПРУЖИННblЙ-а. пружИннии; 
а. региотрирующий, самопиwущий 
-а. саМОIllfСНИИ; 

а. тепло.оЙ-а. теп.10ВИИ: 
а. точны�-а •. т6чнии; 
а. устаНОВОЧНblіі-а. уставнИй; 
а. злектромаrНМТНblЙ - а. eJ1eKTpo

магнетнии. 
70а.Амп.рн ... lі-амшJрниlt. 

Амперпровод - Аппарат распределитель ный 3 -
71. А"П.РПРО80А-аиперопр6від (-вода). 
72. А .. пn.оТУА8 (бития, колебaнuя)-аи

пліТ)'~а. р6змах (-ху). 
73. А .. фотериwli (алектролит) - амфо

теРНИlі. 
74. AhanK�-А.на .. '1іза; 

а. зn.ктричеом." - р,тJеКТРО8.наліза. 
а. електрична. 

75. Анапиа.тор ("олебaнuй, 8"'CШUX гар
. llroHIl,,)-аналіаатор (-ра). 

76. АНмаотроп ..... ом .. 1і (ЛРО80dНик)-апі
зотрОпниl!. 

77. Анион-ані6н (-на). 
78. Ан .. еРНbllІ (болт. плита, олора)

анкерний. 
79. АНОА-ан6д (-да); 

а. аlUКиrаlOщиА-в_ запалювальНИЙ; 
а. плооииА-а. пл6ский; 
а. раСТ80РRIОЩИ"ОЯ-В. розчИННИd; 
а. ртутнwЙ-а. живосрібний; 
а. ручноА-а. ручn::Ий; 
а.-пnастинк., реllтг.-а. платівчв

стии; 

а.·wтифт, РЄ!lmг.-а. шпинькува
тии. 

80. АНОДНblЙ(то". mряж .• батарея)
.ш6дниil. 

~ 1. Анор .. апьньоЙ ( ... агнuт)-анормаль
JlИИ, ненорма.JlЬНИЙ. 

81а.Анрм, r_hpM-I";нрі (не иа.lt.). 
82. Антенна-антена; 

а. Бев.ража-а. Бевера.жівська; 
а .•• мде б_лич.,.rо КОЛ808-а. 'кліт

нива; 
а. В ВМД. Д80йноrо конуса-н.. по

дв ін 110-.1 J ику вата; 
а. В ВМД_ зонт ... аОНТО"tная-8.. пара· 

l:uлt,на; 

а. в .МД. МРblwи-а. шатрова; 
а ... виде опрокинуТОЙ пмрамидw-

а .. 1ііlкувата; 
а. воронкообрааная-R. ЛІйкувата; 
а. веерообраlная-а. ніялувата; 
а. в.ртикальнаR-а. стоvчова.; 
а. внутр.нняя (І\о.мнатная)-а. хат-

ня; 

а. вращаlOщаяоя-а. поворітна; 
а. Г-о6рааная-а. Г-подібна; 
а. rорм.онтальн&Я-а. позема; 
а. двуконусная-8.. подв ііIlЮ-Jїіil:ку-

вата; 
а .•••• дообрааная-а. зірч<іста; 
а. зонтмчная-а. парас6лыl;; 
а. ИСКУССТВ8ннаЯ-І-і. шт)'чна; 

а. наружная-а. надвірня; 
а. наотраи.аlOщаяся-а. настр61ста; 
а. ненастрам.аlOщаяся -- а. нена· 

~Tpolcтa; 
а. отпр •• ит.nьная-а. Відрядна; 
а. приемнаJt--а. приимальна; 
а. пробчая--а. гпробна; 
а. прмамаТИ"t_Сtc&R--а. приз:иаТliчна; 
а. ра"о"ная-а. ря(а)мкова; 
а, с HanpaВn.HHWM д.йст_ием-а. 

скер6вана; 
а. суроrатная--а. cyporaTRa; 
а. Т-о~рааная-а. Т-Пf)дібпа; 
а. удnиненная-а. здовжена;. 

83. Ahtehh",lo-антен6ВIІJI, антеннніl. 

84. 
85. 

86. 

8, . 

88. 
89 . 

9U. 

91. 

AHTHHHAymtop-аНТИіЩКТО~ ~.."~~ 
АнтнмаТОА. рєнт.-протикат Д 
антикатuд (-да). !ІЙ ан-

Антикатодмw8--ПРОТПкат6ди , 
ТИКІ,т6дниli. ) 

Ahthmor(x).p.p-протикогеJ!6Р (-ра, 
аитикогер6р (-ра). ветиий 

Анти ... rн .. тнwр'-протииаг 6ywio
АНТН08птн ... Ctlиli (p//nop._~ 
pa)-аитисеп'l1iчииА. ~,= . 

Ап.р .. ОА ..... ои.1і (пpn60р)-апеРIО-
дИчинА; . (ОСТИ) 

• -.. НОDто.-аперіодИчНlСТЬ -п фе . 
Апп.рат - апарат (-та) (А, т і: 

Т)' [пристрііІ (Фе.. ;мч •• 
лр';'строй лpuдад (Фе., У.»); 

а. 6.nоп .. wУщ .. lі-а. білопйсниll~ 
а. БПОNМРО80 .. нwА--8. БЛОКІвюіD, 
•. &OAo-а. Бод6(вськиіі); _n ..... й) 
•. 6уиаоп .... т .. щ .. 1І (rrшuг,........". 
-а. букводруківmi:fi; 

а. бblстроп .... таlOщ .. lІ-а.хутКодру
ківпИlІ; 

•. бwстрора60Т."ЩИ" - (1.. xyтI«r 
чИнний; 

а. ВИТСТQН8-с.. вітст6нівсы.'fi~~ 
а ..... р •• НМ •• lОщиА - 8. ВИР1ВИя.п.ь· 

НИЙ' 
а. 8 .... ;".ноl-8. викличшlfl; 
а. гпа_" ... " 6ПОКМРО80чнwl--&. Г~ 

.1овmi:Й блоківmi:lІ; 
а. дan .. нод.IiСТ8УlOщ .. 1і (темф.)-а. 

;J,алекосяжии1і ; 
а. дугогаСRщиА-а ... "]уког8.снИЙ; 
а. АУППАКСНWЙ-li. стрічmiй, Д"$-

плексиии; 
а. М.М.РИТ8П~И""-а.. вимірчиА:; 
а. МНАумц"онн .. lі-а. індукціllппil; 
а. КМН ... аТогр ....... сКиl-В. кінем&-

тографічнші; 
а.. КМНО-ПРО."ЦМОННІЬІА-8. кіпо-про

t.:КЦІННИn; 

а. комп.нсаЦ"ОННІІІа (noтeнцuo-
метр)-а. компенсаціЙИllіІ; 

а. мноrоиратнwі-а. М:BOГOKpaTнd; 
а. Морае-а. lI16рзівськнІІ; 
а. нагр ••• т.n.,нwА-з. нагрівнИl:; 
а. наМОТОЧНblМ~ВИ11'шка, 3. нам:6-

тува.1ЬНJIЙ; 
а. напраВnЯЮЩИ"-il. напрямmili; 
а. ОПРОСНЬІіі-а. запитний; 
а ос;: •• тит.nьнwіі-а. світлоmiit, а. 

освІт.1ЮВальни.il; 
•. п ... атаlOщ,,1І (тfлегр.)-а. ;\руків

нИй; 
а. пиwущкА-а. пИсни.іі; 
а. п. р.п ... фНО (бело)- а. білопИс

ний; 
а. np_AoxpaHKTMbHwA_a. запобіж-

ний; 

а .... p ..... H .. I�--а. прИіlМ3льнпй; 
ао прое"циомн",1і - а. проєкціllнийо 
а. Р.А"отеnеrрафн .. ііі-а. paдioтe.n.e: 

графииl!; 

•. рад"от.nеФонн .. lі-а. раді(mще
ф6ннніІ.; 

а. распр_~_лктen .. " ... і--а розпо
дільчий; 





92. 
93. 

116. 

117. 
118. 
119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

4 Аппарат регистрирующва Банка ЗТQJIонная 

•. par •• Tp.py ..... " (чаеw)-а рее-
стрІвпА; . . 

а. ,.r.,тр.р~.щ... • •• ОП.W~Щ •• 
('tJRIl1I.Мeтp. a.tInetm,emp)--а са-
моm\сииА; . 

•. p'.tr •• o.O".I�-а.РеИтn\НівськиD· 
•. РОТ .... О .... ІІ-ас ротаціllвий' ' 
•. Р ........... ІІ-а. ВflжlЛЬИИЙ; • 
ао •• Оn_WУЩ •• , 1'J8rll8ТРІІРYJ8ЩМ8 
-а. са.мОm\сnиl!· 

•. са".,",,, (дл .. ap~l/UPOВ. molta)-
а. ПОЛ08к6виА; 

ао •• rИu .. иwl-а. гаслі.вВІ; •. o •• nn,",.,",,, - а. ординарннА 
ClbmлекснвА; • 

а, ;On .... T ... _~. хуткодруків-

•. ОО~ХО,о.-а. слухо .аА; 
а. ОТ •• ЦlІо" .... -а. (гаціilнніІ; 
•. ОТ'."О •• " •• Т.НН"'. (meлгфоннwй) 
-а. иастінни.ІІ; 

а. OTOOO..... _OII~.". (телефон
нwй)--u.. настільнвА; 

•. ОТОРО_ .... (БЛОIШРOfЮчнwй)--а. 
ваРТІввиil ; 

а. OТPOO~".T". (тєлєгр.j--а. стрілу
ватни; 

•. т.п.rР.Ф .... -а .. телегр8фии.ll; 
ао т. MNorOllp8TM ... - а. Т. мвого-

кv.аТllНЙ; 
•. т'n'Фо •• w.-а. телеф6ннни; 
а. Т'пnо.о.-а. тепловИй' 
ао ТОIІОР •• 'qIlНJlIОЩ.ItI_tа. струм:о

РО8МИЧвИй; 
•. ".p.on.w~ ... "A (тЄЛЄ?р.)-а. фар-

60m\сни.ІІ; 
а. "'Т"'Р'ХIlР.Т"ОІ. (МєЙгєра)-а. 

чотирикратнии ; 
•. Ю'.-а. lUаів(ський).; 
,.'-"'он.то_а.-резонатор (-ра). 
Ann,p.T"" (ltо.мната)--апаратня. 
Ann."T.". (стол. ящult)--апарат-

вив; 

ао .... , lІо_ната, ПОМ8Щ8Н.8--апа
ратня. 

94. An"."T"TPO'.". _ апармооб,уду_ 
вання. 

95. Aprмpa •• Tp ......... "0 .. _ срібло-
Jlірчl терезИ (-Вів). 

96. Apr_o .... (ffWllРRAlUтєль) _ ~pгo
в6ввА . 

97. Ар ... ~"-риmтyнс:,\-нКу)(РНд.). 
ap.tlamgpa (Пул .• А.); , 

•.•• noA ...... " ... -р. иерух6ки.і1; 
•. oa_t.-ron~" ... _р. освlтлюваль-

вий. 

98. APP8T.p-затримmtк (-на). 
99. Арр.т.ра •• т_затрИмувати, за-

тримати. 
100. APP.t.Po.a ....... -..... -затриМmtIi. 
101. АРао ........ Ц" .. -арсоиваліааціи. 
102. Арт.IІУП.Р~.щ" anoao6.ooт~ (те-

лефона)--вим6вність (-НОСТН) 
102a.A.(.)6.at-ааб6ст (-ту). . 
103. Аоа ••• ТР ..... ".А - асиметричний. 
104. Аа""хра".... (..,отор. дouгатєль. 

генератор )-асинхронннй ; 
•. мотор (8 уа". с.мылеe - IfЄkоллt:lі

тЩ:НМil) - індукційннй мот6р 
(-ра). 

105. АаТ".РО •• НИ8-астазуваНIІЯ, аст&
З6вання. 

106. АаТ""Ро •• т~--астааувати. 
107. АаТ.Т ..... аll ... , .. М .. Н .. а - астатИч

ний, астааiilннй (ЛсФ.); 
.-... оат~-астатИчність (-ностн) 

108. АаФan~т-асфальт (-ту). . 
109. Ааф ... ~Т"'о ••• " .... (ltабєль лента) 

-асфальт6ваНИіі. ' 
110. "'оф",~то ... А (Jlalt. ПОКРов)-ас_ 

фальт6внЙ. 
111. АтМооф.Р ..... (Рааряд, npeiJozp. 

устрОЙство. злеRmрuчество)_ат_ 
112. мосфЄрниJl. 

ATO ... W., (об 3ЛЄRтрuч .• знергuи)-. 
атомннй. 

113. A~A.O.-BBдi611 (-на). 
114. Ац,то.-·ацеТ6н (-ну) .. 
115. A8,o~ ... r""T."'. (о сеченUU)--пові

тряно-магнетниJl . 

Іі 

& •• ~-база; 6. (..,еЗfCdу ося..,u)--
Мlжвісся; 

6. 1ІІ •• Тиан-м. цупке; 
6. ПОА''''''Н8ІІ-)(. рух6ме; 
6. tponn ... -БАза тролеЙиа. 
& •• оо"т-бакеліт (-ту). 
&."oo"to."'.-бакещт6виЙ. 
& ....... 'O .. T~ (о .... оряz)--арівно
важуватн, зрівноважити. 

& ...... ",0 .... - зрівноважування. 
ЗРІнноваження. 

& ..... 0 ..... (о ..,одул .. чuu)--рівно
ваг6ви.ІІ. 

& ... n.aT ..... (о ЛaAlnе, нагруаltе)-
баласт6виЙ. 

&ann"ат" ... аll •• (галwано..,етр • ..,е
тоо. сnособ)--балістИчниJl. 

&8��noh-бал6н (-на) (А.); 
6. п •• по.,.,.-б. лямп6виD; 

125. 

126. 

127. 

128. 

6. ОТ.НnRММW.~б. СКJ]ЯНИЙ_ 
& •• II~ .. o .... (о нити. волоltне)-
бам6УК6виЙ. 

& •• _ ( .... ор .. ) (иа nроволоltU)-
п6в'нзь (-Зи);бандаж\А .• ДСТ.); 
[пер,пае.;а (Рнд.»); 

11. (иа Полосо.ого желє.а)-ШЙllа 
(ДC~· .• Др.); 

6. W.~'о.0.-п6в·язь шворкона. 
Ііа._",.,. (U8nРО.ОЛОItU, ІШІ ура)-
пов'язюlй; 

11. (иа nолосо"ого желеаа)--шин6-
вИй. 

& •• на-6анка (А.); банЬІ<а (ФІ: 
Г.).; слоїIt (А.. Т..,ч.. дст:: 
ФІ.. .• НХС.); 

11. n'.A •• a."-плЯшка ляйден
ська (ФС.); 

11. aT"'O." .. -банка етал6нна. 

Барабан - Безударность 

129. liapaо-.. ' (МОР". телегр. aпnap.j-
барабан (-на) (Г.); тара6ан 
(Т..,ч.. А.. Г.);' бубон (Г.); 

11. (для наllUвани.. nРО80ЛОIШ Itабе
л.~j--нав 11 (-в6ю); 

8 .• "'AHo.--барабан ИВКР}'ТІul:й; 
11. нa6an~""'_Haв ІІІ жнльиик6вИЙ. 

каблевиD; 
11. ПОllllООЩ". (тєлегр.)--б. поД8-

вальниll. подав'ч (-ча); 
11. пр~_ •• ",.-б. пружВинни; 
11. p8rкoтp .. p~ ...... -- б. реєстрів

mtй; 
11. T".~IЦ". (mмегр.)--б. тяглоюlll. 

13О. &.,,6."..... ( .... орь •• об.tlоmltаj-
барабаиний. 

131. &.Р.ш .. О .... ",.на. "paw.~apB
нець (-нцЯ). ' 

132. &,p,t.p-6арЄтер (-ра). 
133. ВаОК8ТН ... IІ8ТУWИ8-плескаТ8 шпr

ЛЯ. 

134.' &.aa ••• -басеЙІІ (-ну); 
6. H.6.n~" ... -6. жильинк6ВИІІ. ка

блевий. 
135. &8t.p ...... -батеріЙниll; 

11. ".ОТ'Р. наJс.м.отpщult при бата
p .. -батеРШШІІ< (-ка) . 

13!;. &атар ... ; battery; Batterie (f); bat
terie -- батерін (Пул .• ДСТ .• 
РніІ.), ,батаР"l (Фе .• А.); 

6 .• "",МУnАторная~б. акуму л Н-
торна; 

6 ... anIOМиН .... аА-б. алюм.іні"на; 
6. 8"OAh ... -б. ан6дна; 
11. 6~Т"'ПО""8ІІ-б. плвшков'; 
б. 80Аонan •• ка_--б. ВОДОR~~ИВН8; 
6 .• ОП~Т.ИЧ.О".А, 80пltта-б. в6ль-

, тівська; 
б. вопомоrат.,. .. ная-б. ДОПОlІ.ічна; 
6. ranlt,,"м~.окан-б.г,алЬВ8нічна; 
б. rа.о •• я-б. гаа6ва; 
І. ААЯ TRr .. -б. тяглова; 
6 .• аРЯАиан-б. HaCH~Ha; 
6 .• вонко.ая-б. дзвінкова; 
6. наскаАная--б. каскадна; 
6. коп",тат",~на,,-б. пр6бувальна; 
6. п.мпо.ая-б. ляип6ва; 
8. n"".A"811-6. дінlйна; 
8. ".оти ... -б. м'іСц6ва; 
6. Н8кanа-6. жарова; , 
6. Н8пt!lр.мооная-б. непереносuа; 
6.0а •• тмт."Wtая-б. освітлюваль-

на; 

6. П'Р'''Ч''8ІІ--б. первйнна; 
6. П'р8"аон ... ---б. переноснА; 
6. ПОА'емиан, OnYOKH8R--б. занур

ІІВ; 
6. ПОn ..... (тєлегр.)-б. Ilольова; 
6. ПОПАРМ8аЦМОН"8R -- б. поляри-

ааційна; 
6. поаТО"".811--6. стаціонарна; 
6. ПО.ОАн_-6. пох6дна; 
6. р ••• аа"n~" ... --батерll рівнопо-

т~жиі; 
11. Р"Р"А.8ІІ--б. виси~ва; 
6. от •• ц"о ..... -6. стацlйиа; 
11. ат~п,.".т .. -6. східчаста; 
11. aYX8ll--б. суха; 
6. тоо ....... -б. телеф6нна; 

6. тon.,.,.... .. --б. 1'меrр8фна; 
11. т.р.ООП.IІТР" ......... - т/,рмоба-

терtп електрична; 
•. ~rоП~наІІ-6. вугЛЯllа; • 
•• ~ •• Т8"_--б.·вирIВ~.л~ • 
6 ... , •• ро ...... u--б. ФОРМІВ~; 
6. Ц81IТJI8II~ • ...--б. цеJfrp(шьиа • 
6 .• м.п_u--б. повоа6ва; . 
6.тар_ "Р_ ...... т_----бе.· 

терil надатн 'Він},. , 

137. &(г~.л~~.:.);~a:t1Ф~)r» 
6. (смльаящuй дА" тo~" 

-п6ковзень (-аня); 
6. _lІТІІ86р .. ,,"'. (aeAlAIІНОЙ IlUНm) 

-гвИнт (-та) ЗЄJVIявВА; 
6. кo"тallТ"". (CIWAЬiJящuй)-п6-

ковзень дотичmtll; 
6. м. по •• рот.". (СІЮАьаящuй)--п • 

д. поворітmtll; . 
6. __ ..... (_WЙ)--череюlJt 

суцlльиий; . 
11. ппаат ..... ат ... (nолюеа)-ч. ПЛІ" 

тівчастий; 
:. ПOll ....... А-ч. полюс6вий; 
6. тoкooo6."тon~.",. -п6коваенt. 

струмоабlрчИЙ. 
138. &.w........ (о _. f!1lШAI.)

черевнк6ввА; 6. (о бaш.tI. тоІЮ
собнр. j--ПОКОван6иИЙ. 

139. &.wи .. --вежв; башта (Г •• Т.tIЧ.)і 
6. парах......,.-и. перехідна; 
11. noato .... --в.постовА.п~вNкa. 

140. &0_ ...... нта.Н8 - Веверажів-
ська антена. 

141. &.",.". (вшьт. дllг)--БII'8JJНJI. 
142. &.r.T~ (о /ЮЛЬffl. дllгг)--бігати. 
143. &о", ...... oroи,,(вCUН%pOНOЄA'DIIe)-

обіжне світло; 
8. АУ"' ( .... cbmD<ia .. )-перебіжmiй 

лук (-ку). 
144. &.~--ТТ" ... ; wattles; wattl08; 116-

оо (molt. СОСІ1ІCl8Люощаа AWЩ
НОСll1ь)-невarвии. иераб6чи1; 
беаоuтнuй (ПУА.). 

145. &aaao'Qw.",. (~) -
безповlтрЯниіі.. 

146. _АОАот .... (.tItlIUIIНM)...,.H_H (-ку). 
147. &o_TOn~.". (и.eNllIpOiJ. CIJeIМ .... 

нue 3ІСЄЛєва)--не'lliниd. H6f,ктIIB
внй. 

148. -".АУ"""О •• "'. (~ 
цепь. нагРУ8ха)--неlндукцIАIІІ1І: 

149. -"._ .... (о -I/DМI-~ 
іскр6виD. . 

150. _ОП ••• "'. (о /НltiOme. дeйenмuIi 
ЛСІ.АІШ )--{іеап6ЧИвА; • 

II-......... ~ (обе.А!IІ-_а)-беап6ч_ 
НІСТЬ (-ности). 

1&1. &аар.М ........ (о точltt. _'--...... _ 
д'jжий; --

6-......... -О~жість (-жllCТll) 
Ні2. &аарм_.ОІ. (1Щ)cLIIeqIJ. ~)-

беареЙк6вніІ. 
153. h8paoaT8T.". (nlltlt~JIЄiюra,... 

ниl!. 

lБ4. h8~_w. (о '1<ЛІІІЧеНІш)-бeat
ударннll; 

6-"O~yд'pBicть (-Пости). 



І 

І 

І 

І 



ti Беление БокалообразиЬ(й 

155. а .... и._білlиllя, БІлення; 
І ...... ктР.ч .... .--елекТробlлеиня 
155а.а ... ич,. ......... -в6вlркбве к6лесО 

(Рнд.); біЛRЧе колесо (ЛсФ ) 
156. а.,. ••• т,.,. (о СЛJOде)-бlлас';иil 
157. а .......... ",. .. ,.,. lИ8_бlлий ~ap 

(-ру). 
158 ...... п.w'щ •• (annарат)-білоmtс

вий. 
159. & ... ,.,. (сает, штора)-бlлиЙ. 
160 ... pr ............ тр, ... · Bergmann 

conduit, tubing; B~rgmannrohr 
(n); .tube (ш) de Вегgmanп-Берг
xaНlBCЬкa трSбка. 

161. a .... ro.o. (кабель, станция)-по
бережиий, береговИй. 

162. а •• ио ....... ,.,. (ІШНЛІ, сопротивление) 
--безконечнии. 

163. а •• nо ......... (о .tCОЩRостu, ;Іpouaво-
диmельностu)-некорИсниЙ. 

164. а.ОnО"1О0н,.,.~зпо.~юс6виil. 
165. а.опро.о"0,,н,.,.-бездрот6вИЙ; 

•. T .... rp •• "" - радіотелеграфІя. 
166. a.OOTPJ"T,P""'. (карmон)-без

структsрний. 
167. &аоч .... НТн,.,. (иаолятор)-беаце

мент6вИЙ. 

168. а.ош,,,н,,,. (полускат)-без~х
ний, неmумкИй. 

169. а.тони,.,. (JflУНдa.teент, каБUНJI:а)
бетон6виВ, бет6нниЙ. ' 

170. а....... (волн)-битта (ФС., А.). 
171. а .... т ....... ч.О ..... (о ПРОВОЛОl<е)

двохеталевий. 
171а. а.и.р .. ,.,. (алеlrmролит)-дв6!стиil. 
172. a .. no .... p .. "'. (о виЛl<е, Boннe)-Д)Jo

поларниil. 
172&.6"0.'"", ~.ткооІР"ИaR мОnии~-

намистувата блИскавка. 
173. а.о"."т (В злектрО.tCетре)-бісквіт 

(-ту). 
114. a.tt.t-бітИт (-ту). 
175. а .. тт .. то .... -бітит6вий 
176. а •• ,; .... р .. ,.,. (подвес в' гальвано

""етре, Об.tCотка)-Д)Jонитк6ВИЙ. 
177. а ........ тро ... 8-біелекtрол Іза. 
178. а .. n ... троn ..... ,.,. - біелектроліа-

ввА. 
179. а ....... (теЛtZр.)-блан(о)к (-нка); 

І. І, ........ ,...-б. б~ковниil; 
•. ч,., •• ри,.._б. цифЄрниЙ. 

180. аn.и .. 0.,.,.-бланк6виll. 
181. &n.o .. (при сильн. источн. света)

блиск (-ску). 
182. &n ... n ..... щ... (виток)-п6блнаь

киК. 
183. &n .... -БЛИМ (-му); 

•. о •• то.о.-б. світловИй. 
184. &по .. , с. Ч. б.-блок (-ка) (А.); 

БЛЬОI< (Т.tCч.); [баранщь (А.); 
коліш (ДСТ .);) "ружіЛl<а(Пул.); 

•• ".pWPJt .. ,...-б. харmр)тиий; 
І. отnр ........... --б. вирядиВА; 
І. ПР ..... -б. приймальний; 
І. оп.р.нн,...-б-ки. ~пар6вані; 
І._.пп.р.т-б.-апарат (-та); 
,._ •. A.y"o .... o.,..A-б.-а. Д)Jовічк6-

вий; 

185. 
186. 

187. 

'.-........ Р·нц ..... ,. .. ,.,А диференціЯ.ilЬНИИ' - б.-а. 
••••• an" оо.оIОIllА.И~1І пут."-б -а. 

ав і.1ЬНЮВI!.Ч (-ча); . 
'.-а. "ОПОПИ.Т"'~"". - іі.-п. НИ

к6нувач (-ча); 
'.-•. оlrоиочн ... А . ний; ".'''. обмйн-
1.-.: про".жrточн,.,1І - О.-а про-

МІЖнjй; . 
І.-а. nYT •• O. Iпомира8И" - б -а 

шляхов61 блоківки; . . 
...... р.аnОРJlА.Т8ІІ~н ... -б.·а. роз

порядчий; 
І.-а. 'I .• T"'.XO'lKO."" - Й.-н.. чоти-

РИВІчк6вий; 
•. -.......... -б.-аащіпка; 
1 .... kn .... w.-б.-клАВішu: 
І.-"ноп ... -б.-клавіша· 
1.-... ".н ..... -б.-lІеХаніа .. (-ха)' 
1 .... ~~.AOT •• HOA-6.-M. Haдcтa~-

1.-О .. и~-б.-вічКО~ 
І.-nоот-б.-ПОСТ (-та); 
І.-а.r .. an-б.-гасло; 
І.-о.оr •• а-б.-систе .. а· 
1.-ОТ.ИЦИА-б.-електр6вв,я· 1.-, ... отои-б.-дільнИця. • 
апои .. ро.аи .. ,.,А--блок6ваниil. 
а"он"ро •• т" (участОI<)-блоку-
вати. 

а"он.ро.на (cucтe.tCa) - блоківка' 
І. (процесс) - блокувания. /іло: 
к6ваннн; 

6. аБООПlOтнаА-U. абсолютна; 
11 .•• -раар.w"т.п"н .. -б. абсолЮт

НО-)l.оавlльча; 
6 .•• ТО •• т ..... ОК8я - б. автоматич-

на; 

б .••• ими.я-б. взаємна; 
11. 8P.M8h .. -б. часу; 
6. rруппо.ая-б. грУDUВt't.; 
б. 8 .... 0 .... ая-б. залежна; 
б. и ••• том_тич.окан - б. неавто", 

ма~.чна; 
6. OPA"h.ph",-и. ординарна; 
6. попу.втомати .... оиая - б. напів-

автомаТJiчна; 
6. пут •• ая-б. шляхова; 
І. ра.р.wмт.п.,ная - б. доавільча; 
І. оао60Аиая-б. незалежна; 
І. отанцноннаR--U. стаціина; 
11. 'Оn08на .. -б. ух6вна. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

&ПОКИРО80 .. нwА (aппapaт t пост, 
конденсатор )-БЛОКіВиliЙ. 

аnо"н ... А (подвес. лампа)-блочк6-
вий. 

an'_HH •• liaraHHO (вольт. дуги)
біrання. 

"',_т,. (о вольт. дугє)-ulгати; 
І, (о волне)-мандруватн. 

а .. ,_.оощ .... о"на-мандрівна 
хвИля. 

аОАО .nn.paT; Baudot appatus; 
Baudow.pparat (ш); аррагеil de 
Ваudоt--Бод6(вськиіі) апарат 
(-та). 

194. &окanооlраан ... 1І (о чаuu;Є аВОНl<а)-
келехув"тНЙ. 

1 
БоковОЙ Byм&ra целлЮПОи,ци6Я -

195 ..... о.оА (лfIЧ, oti.мотка, чштота)
бічвИй, боковИй . 

Bradfield-
221. ар ........ А8 ..... n_о". ' КВІ 

insyla'tor - БрЄдФіЛЬДІВСЬ 

195а.""-'" (МQШIJНЬІ}-пошк6да. пО
псув (-ву). 

і80ЛЯТОР (-ра). ~. 
222. &'nn,. (~Я)--(ДДУ~ Др.»).' 

[лук (K.);.puZ4a .• гОрБИК 
223. &,ropo. (на отpuц· yг.tt)-196. aono ... tp-болоJlhreР (-тра). 

197. аonо.етр.......... - БОЛОКетр*ч-
ний. 

198. aont-прог6НИЧ (-ча); 

(-ка). _~_ипmolНl) 
224. а,_ (.мотора. тран_,--·'·· 

-б~дка (Г., А.); 11'І-
•• ПР.ОО.А.нит.,.,.н,.,А - п. прв-

лyчвjlt· 
І. ОНР.Пn~IОЩІІ.-П, скріПнВй; 
І. оТяr ..... щ .. А, О7"lІІиоА-П. стяж" 

вИl!; 
•. ,порн,.,-п. упірвИй. 

199. аonто.о_пРОг6ничниЙ. 
201. аon,. .. '" .... _поmк6джена ф8аа. 
202. аоп"WОА(mок,часmота)-вenВкий. 
203. аор .. _притuскачl; IІритuскач 

(-ча) (един. ч.) (Др.); аamuСI<ОЧ 
(ДСТ); прumич"u (11/111). 

204. аоро ... (на 1<0лле"торе)-вИжОЛО
бок (-бка). 

І. rpo .. ooТ80"'''' -- б. блИСКав 
ннкОва; б .~ ... 

І .•• у_поmощат"'~"- • rл,-, 
•. наl ... ,.н ... - б. жнльннк6ва', к&-

блЄва; ·ио-
11. _H .... TOrp ....... O ..... -- кІ 

б~дка; 
11. nODTo .... -б. постова; . 
11. п,o •• ""он"...--6. проєкціЙJIВ. 
•. paaroOOPH'" (телеф.)--6· роз-

х6виа; І. paonpa_ .. T ..... H.. б. р08ПО-
дільча; -І. ТР.н ... Р •• тОР..... O.Tpaн~ 

2(15. ар.; wall-bracket; Wandtla.ger(m), 
Lampenwandarm (ш); applique (І) 
{cmehhoe)-иаСТIВВИК (-ка) Jlяк
п6вИЙ; лямпонастlнинк (-ка); 

форхаторна. 
225. a'Ao .. h .. ii--6УДКОвІій. . 
226. а,_ (телегр.~ква. ЛІтера· 

6. h.nOA ... JIIH08-Н. л. нерух6ХИЙ; 
•. nOA ...... hO.-Н. Л. рух6мий; 
•. потоП очно. - наст8льИИК (-ка) 

Jlякп6виl!. 
206. ар .... т. Ір._настінник (-ка) ляк-

п6вні!. olSlМПОllастlнник (-ка). 
207. ар ..... т ..... 1і (злe.tCент)-БРИк6тНИЙ. 
208. аРОАнаотинr---радіО1l6вления. 
209. арон •• оlІ ( ... агнит. трансфор.ма

тор}--павцерннЙ. 
210. арон •• -спиж (-жу). 
211. аро ... о .... 1І ("""Н. проволо"а. на

I<ІІадl<а)--спижовJi:іІ. 
212. а,о""ро_ .. н,.,А (lШІур. І<абель)-

панцер6ваниll. 
213. аро""ро •• т~панцерувати. 
214. &рон .. ро ..... -.. н... ("абеля)-пан

церуваинл. панцер6вання; І., 
зкранирование (npue.tCНUKa) - за
стування. 

215. арон" ("абеля)-паицер (-ра) (Г., 
А., Т.tCч.; у., Др., Рнд.); 

11. r .. 6 ..... --п. гнучкИЙ; 
6. ""Р"'ТOR (аa.telrНутая) ("абеЛЯ) 
-п. закритий; 

11 .... 6 ... ,,-п. жильннк6виl!, каблВ-
вий; 

6. ОТКР"'ТOR (рааО"'lrНутая) ("оое
ля)--п. відкритий. 

216. аро_"". (света на Jl<pah)-кИдан
ня. 

217. &роо.т,..-а .. т" (на ЗI<Ран свет)
кИдати, кИнути. 

218. ароак" to ... --кИдання стр, му. 
219. aPJaok-брус6к (-ск!.); 

227. а' .... нн .. А (БЛaJUi)-Б)'КОВВИЙ. 
228. а, ... оnaча.т.оощ .. А (annарат)- бук

водруківвИй. 
229. а, ..... (mрa.teВая)-оСЯнацн; 

І ..... ор ..... --о. внтворцевв. 
230. a,kco ... A-ОСНиИчнИЙ. 
231. а,м.r.--папlр (-пl!ру); 

І .• 06.ОТО .... -П. азбест6ванвй; 
І .• 00_ .... - п. воск6ваииІІ. во-

сківка; 
6. ryТТ.П.Рч..... - 11. гутаперч6-

вий; 
І ....... т ... -П. ж6втиіі; 
6 ....... руlOщaJI, •• ОІІRЦ8l0ИИ8Jl-

п. іаоляційниll; 
6 ..... А .... Торн... - 11. іи,цикВтор-

ннl!; 
І . ...,60"hAO .... -П. кароорунд6-

вий; 
6. к ........... -п. mкірннВй; 
6. иор .. чн __ П. бруиВстиЙ; 
І ... р.сн",-п. черв6иий: 
6. паК.РО •• НН&JI--п.лакОванпП; 
6. м.""'~О_П' мавільськиli; 
6 .•• ro .... To .... -П. кєгомїтОвиil; 
б .... каИІІТО_-П. м:іка.нітОвИЙ; 
6. Н."К.,. ..... -П. пік..ТІевиіі; 
6. п.Р ••• НМРО_ИИaJI, "реn.таи

.. .. " n.р ...... О .. - п. (про)пара
фіи6ваний; 

6. ::::;;O:O.HTНOR - u. пергамеиу-

6. ПOnIO~" ... -п. полюсозначиий; 
6. n,оп"т."НOR-П. нап6єииfi; 
11. n ...... Р ..... --п. прохащевии; 
6. П ••• 0110., прО •• On8ИИ __ П. 

проолlєвий; 6. моитактн .. А--б. дотичкбвий; 
6. aO.A ...... t ..... h ... A-б. влучнИй; 
І. yron"H,.,1I (В Jлe.tC,,,те)-б. вуг

JlЯНИЙ; 
6. ЧИНК08,.,А (В зле.tCенте)-б. ции-

6. n. n.р".но" - п. парафіиова-
ний; 

11 ..... ицО.8R--П. олив·ЯнИЙ· 
І. ОТ8Мn""И_-П. скляпоаа*' 

к6виЙ. 
220. ap,.,.r. (.tCеталла при перегораюш 

предохранителе U)-брИ8ка. 

І. ц ..... _О"Ан ... - п. ЦР.l~ОI
д6вавий; 





8 Бумаг" шедкоВШІ- БариаТОІJ 

232. 

:t33. 

е. w.nио .... -D. шовк6вии; 
е. W8llnaHO •• JI-П. mелак6ьвииil.; 
•. ІІПО"О"."_П. японський; 
І. 1І0"П.У"8-П. компаунд (_ду). 
&у ... JИ"W. (КОНденсатор, абажур, 
и80ляqия) - папер6виl!; 

1.-.08"УIU .. wА (об иаоляquu)-па
пеРО-ПОВітрЯНИil. 

&У" •• "О.ОIl .. А фото".тр; Bunsen'o 
photometer; BUn8enphotometer 
(n); photom~tre de Вuпseп-Б~н
зеНіВСЬКИіІ світлом ір (-ра), фо
тометер (-тра). 

&у"т (nроволоlrU) , Іухт. - к6і1ла 
(аа Г., ДСТ); (nач.ш (У.І; 
койло (Др.»). 

235. &YPIl-б~ря; 

236. 
237. 
238. 

239. 

:t411. 

24\;. 

247. 

248. 
249. 
250. 

251. 

25:г. 

2:;3. 

254. 
255. 

ао marHl�tha .. --б. магнетна. 
&уоооп_бус6ля (ДСТ). 
&уот.р-оольтододатна дииамо. 
&yтwnKoolp .... wA aneKTPOA-ПЛЯШ-

",-вати!! елеJ<тр6д (-да). 
&yтwno .... wA (злеAleнJn, 6атарея)
пляшк6виil. 

&уФ.р .. wА (аггрєгат, 6атарє.ч}-
вирівш\.~ьииil, б~ферниіі. 

V-0Iр.8 .. wА, "Оlр& ... ",і1 (о кри.ой) 
-v-подібни!!. 

B.roh-ваг61І (-на); 
ао •• TOHOMHWA-B. автон6хнии; 
ао A808moA-в. подвіljниЙ; 
ао ОАІІНОЧНWЙ-В. одинИчнии; 
• 0 ПРНЦ8пноА-в. ПQичіпнИ.u; 
•. tp ..... A .. wA-в. ~амвlL.i!ИИlі; 
•. -" •• r.т.п" - в.-мот6р (-ра); В.

рушііІ (-шій); 
•. -А. паО08IММРО"Н" - В.-М. паса-

ЖЙРННIl; 
•. -"отор - В"ГОН-МUт6р (-ра). 
8arohhwA-ваг6нний J 1I8.гuн6виЙ. 
B.roho.0",.twA--вагонов6д (-да). 
Вакуум-порожня; 
b.-lІоr.р.р-порожнЯвиil когерер 

(-ра). 
Ва"уу".тр - порожнем ір (-ра), ва-
кууметер (-тра). 

Вan-вал:(-ла); 
•. П·Р.КntOчаIOЩIІА-в . .пєремичнИА:. 
Вanии-ва.16к (-дка); 
•.•• "o .... I-в. тяжни.и; 
В .•• Аущ .. іі-в. тяговlti!; 
в. нр .... щ .. А-в. фарбівиИlІ; 
а. n.МТОПРОТАмсн ... А - В. стьожко-

посувmlіІ; 
•. "8ІНиммоl-в. натискшій; 
•. наТЯJICноА-в. натяжшіil:; 
•. печатаlOщ .. а-в. друківнИн; 
в. р .. фп ...... А-в. карб6ваниіі. 
Вan"НО.~IIІ-валк6виli. 
В ...... -- к,піль (-ПМІо) .(Г .• А .• 
ДСТ); "уnеля (ТAlЧ., Т.); 

в. (СQсуд)-купlльниця; 
а. в"поn"рН8А, А.УПОn"РН'" - к}'

пі.1Ь :\воподярниJl; 

241. 

242. 
243. 

244. 

245. 

в 

256. 

257. 

&ухт. (nровода). l�y .. t-к6Йда; 
•. И.lап""в. - к. жидьник6ва ка-

олена. ' 
&WOtpOT.-Х'ТКіСТЬ (-кости). 
&wOTp",A (о аарядке, раарядке)
~~КЙIi; І. (о деижгнuи )-mвнд-

&",отр~-".А.Т.УlОщ.А (.ыrлю~а--
тель. контшrm)-ХУТКО-Ч1ІНRиil; 

1�.-.. е .... ющ .. А ... (о нагругке)-хут
ко-МІ н.1ИRИИ ; 

1.-пер.меии",А (ток)-хутко-амін
нии; 

&.-П .... Т.ющ .. А (тел. anпарат)
xytko-друківиИіІ; 

1.-р.ботающ .. А (тел. аппарат) .. 
ХУТКО-<WІІНИИ; 

&.-хо" .. ",А (Alотор. генератор)
швидкор, шнии; 

6.-"0" .. ..,11 (злектровоа)-швидко
хідний. 

& ... ТО8ая harPY.H8-побутОве ОI)ТЯ:
жепни. 

&юро-6юр6 (-ра); 
6. Т.П.фоиио.·---б. телеф6нне. 

• 

в. ВО.АУШНаІІ-К. ПU1Jі'ГfJяш:ін; 
• ..... nумс.ННая-Куп і."lЬНИЦЯ (ВИ)

.1~'.J.жена; 
•. Вbtсмоленная ианутри (дєревян

на.Ч)-ІС-ЦЯ висмоле'На; 
•. гВль.аНи .... оКВя - к. гальван іч

ний; 
•. гальванопnаОТМЧ.ОК8R -К .І·аль

ваНОП.lаt::ТИЧНИИ; 
•. rМдРоал."ТРм .... СКа.я - К. гцро-

е.lеК1 РИ(ІНИИ; 
•. двуполярная - к. двопол.ярниЙ; 
В. IІ"nиняная -- к~ця глиняна; 
в. д.р.вянная - К-ЦЯ дерев' нии: 
в. каменная --- t\-ця кам'янн; 

а. кмоnая - к. кислий; 
а. МОНОПОn"РН."-Iі.однополЯрниИ; 
а. оомол.нная (вообщє)-к-ця по-

см6лепа; 
а. о. онаруНІ" - К-ЦЯ oljC.\IIJ.H~lIa; 

В. пропитанна" (деревян..)-к-ця lІа-
п6сuа; 

а. СВ.товаЯ---I~. свіТ~lUВИИ; 
Во трнпоnярная-к. ТРИПОJl.ярнии; 
•. ФОРІІ080ЧНая-к. форміоmlіі; 
в. чуrунная- -к-ця чав~' нна; 

а. аn.Ктрм .... сК8Я-К. елеКТРИЧНИlf; 
•. а~.кт,о~мтмч.ок.я--ко електро~ 

ЛlтИчиии; 
•. зn.нтроотрмц.т.л~ная--к. ,-)],",1(

трОВіД 'ємнніІ; 
а. аn.ктропоnоJНМТ.n~Ная-ко 1~ .. leK

трододатниli ; 
•. змan .. ро.анная (чугунная)-к-ця 

склиць6вана. 
В.ннаЯ,.анно. по".щенм.-куп іль

ня. 

В.р ... тор, -варіятор (-ра). 

Вариации Вecw аргирометрические 9 

258 .•• Р".Ц". (Alааштua.wа) - аміни 
(амін), варіяці! (-цій); . 

а .•• rи .. ТМw....-з. м:агпетн~; 
а. м .•• "0 ..... -3. м. віlсові; 
а. м .• JК.roaHw., rо."чн".-З. М. 

річні; '. 
в. м. any .... AH .... -~. М. випадк6Вl, 
в. м. ауточн .... -а. М. добові. . 

259. В.р .... ро •• Н ... (Alагн. потока)-ю-
няння, ввріЯція. . 

26О. В.р .... ро •• Т~міияти, ваР1ІОватн. 
261. В.р"о"упп.р-варіок~плер (-ра). 
262. в.р .. ом.тр-варіометер (-тра); 

в. е".нnяри ... А, А.УМИТИ"''' - I:J. 

двонитк6виli. 
263. В.ТТ; watt; WаtЦп); watt(m)-нат 

(-та); (.атт (Пул .• ЛсФ., Др.)); 
.._ .... o_buto-годИНа. 

~64. Ваттм.тр - ватметер. (-тра); 
В. двоАноА-в. ПОДВІИlIиil; 
Во динаМОМ8тричеDкиА В. ДИIlS-

мометричниil; 
в. А"ФФ.Р."Ц"an .. н ... Й u. дифе-

реИціяльниil; . 
...... "унц"онн",А-В. індукцiilии!!; 
•. о" .. офа ...... іІ-В. одиофаз6виll; 
в. р.rМDТРИРУtoЩИ~. оамоп"wущиА 

-В. самопИСIlИИ; , 
в. D •• рнальноЙ ш"апо" - В • ..1ю-

строска.1еви!!; .. 
• т.пло_оЙ-В. теП~lОВ:И"; 
.: тр.хф •• н",А-п. трифвЗ6~иіі; 
в. атanоннwЙ-в. еТ~16нниИ. 

265. ВаТТМ8троrраф (Bl1Jl11llAl<mp cll.Мonи
ШУЩUЙ, рєгистрирующий)-ват-
"етер (-тра) свмопИСНИН. . 

266. ВВТТНblЙ (то", провОdиAlОСЛlь)-ват
НИИ, lJUUUЧl1іі . 

267. Ввинче .... ",іІ (uаолятор)-в(у)(вВн
чени". в()·)кр~ченин . 

26~. ВеМНЧ"8.Н". - в(у)rвйнчування, 
в( у )(ВИllчеIlНЯ; В( У )КРУЧ~ вання. 
в(у)кр,чеНIІЯ. . 

269. В."н"нват",-ТМТ" - в(у)(ввнчува
ти, В(У)(ВИНтИти; в(у)кр)чувати, 
в( v )крутИти. 

по. в.оА (провода; антєнны-у(в)щскK 
(-ску); аanра.ід (Рнд.); .nрава
d3ШЮlЯ (А., Т АІ'.); 

В. ант.инwА-у. знтен6вий; 
В. ".001"011-)'. подвiilииil; 
в. троll .. ой-у. потріilниil. 

:!71. В.о" .. оil (иаолятор, nро.одни,,)
·(в)пуск6ві\іІ. 

27:!. В •.• :tб~ продвигатьоя (о волнє)
вглиб просуватися. 

273. В.б.р (едwшца ... ат. ЄАІ"оети)-
вМер (-ра). 

274. в." ...... (вагона)-Itедіння. 
275. В."ом",А (роли", "олесо)-тЯжниИ . 
276. в."ущ .. А (роли", вaлu,,)-тяговВЙ . 
277. В •• ро06Р""ЬІА (рупор, aюnЄНllа}-

віидуватиfi. 
27~. В8Н08 ...... rНиТН .... "оn.б.ни", --

ри.ц .... -вікOItl магнетні зміни . 
Z7!J. Вектор-вектор (-ра); 

•. рвсхо""щи •• ,,-в-ри р'оЗбіжні. 
28О. В.КТОРНblіІ (о диагрOAlAlе}--вектор

НИlі. 

281. Вап ........ (тока, e.шюenш)-Велн
чина; . 

•. IІr .. о .... "ая (тока) - в. митrьо-

282 B.::~"T.; Wehnelt; Wehnelt-; (de) 
. Wehnelt (ЛQAlnа. прєрыJlmль

,

' 
трубка) - ВенельтіВСЬКИЙ. 

283. В.НТ ..... ро ....... - пров iTpJOBaННJI, 
провітреиня. 

~:~: :::;:::~,::~)"~:~;:;~{-:;')7·. 
•. (ФЛЄAlUНга, Вtнельта) - хлипвв 

(-ка). ) 
286. в.ит .. п .... wА(уcuлшntль,трубка

хдипак6виil. 
287. В8нтип"тор-вітрогін H'O!la) (Г., 

А., ТAlЧ" Др.); nрй"-Ітр~tJ'I 
(А.); вітрsPЮк (У.,. ФС.); ВІт: 
рови" (ДСТ.); .ітр,.ка (Рнд.), 
AlЛUНО" (ФС.); ВtНmuлятор (ФС.). 

288. в.ит"п .. ц .. о .... ",А (канал, тру6а)-
пров ітрювальниJl. 

2811. ВеНт .. п .. ц .... -провітрІОваиllя, про
вітрення (А. Др., Г.,. ;У., 
ФС.); вентиляqія (А.); .,тра
виця (ДСТ .); 

•. анс .. an~н"'-П, вісне,аксіЯльне: 
•. монусот •• нна,,-П. ПП1Чllе~ 
В. поn.р .... Н ... -О. попе~чВе; 
в. посторонняя--Л. стор6НIIЄ; 
в. oc ••• A-П. вісив; 
а. р.диan~нан-п. рад~Я:льне; 
в. аиво.на"-п. наСКРІЗне; 
в. 006OT •• HHaJI-П. власне; 
Во yO ...... "h.A-П. зб ільmенt" о 

290. В8РТ"кan .. нwЙ (регулятор, антен
на) - ПРЯ'lОвИсниil, сторчовВJI. 

291. В.рх (рефле"тора, стм6а) - верх 
(-ха); 

•. ".ПР08р ... н ... і1-В. непроз6рии. 
292. Варх .. "А (дер;жатель, свет. nровod) 

-верхній. 
293. в.р"уwиа(вершuнаволны-верш6кK 

(-шка) . 
29~. В.рш ..... (стол6а) - верх (-ха); 

в., rono8кa (столба? ..иачтw) - го
.16вка; 

8. А.корат"ВН.Н (Alачтw) - ГОЛОВ
ка ОЗ,J,6бна; 

•• pWMHY (сmолба) СIl8WИ •• Т", 0110-
смть - верха скісно зрізати, 
зрізати. 

~II5. в.рш ......... і1 (о nри.яги, HacaдK~)
веРШJ<овВlІ. 

~9Ii. Вео-вага; 
а. оц.пноlІ (злеlrmровово, гaгGНo)

в. зчіпна. 

297. В8О0.0А (OPЄo.tJemp, 60льтwceтр}-
ваГОml:JI; •. (отноє. ".tca.м)
терез6виЙ. 

298. B.oo"oot,,-вАжність (-ности). 
299. B.oo ..... A-важнИй. 
300. В8.'" - тереali (-вів) (1:.,~, 

ДСТ., ФС.); [вага (T~'-I .-\ 

(КХС.»; .' 
ДСТ .• ФС., RXx:;l; .. i ЦІі 

.0 8~r .. ~.eтp.".O'" -; ",. c\~~n-
МІРЧІ; І І' .,f-, ..- u ,І 
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ЗОl. 

302. 

зоз. 

304. 
30::'. 

;JOti. 

307. 

308. 

:.109. 

310. 
311. 

312. 

313. 

314. 
31::'. 

316 . 

•. ran~ •• иоnn.ат.~.ОА".--Т. Г~ 
ваноплас11!lчні; 

•. • Н"J/IІЦ.ОННW8--Т. індукціЙНі; 
8. l�opo.wOn08W8--Т. коромисл6ві; 
•. IIpJ/Тlln .. Hw. (КІ/лона) - т. за-

КРУІвl; 
ао ... rиIlТН .... -т. ма.гНМВі; 

80 II.T8IIIIOM.TPII".O""~. метало
метричні; 

ао 811 ...... ,." .. " ........ 0.... (а.млер-8С. 
cы-т.. електродивакІчні; 

•.•. npJ/IIIHHHW. - т. е. пруЖliниі; 
·.-АВр .... тan .. (для _талонноа све'Ш) 

~.-ТРlІмач і(-ч ів). 
В.т." (о6.моnuш JU<оря) - гілка 
(А., Рнд., У\ га,1sзка (г.); 
IвтІКа (Г., Др.)); 

8. 80О"0""ЩIUI (кривой) - г. до-
гірня; 

ао Нllахо""ща .. _г. додільна; 
•. п.рапn.n"нIUI-Г. рівнобіжна. 
В.т.р .n.l�Tp .... o .... I-вітер (-тру) 
еJlектрИчниЙ. 

В.тр,.И"., •• тренмм" -- )l..'1ивОк 
(-нка). 

В.тряноl (двигатеЛЬ)-ВітровИіі. 
В.щ.от~ечоВliна; 
ао •• ОnIlРУlOщее-р. ізо~'1.яцilвa; 
ао ": аОnОННІІОТО. -- р. і. ВО,lJОКИУ

вата; 

ао 11. 800кооБР •• Н08 -- р. і. воску-
вата; 

ао 11. rYOT08--р. і. І'уста; 
ао ... НlИАиое-р. і. теча&., рідка; 
а. и. н •• осnп ••• НIlIОЩ •• ОR -- р. і. 

незапальна; 
во Но К.nn •• КО. -- р. і. нетопка; 

во и. оrнеотоlиое-р. 1. вогнесті:l-
ка; 

а. мо пnа.иое--р. і. топка; 
ао мо ппаОТИ'lное--р. і. пластИчна; 
а .•. ПОnУ""ИАИО. - р. і. напіврід ... 

ка, наПlвтечна; 
•.•. тепnоупорно. - р. і. тепло-

тривка; 
а. И. тяryч •• -р. і. тяг)ча; 
8. ОIln ..... lОщ.lІ--р. склейна. 
B ........ wl (потенциал, блокuровка) 
-взаємниіі; 

•. индуицин-взаємоіНД)l(ціа, ваа
є_на щдSкція. 

В ...... О".liот .... (тОКО8, сuЛ)-ВЗає
_оЧИВ (-ну). 

В_ .... о .... "уКц .. я - взаЄ_Оінд~к
ція. 

В.р •• (рыага,' стре"кu)-р6зчіп 
(-чепу). 

в.р ••• н ..... А (nPОВОд)-розріЗвниіі. 
B.=~OI (рЬlча, , аа",,,чка)-розчіп-

B.puw ....... (ПРО80008)-розрізу-
вання, розрізання. 

B.puw8at",-•• Т" (ПРОВОд)-роарі
зувати, розрізати; •. (стреЛКI/)
розчіпати, розчеwiтн. 

hpw. (.АСасленнш:а)-Вliбух (-ху). 
B.pw.aTan .. (-лєктрическиЙ)-JI(іно
аапальиик (-ка). 

• apIIIIa.T~, aaOp_tr.-висаджувати, 

З17. 

З18. 

З19. 

320. 

321. 

322. 
323. 

324. 

325. 

327. 

328 . 

329. 

330. 

331. 
332 . 

333. 

334. 

33::'. 

336. 
337. 

338. 

339. 

Вliсадити; 8-.-вибухати, Вliбух
нути . 

B.pw ••• Twl (гав, с.мееь)-вИбух6-
внА. 

В.т", ',.т" О .. нт. (о.моторе)-
рушати, р.шити (аа г.). 

В.'р.тор-вібратор (-ра); 
а. Kann.-B. КШПlвськиll. 
•• ,р.ц"о"н ... 1 (вr.тря.мuтель, ре
гl/лятор)-вібрацlAниЙ. 

В.'р_" (.АСе.АСбранlll)--тректіння, 
вібрЦія. 

в .. 6р .. ро.ато.--тре_тіти, вібрувати. 
•• r8HдA nампа-ВігаНДівська Jl'я:м

па. 

Виден.. на раоотояни .. -бачения 
Ііа відд&llЬ. 

В." .... ООт .. (С8ета)-видність (-но
сти). 

В"Д (8нешность) - вигляд (-д~'); 
8. (равновидность)-вид (-ду); 

•. O.HJ/OO"A8n""blA ("ривой) - БJi
гляд СИНУСОідадьниJi. 

... дО ..... Н.н ... (noтоха свєтового, 
... агншлного) - відмlllа. 

В"Д'" (токов) - видя (-дів); вид 
(-ду) (eдuн. ч.). 

В .. NИВ, Р .... Т8lI.и ... (В.JЛЄl\. сетu)
р6звнm<в(ааГ.); [рі:ж:lru(ДС1'.), 
рогачu", рогl/ль"а (др.), видеЛІ'О, 
• uОелечко (А., Т ... ч., г.»); 

•. ( ... ех. "онстру"ция) - вилка 
(-лбк); 

•. (багор) (для уОеРЖ;U8. столбо.)-
рогач (-ча); 

•. (для подвеса) - чаплія; 
а. 0О8Д"Н"Тenr.н8Я-В. злучи і; 
•• WT.no.nr.H'" - прн.тичка виль

часта; 
•. an.ИТРОn"ТИЧ.ОИ8Я- в. електро

літичні; 
•. а .. бипоnнрная - в. е. двополйр

НІ. 

ВИnКО06р •• н ... 1 - розВliлкуватиЙ. 
•• nочн"," (І&онтtJliт, прuспособле

ние)-вилкуватиil. 
В""т-гвинт (-та); В. (ШУРI/П)-

шр~ба; 
а. аажимноА--r. з~тискнИй; 
•. ИОНТ8итнwа-r'. дотичк6вий; .0 .... КрОМ.ТР ..... ОКий -- r. мікро

метричннА; 
8. р.rУn"РО8очн ... А - г. рр гулів-

Вliн; 
В. упор .... ,А-Г. упірнllн; 
а. уотановочн .. а-г. установшій. 
В""товой ("o.AtAlymamop, дО.АС"рат) 
-гвннтовий. 

В .. ОЦІІН08wА фиn"тр - вісцИ:нове 
ціДЙJlО. 

В"оячнА (коллак, лa.AUtа)-висНЙЙ. 
B.THoBwl (о eoeдuнeниu, иаоляциu) 
-звоЙовИіі. 

В"тоl (шнур, провод)-кр)qений, 
зmiтнЙ. 

В"ток - звШ (ав6ю) (аа г.); аа
КРl/т(Т.мч., ЛсФ.);скруm (РнО., 
ФС.); оБКРl/т (др.); 8ителка, 
цівка (Т ... ч.»); 

340. 

341. 
342. 

343. 
344. 

345. 

346 . 

347. 

348. 

3411. 

350. 
3::'1. 

3::'2. 
3f 

354. 
35::'. 

3::'6. 
3::'7. 

358. 

359. 

360. 

361. 

lJитки близлежащие - Воавращеllие 11 

...... an ..... щ ... -звОI п6блиаькі; 
а. ао .. рати"., Н ..... Аущ .. А-а. 

зворhтннА; 
•. ... ртаwl-з. неЧlhmвй; 
8. поп.р.чнwl-в. поперечний; 
а. ПРОТ .. 80д.IОТ.J/lОщ8_авоl (су)

протичВнВ1 ; 
•• ТIІО8 О.КI4I1I1-Jl6твшка. 
B.Tp""HWI (рефлектор) - вітрИн
ннА. 

."tp"t-віТJ)ЙТ (-ту). 
В.тото".; W'hеаtвtoпе; Wheatsto-

1.Іе; Wheatstone (amlарат, .АСО
tmu,,)- Вітст6нівськиіі . 

Вн"р •• оl (так, nOЛЄ)-ВИХРОвИіі. 
B .. "po.-нІІхор (-хора); 
ао NаrнмтиwА-В. магнетиий; 
•. аn.ИТРОllаrнитн .. " -- в. електро

магнетннА. 
B ... nw ...... (столбо., ... ачт)-за
к6пування, закопання. 

ВкаП .... Т .. , .. ОП8Т .. -- закопувати, 
закопати. 

ВИnlOчвт.n .. - у(в)"икач (-ча); оа-
nuнач (nІ/Л.); 

•. �i.t.p."hwll-у. батерііінніі; 
•. p"' ...... Hwl-у. важіJlЬНнА. 
BIlnIO ... t .. ,- .... Т .. -у(в) .. lІКати, уві-
"кн)ти. 

ВИПІО ..... ". - у(в)кикiLння, уві-
мкнення; 

•.• ц.пr..--у. в к6ло; 
•. 8Отр."но.-у. (зу)стрі.\не; 
•. " ..... р.нц .. an .. Но. - у. дифе-

. ренцlяльне; 
•. каскадно..-у. каскадне; 
а. ИОО •• ННО.--У. посереднє; 
8. mrHO •• HHOe-у. митгьовв; 
а. н •• отречу-у. нщстріч; 
ао на rор.име--у. на світло; 
а. на п.р.дачу-у. на пересилання; .0 на потуханме-у. на темно; 
•. н. np ..... -y. на прнАкання; 
ао парanп.nr.но,,-у. рівнобіжне; 
ао ПОnУПРЯIІО"'--У. напівпосер6двє; 
ао ПОOn8АО •• Т8ІІ .. ное--у. ВВ8КОве; 
•. прН .. ОIІ--У. безпосереднє. 
ВИnIO".нн",А-ув іикненнА. 
8na""hwA-волбгиИ ; 
• -ІМноот" (uа.-.ляцuи) - вол6гість 

(-гости). 
Вп •• о (вращенuє)-лів6руч. 
Вп"ян". (проводов, ... агнuта) -
вплИв (-ву). 

в" ••• н .. ",А (крюк)-у(в)_iLaаннА. 
В .... на ( ... асс .. ) - у(в) .. iLaування, 

у(в) .. азавня. 
B ........ K-у(в) .. iLaув&ІІьник (-ка). 
В.............. (.ІШСС") - у(в)кiLзу
вавня. 

В ........ ат .. ,-•• т .. - у(в) .. iLaувати, 
у(в)мiLaQТИ. 

В".от"моот" (вагона. тра.мвая)
.. істкість (-кости). 

Вн •• апнwА (о аа..иыRнuu.t повwщє
нии HO�lp.)-рапт6вніі, 

b-ноото.--раП1"6вість (-вости). 
BHlnOnlOo .. wl (о пространст.е)-
позаполюс6внИ . 

362. 

363. 

364. 

36::'. 

366 . 

367. 

368. 

369. 

370. 
371 . 

372. 
373. 

374. 

375 . 

376 . 
377 . 

378. 
379. 

380 . 

381. 

382. 

Вн.,.а.8ТН .. а - поаарозраsУИк6-
ВИЙ. ) ~ 

В .. шн.1 (npoвoOНUlt, сила -
внішнііі . 

внутр ..... иа (прмодка. сопро-
тu.л.~вН)"трішиііі. . пiдJai-

80118 ПОАIІ ..... ии- - вода 

Bo~oe:~ ..... OA (але.мент)-водова-
дивнИЙ. 

BOAo".npa .... цu .. wl - ",,;!.онеоро
нІІкливиil. 

во"оро"н ... 1 (аппарат, ,lа.мпа)
водневиil. 

Bo"opo"o-.. __ ,...wll (lМUIOCт 1-
воднево-кисневий. 

BO"OOTPJ/lh .. l�--водострукйиииk. 
Во",,"оl (двигатель , Ir.I.tЬma.tU!mp, 
o.rла:жд'ниt)--ВОдивйЙ. 

Во.нн",А (телеграф)--віВськ6ВВJJ. 
iio.6J/"orтan .. ; exciter; Erreger (ш); 

excitatrice(f) -з6}:дник (-ка); (по-
61/дНUK (Т.мч.»); 

В. Г.РТЦ8-з. }'ертцівськиll; 
• .... иц.НТр ...... lll1й - 3. коицен· 

тричнвй; 
•• п .... аО •• Т8ІІIItи .. а· - ". НИ8КО

вий· 
8. WJ/~то.wll-З. УЗбіч'НIІКОвВЙ. 
Bo.6J/".Tan".Wa (аггрогаm)--аБУА

нllіі . 
B081iJ/_T",-6J/АНТ" - з6~джува
ти, збудити. 

Во.6J/_lОщ .. 1 (ток)-зUудиИll . 
Bo.6J/IIIA.H •• , ехсіtаtіоп; Erregong 

«(); excitation (f)-зб)'ДЖування, 
зб~дження (А., ЛСФ., У.); аво
рgшeння (др.); [ожuслtння 
(РМ.»); 

а .•• 8"IІН08-3. взаємне; 
а. IIHA ..... Ayan~H08 - з. івдн.іду ... 

альне; 
а. Н •••• "0 •• 08 - З. незалежне; 
•. оатаТОЧНО8-З. залиlll.Кбве; 
а. OT88T8��8hhoe--з. віДraJI'S'жеве; 
•. п.рannan"НОІІ--З. рівнобіжне; 
ао :~::::~O., ............... - З .. 
а. ПОCn.АО_Т"'~"08-3. ниакове' 
во поот.рони •• , н ...... О ... О. _ ~ • 

незалежне; .0 ПООТОАННО8-3. стале; 
а. c ... waHH08-а. :мішане; 
ао 0о6ст •• нно.-з. власне; 
•. ц.нтрап .... о. - з. центральне· 

•• WУНТО80.-З. УЗбіЧВlІк6ае; , 
В. ",п.р"о_паУНА - З. надком.-

паунд6ве; 

8. ІІО"П.J/Н"-З. Кокпаунд6ве. 
Bo.6J/_.hhwl-...аб~дженВЙ . 
Во •• р.т (тока)-вертанвя, повер
нення; 

..... - .... n_в. зек.лЄIu. 
BO.B,.T"WI. (удар, тoA~eK свяаь)-
звор6тнви. ' 

BO •• p8LЦ.T~.-T.T",_." _ B~pт8.". 
верн~ти,-ся. • 

В".Р.Щ.Н •• ,-.рат (.ме.м6ранм то
ка) - вертання, ПОвЄрвевн~. 



І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
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383. .. •• '.ще ..... -Ji6риутиll. 
З84 ....... п ••• (то_)-Впли. (-ву). 
З85 ..... ,.-ПОвітря; 

•. о." ......... -п. ок\льне; 
•. .... т .. l-п. CТliCllуте. 

386 .• 0 •• ,ш ... 1 (.",кЛJO'UUIIUЬ. atuop 
u.оляцuя) - пові'l'РЯНIItй; • 

•. (npoeод. конoлuааЦUJl. сеть)
над~мний; 

•. -""_.". (06 шю.і!JI&рШ)-ПОВі
трЯно-пвпер6ввJI. 

387. • .... 'Щ8т~.-т.т~.-•• -аб~рювати, 
вб},рити.-ся. 

388 ...... ,_.щ •• (о cuле)-абурИliіі. 
389 .• о •• 'щ •• _ - аб~РlOавиии. аб}'

р"ввя(А., Т.м', .• У.); 
•.• Т.О."Р."8-З. втмосфlJрні; 
80 •• rИ_ТНW8 -::І. магп6тиі. 

3110. В .... ,ще •• "_Зб},рениА. 
391. • •••••• T~.-.YТ~ (о moке. трена

nр_)-поставати, постати. 
392. • .......... -.0 ..... - поставан

ИЯ. поставни. 
393. • ••• ".WJO.-посталии. 
39за .•••••• О ... т.IІ~ ... I._n ... щ.1 -Bi;l

новИliй. 
394 ............... (душ.рент. тр.)-

відновлВнвя. відн6влення. 
395 .••••• "0 ...... 1- відн6влевиіі. 
396. .0 ..... _ ... I-відв6влюваниJl. 
397. 80.0'.OOn"T~.-•• T" - відн6влю

. вати. відноИliти. 
398 .• 0.0 •• 0 ..... щ .. 10ІІ (злє-иєнm. дуга) 

-відновИІіЙ. 
399 .• о.р •• т.... (cuл", тока. злек

тpo.мaгHиmн"гo потока) - зро
стання. 

4UU .• 0.p •• T.T~.-.T. - зростати. зро
стИ. 

40 1. .0.р •• т ... щ.l-рост~ чий. 
402'~ .0n •• -хИliля; 

•. 6n,_ •• щ ... - х. M~lIДpiBBa; 
8. 80туnаlOща .. - х. BXlAHi; 
8. r.р .. ои ....... _ -- х. rаРМОИічна; 

•.•• оl .... -х. подвійна; 
8 .......... " .. --х. поодинока; 
8 .•• Тух ....... -х. SГ8мjвиа; 
8 .•• УКО."-Х. звукова; 
•. ••• ,нт.ро ...... - Х. івдукт6-

вана; 

•. .. о.,n.ро •••• _ - х. моДуль6-

вана; 

а ........ ,_ .... -х. м. випромів-
на; 

•.•• 6er ... _-x. вабіжвА; 
8. Н."ТУХ.""," -- х. невгв.мівна; 
8. ООИО8""--Х. основна; . 
80 отра •• ИИUl-х. відБИта; 
•. n ..... _-X. впвдиА; 
•. nap",to.H8��--Х. пересильнА; 
•. no._ ...... -x. відрвджувава; 
•. n.p ... o .......... --x. авл6млена; 
•. npoaoAJl_-х. прох6жа; 
....... оn.' .... _радіохВ1tля; 
8. О •• ТО_-Х. світ .. '10ва; 
8 .......... .....-х-лі ав.яаан,і; 
•.•• и,.о ...... ~.... - Х. синусо-

lД&льва; 
•. ... от .... _-х. Вда'спв: 

403 . 

404. 

405 • 

406. 

407. 

408 . 

409. 

410. 

411 . 
412. 

413. 

414. 

415 . 

416. 

417. 

80 DТО."811-Х. стонча; 
........ _._х. сферІІчна; 
•.. ",,,тр.-марот ••• - х. ультра-

кор6тка; .. 
а .• "т." (t:oпря_а CUCIrIUI .. ) 
-х. парцівльна; 

8. ~~~-:.т~~:~rи"т"- -- х. @лектро
........ I--хвильовRD; 
........... _ .. 1 (:намево. о6.мот-

ka)-хвилЯстий. 
"nнon_-хвнльолам (-118); 
8 .•••• оти .. l-х. ємнісив8~ 
•. ·""_ •• "І-Х. індукційний. 
• On.O·.P-XBНJlbOMlp (-ра) (ЛоФ.); 
•.•• ТО •••• ".--Х. &8Тодин6вии; 
•. Cn.'И-Х. Сщtбівськиll. 
8on.оо'Р88 .... 1 «()/І.мотllа)--хвилli-
ствА; , 

.............. (ртути • прер", •. )-
хвилювання; 

.-•• o,oт~ - хвилястість (-тости). 
.0n.o' .... t ... r-хвильовКаз (-за); 
80 lоnо •• Т ....... и ... -- х. болом:е. 

трliчний; 
• .•• rиll"!'иwl-х. :М:8гнетниА~ 
...... po.o .... I-х. міКРОф6вниіі; 
ао In.ktpOnIllT ......... -х. електро-

літИчний. 
• ono ••• oтwl (0/1 uволuр .• єщ.)-

волокнуватиl!. 
.... еммо-волокн6; 
•.• О' •• то.о.-в. азuест6ве: 
•. · ..... '.о.о8-в. бамбук6ве; 
8. nРОАОn~ИО.-В. подОвжне. 
.оnо .... (еЛОАСпе)-волоCJiив (Г .• 
А .• У.); [голосок (А .• У.»); 

•.••• РЦО."_В. кварц6ва; 
8 .•• Тап ...... ' ........... -- в. мета-

ль6вана; 
•. no ........ I-в. почіпнА. 
• 0no •• 0.wI--ВОЛосИнннЙ. 
• 0n~T; volt; Vоlt(П);VОlt(m)-В6льт 

(-та). 
.оn~т.-rр ..... _ •• w • ..-Воль-
ta-rраммівська мапu\:на. 

80n~Т ___ ВОЛЬТаж (-~); 
•. nooto"."WI-в. сталий. 
.On~T." •• Ц"" -- ВОЛЬТ8 tа8.ція; •.• 1I"'.O.A8II~._ - в. сннусоl-

дальва. 
.0n~T"".01l.1 (о /lатарсе. злеllтpu-

чиmвe) -в6льтівськиА. 
80n~т".тр-вольтам(rreр (-тра); .. ��y._ .. -в. Б},ваенівоький; 
•. •• 00.01-В. вагоИliIl; 
•.• 0.".01-В. водинИй; 
•. r ...... I-В. гаа6вий; 
•. ....... І-в. мідниА; 
•. ... Tann ....... I--В. метв;reВИIi; •. 08'._ .. 1- в. обсяrOвиЙ. об'вм-

ний; 
•. о r .. мv..... r •••• , r ....... -B. 

гаа6виJl; 
............... І--в. срібло_А; 
•. т.трац.о .... I-в.тнтрвцlDчиl; 
•. Ц ••• о .... -в. црвк6вий; 
•. _HTpon.T •••• KHI-В. елjlКТРО

.1ітИчииll . 

волиакоер 

"18 ... __ ...-вольтам_р (-ра). 
419: .on ..... _IIII' .... p -- Во.1ьтамперм6-

ІЗ 

...... ~811-П. мarвМ'Н8; 

.: , .... ~811-П. ПJI'I'6м.; п -"ек-
о. _____ ---- .-' 

тер ("'I'J!a); А 
...... _ ... _в. кешевьк6ви . 

420 ............ ....- IIIINJЩ" • 

ТроДИВВllічна. ) __ спрвil-
437 .......... ~.и .. (така 

• вольтвфар8Дltчва іllД~кцlи. 
>&21 .......... T--ВолЬ'l'Вт (-'І'}'). 
422. "n~""JI._ВОЛЬТкУл6в (-ва): 
423 .~BOJIJmWrep (-тра). 

...... .,_" ....... - в. аперіо.ач-
ивJI; .. 

• ......... 1--8. головнИD; 
.: .. ol.ol--B. подвійний; .о
•• .......... _ ..... 1 - В. ди....-

ренціяльииА; . 
•. НО.Т8НТ"". - В. дотичк6ВИЙ. 
...... or._., ... 1 - в ивоroка-

морвий; . 
а ... 'a ...... ~n ..... p .... -B. кио~ 

квадрантниА; ИіІ 
•. n" ....... I--В. пружИви ; 
•• ра"'отр.р, ....... _on"w,_. 

-в. CIUIопИсний; 
..... ,_ ш ........ - в. двоска-

левиА; 
..... оn.ш' ...... ра"'отр"" ...... " 

-в. самопИсвий; 
•. _ ... an~ .. I-в. І'аслівиliіі; 
8 .•• "&РО" ........ О"" ... - в. СИН" 

хровівац іІІниil; 
•• o'r •• I&_ •• "_В' стацlйи~; 
•. п.т •• _.I-В. ствmчиИ!' • 
.~ ., ••• р ... "-в. суиари~А. 
•. T.nao.ol-B. тепло_А. 
•. ,.... ... І-В. т6чиий; 
• ...... І-В. фв86ВНЙ; .: ._po .......... _I-в. електро-

магветннй. 
424. 80nb'r"OTP-". (mpellAlO'UUlleJIb)

вольиетр6ВИЙ. 
425 ""~ТII.Tpo""'-- вольметер само-

. пИсвиl! вольметр6грвф (-Фа). 
426 .......... 0 •• • .OII~T.; voltaic; Volta

.всЬе;· (de)Volta (столб) - В6ль
тівськвА; 

• AJr.-в6лЬТіВ лук (-ку). 
427 . .;.,.~ТO ............... ш._-воль-

ТОJl,одатва l18пu\:на. 
4211 eon ...... -вольфрtw (-иу). 
429: .... ~ .. o .... (о Л(UUlt. нuти)-

80льфрам6виІІ . 
430. Вор_на-лійка; 

•. _ •• 811-Л. УпУсква; ." 
............. (а.нБYUUOРIІ) - РIЖuК 

(-жка); 

мАвни. eDРиlмАТІІ. 
438 .... n, •••• ono.-._--

спрJlЙНЯТИ. (~ ___ ; .",.., 
439 .... ,. .... _- ~реввИ. 

· __ відтв6РJOваиня. вI~;;;ЇJIINI8"' 
440 •• _n ..... .....,.~ - BI)t • 

віЦТВОрВ'І'И. ... __ вlдпОВ-
441 .• ~_ ... ~,-88Т~,-

лати. відиоВЙ'!'ll.-ся· -
442 .............. _ (_у.мУЛRRЮfНl • 

• __ mo)- відн6ВЛJOВ8ВНЯ. від-

.... ~~~:. (0"_ Kprиo4) -- до-443. -_-
гіринА. _А_НВ' • 

444 .• _ •• (.оАН"') - за_ • .• 
... _ (_РВ) -- rApo; . 

..... р .. Т&8 (_pJI)-r. ~~. 
•• ~ ...... (ЮСОРJl)--l'· ~~~ 
• n ... ,........_r. иап._.-'-· 

445 .. ~ .n'- • - .... -· пада" впасти в сиихрон ізм. 
446 .• :_ ... ;, ._,..._впадаВВЯ 

в синхроиіЗМ. . 
447 .• ..--...--' (:м:wt III rnpot:08J-

у(в)плі"'ТН. у(в)ПJI~: ... ...,ч 
448 •• n,... (8fJdUf'lRIь) - np ...... r. . 
449 .• .., __ .-от._ - j(в)пjeкaтв. 

у(в)пусmти . 
450. 1InY_.". (о _)-уП1щеввІ, 
451 .• ращаом .. 1 (.fIlIIlIJO'IiDН. iJЦJ

me .... )-поворітивА. 
452 .• ,._Т ... _ .... ",.-_. ввІ(.мо-

_т.ш_pиue)~ ~ 
.... _.----ооеpr{tввJI рух (-ху). 

453 .• рощо,..-ООертАТИ; •• (1IOI8fJ8'I8-
.а_)- повертатн. 

4М .......... _І(оcuле. УeuлtШ)-обер
т&льнвJl; •• (1ІО •• _.tIIIIЩII4)
ПО&ерт&лЬнвJl • 

455 .• ...-.-.18ІІ(кондежавюр.тране
tJop.мontop) - обе~вий; •. (по
aoPOBUfw4)-ПОВОРlтИІіА; 

•. _~TO" AJr. - кружлядьниА 
вQльтів лук (-ку). 

~Мі .• раще.и. (.ма".. nМІІ) - обертАи
ви;. :п_patdl.анш)- поввр
танви; 

•• ~ •• 11. лів6руч; 
•.• npaoo--o .• п. правОруч; 
••••• .,..ИО8-О. свихрОВDВ; 

• UIIY ••• 811-Л. теК'11'РИа. 
431 ................... (0/1 aнmeннe)-

ліЙкуватвJI. 

•. __ " •• "'ит._ - о. електро

.. вгнетне . 
457 ........... ~ (paдUllR""~)--p&-

432 ...... -віск (в6ску). 
433 .... _а ........ (об uаOJШР· "щ.)-

воскуватиЦ. 
434. _Mnn ••• нe ................... .........-3&-

в6гвеивя електрИчне. 
435 ........... и .. Т~_,-и.'І'~ОІІ - аав6-

. гt.ЮВВТИСЯ. аав6rnитиСЯ. зай .... 
тися. а&АнJtтиСЯ. 

431> •• 00np .......... 1 - cnринатлввиА; 
...... _ .. ~ _ СПРВНЯТ.ІІивIС,.. (-ВО-

сти); 

дlошкlдJDkк (-м) • 
458. ....иТlо--шк6дити . 
459 .• рави ... (трежод. w"...)-шкіlUlВй • 
460 ............. (JptIRaIrm. уе......-) 

~ИJIчас6ввJI. 
461 .• pyIaT~ • ..,..... (py6uA .... _)

у(в)киМти. увІмкв~ти. 
462. ." ...... иllO(p y6uAІІНІІІЮ)-У(II)ІUI' 

кавви. увімкиеиня . 
463 ..... аш .. --, •• _ - - 6рвнка 

електрИчна . 
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І 

І 

І 

І 



14 ВcOOKOr&'l8.IJ ..... - ВIоІ8ОВ ОО вЬІбору 

.64. ..n .•• r.y_". (",ОnЮР. tlam8pcя) 
-доuокIЧJDt •. 

.ББ .•• n ........... "'_ (8OAьm. дрlIU •• 
рент. mp.)-спалахувВII1UI. спа· 
лаЦИIUI. соanахиеивя. cпiLIIax 
(.:1:)'). . 

.вб . • B--... -JТIO----CJI&IIЩваТи • 
Сll8JJахиути. спanazВ1тв. 

.в7. .... ....... _. (дрга) - сПалaz. 
вйІІ. 

• 68 ........ -1ставка (Г •• У .• дст .• 
дР .• т ..... ); «та •• а (А.); •. ... ..,..IIТJI .. -y. дотв..ова; 

в. nor •• nn •• _y. леl'lW'lOпа; 
•• nn .. _-у. топа; 
•. n ...... ".вт .... М.. - у. аапо-

61*ва; 
•. .... це-у. ОЛИВ'вва; 
•. ОТ.М.". __ у. ставі6лева.цв. 

иофолНlва; 
•• 'М· •• Р ........ - у. увіверс&ль

ва. 

.в9. .oт.вn.... ..... (lIJUICnWН. npeдо
жрaнumмгй) - у(в)c'lаалВIIJШ. 
у(в)ставлеввя. 

• 70. ..y ..... M ... -у(в)ставлеивА. 
.71. ..Y.ВnIlT •• • •• T. (nргдo:l:РIIНWJIeJlЬ) 

• 72 •• O~~~~(~~~~· 8~~=НЗУ)-
СТР1ЧwiЙ. 

.73 ••• т,п ... щ.1 (о 80лнг) - BXiдwi8. 
• 74. .0T,n.T" .-nмт. (о 80ЛНЄ )-входИти 

увіЙni. • 
47Б .•• т'nn ..... - вхід (входу). вхо

дження; 

•. nO.TopMO. (об.моткu) - в. оо
втОрииl!. 

• 76. ..,м,т.. .0Т"'т. (uunenceль) _ 
(У)ВСТРО.ldлЙти. (у)встрокВти. 

477 .• T.n".M". (06 ... oткu 8 гнгадо)-
ВКЛQдання; •. (8 ;жидкость)-за
нурявня. зан~рення. 

478 .• т ...... ММ .... (об 06.моnurє) - вкла
деннІ!; •. (8 ;жидкость) - 8Щ
ревиіі. 

479 .• т.п".т •• -n"т. (об.моnur// 8 гнгаОО) 
-вкладати. вкласти; •• (8;жuд
кость)--заиурЯти. заиурИти. 

480. 8то ...... М ... (UВJI//чamель • . 06.JШnurа. 
ток) -.в.торИиuиli. 

481. 8Т.РОI-дрхгиli; •.• М ....... ",и 
(oli.teonuru) - передвНI ступівь 
(-пеиН). 

482 .. 8т,n" - у~лок (-ЛІса); 
•.•• О.М"-У. упусквИіі; 
•.•. no", ... ,rn .. - у. у. закарЛJb-

чеииіі; 
•.•. ТР •• М"-У. у. потрiilнвА; 
•. ".On"Р,IО_ - у. ізоляцНlввіі; 
•. КОМТ.МТМ"-У. Дотвчк6ввІ; 
•. POA1f"lt.OM"._Y. редукцUlввli; 
.......... _-у. оорцелввоввІі; 
......... то_-у. ебоиітОввІ. 

483 •• T.r ......... -_ .... (стгр:ж:ня. ка-
беля) - втягаиия. втЯгиеввя. 

484 .• т.r""т •• -"JТ.-втягати. втягni. 
48Б .• Т ..... О. (стгР:нсень) - втяжвИli. 
486 .• ,вn .. po ..... (ClШ.ltКа). кШtо--сер-

паикуваиия. серпаик6ваиия. 

487 . ., •• ~ __ (о eнwurc) - сер. 

паВJC6вавв •. 
.88 .• , •• _у..... (cнu.tIOII). IIIJНO-

серпаВRув&ТИ.-са:. 
489. &v-.. _-.-..... _ .. _вулка

иіаув6ввя. вулuвtааЦlв. 
• 90 .• ,-.. ___ (QCjJгcт. ре_ 

RlНa) - вулкавіа6вaввli 
.91 • .,. ........... -вулвав·IВуватв. 
.92 .• ".....--вУлJC&И11' (-ту): 

•. -.... от-в.-ааб6ст (-ту). 
.93. • .. _ -"от_вхідп вквіст. 

(-вости). 
4в. .... ~_. (nЮlІ. m&u8pa.te.11a)

вюдdй. 
.9Б ...... ; ._ .. (_11)-- вщ 

(входу). вхОдасевlUI. 
496 ...... Р ....... (npu60P)--lIIbtiреввli. 
.97 ...... , .. -- вИВірЯввя. вВвlреllJШ. 
498. • .. ~.II....... (о ООСllе. лuнetllN)--

ВНВ1Рчвli. 
499 ..... 0" (IІОІЩое lІатf/ШКU. трtJНCф.) 

-випуск (-ску); 
•. • вn ••••• - в. залИтиli; •. о, •• 8--а. суxИli . 

БОО. • .... р ............. -.. Р .. ,., •• -.. (IrPIOIr) 
-викр~чуваТв. вliкрутвтн.-св; •. 
(ст0Jl6 ua аєoМJШ) - вивертати. 
bJibephytb.-си. 

Б01 .... r .. ' (nлєнкu. тр//бки) - вагив 
(-ву). вигнуттЯ . 

Б02 .... r .. l.т ... -rи,т" - ввгивати. вІі
гнути. 

Б03 .... ro" .... (об UСnОЛЬ808aнuu)--вИ;
гідивli . 

Б04. ._.ММ.... . ... _у ... 1І (W/!NItJIr 

ua .мwraншnа) - вИчавлеииЙ . 
БОБ. ._вn ....... _ ....... М._ввчав-

люваиия. вИчавлеиия. 
Б06. • ...... n .... Т •• • ... Т.. - витискати. 

витиснути; 8., .WIII" •• T~-BB
ча&WOватн. "чавити. 

Б07. • ..... r ••• _висуваини. вИ;сунеи
ня. 

508. 8 .. " ... r.t".-м,т" - висувати. ва
суиути. 

Б09. • ....... _. (nредo:l:JНlIШЛI8IIЬ. стгр
:нсень )--висуввИlІ. 

Б10. • ... ".n .... _виділяния; •• (єиа)-
газування; •. (ocadlra) - ввпа-
даиня. • 

Б11. • .... n ...... 8--вИдlлеввli. 
512 .... ,.OnIlT ... -n.Т. - виділИти. вИді-

литн. 

513 ...... Р_ (Bpe.ACЄНU)--вliтpвк (-ку). 
Б14. • ........ (8 ntJlrетаж ж:єлиа>-- ВИЖО

лобок (-бка); 
•. ",,"Вn.M_B. радіЯльввli. 

51 ... 8 ..... - вИклик(-ку) (А, •• Але .• 
Г •• ЛсФ .• У .• ТAlЧ.); 

•. авт._Т .... О .... - в. авТОllа'І'ЙЧ
ви.; 

•.•• О ........ -в. дзвінковІіІі; 
.... ..,мт.ро ... -... ІІ- в. іИД;fКТОР

ний; 
..n ... по ....... -В. лякоочков"; 
•• п ...... РІ/ ..... 'n .. T.T .. _.-в. 

вн6lрчвli; 

Б16. 

517. 

518 . ... 
Б19 . 

Б20 • 

Б21. 

Б22 . 

Б23 . 

Б24 • 

Б25. 

• .............. - в. гудко .... to
иічввli; 

•.•. n ................. _ - ... г. рів-
в8ІІ. 

....... n'.-_T. --викликап ... -
кп_тв. І 

....... ио.(~.~.~ 
-ВИКJIвчdl; 

•. I/ОТ8 •• _ВИВЛИвапьвя. 
...... Т ......... _виКОчуllаввя. ВИК0-
чеиня . 

• .... Т .... Т •• -IІ8ТІІТ. - ввк6чува
ти. вИ;КОТВ!І'В. 

.......... М ... (..a~) -- вИ;скоку
ваииli . 

............... - НИСIІОКОвуваиии. 
sJkСIІОКУВaВJШ . .......... вan..-... T .. - вискоковува
ти. sJkскокувати. ... кn_ (OКIr//AI. JIЩURа)-виств
лаиия. sJkстелевии; •• (npeд_) 
-ВІІстілка; 

8. О.""ЦО ___ В. олвв'аВ8. 
.... __ ....... (lІОНтакт. _11)--

вlІІІВкаввІі . 
B .. _ ..... Ton.-вlIIUIК8ч (-ча) (ДР •• 
фе .. дст .• А.); 8U1rJUO_. 811-
Л/1ЧНUIr (А.); 8iдAI/'fIIWC (Рнд.); 
аlUlШfa'l(Л//JI.);ltIIlОЧток// (Фе.); 

•.• втомвтв_а ... - C8JIОВВJlВкач 
(-ча); • 

...... Tpo ... ~._.-B. хутко-
чавнвіі; 

•.•• ",,,,.,,.-в. ПОВітрвв8іІ; 
а .• р._._.,,-в. ооворітвйІІ: 
••• W .... ІІІИ.8--в. ввсувв8іІ; 
•. rop"' ...... I�-В. горпucolllUt; 
•• rp ..... _ .. 8--B. грвdчввІ; 
•. ~nn ... 8--B. групов8й; 
..... І ••• -в. поuUlвв.; 
•• """_ .. _ ... - в. д80пOollllle6-

ввІі; 
•. ".ОТ.І/._. ввтoto.T""_

C8JIОВВJlВкач (-ча); 
•. " .... ""Т •• М._В. віддаль ..... 

двстацlliвиА; 
_. АИОТ8нц_оинwl-в. ві=альвtA, 

двстацUlииll; 

•. """'''.Ц''Вn •• ''. - ... двфе-
реицlЯЛЬИвli; 

.... п.оно.--в. вапасв8ll; 

............. І-в. кaкepввli; 
•••• 0n~ ..... IІ--В.ryдеикОввІ; 
•• КOn ...... T.-p ... _ ... 8--B. кo.uiи-

ЧQCТO,важіЛЬввli; 
•. ............. ..... ~ - в .• i~ 

ввІі; 
•. коро .... Т ... - в. коробочкОвd: 
ао •• rимтиwl-В. xarв6тввli . .......... вn ...... - В. Jl6QКСвкМь-

ний; , 
........ ІІ ... І-в. олUlввli; 
....... Т ..... -в. щогловВli; 
•.• r .. o ......... -B. llaттьoвВli; 
•. " __ ".,,.-в. оовільввІі; 
•.•• -.. lІота, .. щ ... - в. повlль

иJlli' 
..... M:...Вn ...... -B. ківіlliл.вd; 
• ..... троо ....... -в. підстр6ввJlli; 
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.. м_ .. __ в._; 
• .• at_l�--В. ви ..... ; 
• •• ,_ІІ--В. иvл6ввl!... ___ ---"-•. _____ в. 0_· 

вві; . iJ 
................ - •• 0пер8Ц -
~ . 

• ................. n~.-B. ОJlAll" 
иарввli; 

•. n....-Oll--В. переJlUlllil; 
•. n."pbthw8---В. поворlrd8; 
в. n ..... x..-__ - В. 88110-

6iacввli; 
•. ""ет .... .....,. •• - в. 3118U8-

ВВІі; 
•. n~Н"8--В.пр~; •. __ ..... - в. po8J(lль-

ЧВІі; 
• .............. ІІ--В. виCll&llCВl8l; 
•. po ..... ~_ •• ро .... в. 

ріжв&ТІІЙ. рогаТІІЙ; . . ...-в-. ,.roolpвaн... в. 
ріа<В&ТІІЙ. poгaтвli; 

•• _ ............... pcmwюlllUt; 
•• pтJТH"'-B. асввосрібввl: 
•. "" __ в.IІ8чвв0вв8; 
•. "... •• --в. ручвИй; 
......... __ -в. вRжlльввl ; •. _......,._. - C8J1_. 
ач (.ЧА); •. _ ••• "_в. секці .... ; 

•• __ ІІ--В. иастівивl; 
•• оат ____ в. кep6auud; 
• •• Т8ІІ .... _в. СІ'ОІІІІовlil; 
•• OТVI ..... -- B.~; •. т ........ ,. ........ _ - в. 'rJI8IIC-

форllA'loрвв8; 
•. .,...... ____ в. rpВllO.llJOC6. 

вві; 
а ........ ..-_ - В. трвпрово-

AOввli; 
•• ~тм8--B. трfбч6cndl; 
8. ' ........ _в. ВУГJl8вв8; .. ,_-в. AiлJ,и8чвd; 
•• _tpb�b8H .... -в. B~ 

ввІі; 
•• ",.,,. .. 8--в. шиvровВli; .0 ",nn ... _ .. 8--B. орlJТllЧК6вв1: 
•. -~rв"~-B. МектрСІ-

Jl8ГИ6тивli; ..... _--в . ..поверХОвиА. 
526 .... _ .... т •• -... т. -~ •• _ 

JlКнути. 
Б27 •• " __ •• _11 (.--т._.,..... 

рси) - вlOIIIЧIIIU1. • 
Б28. "'_Н". - BlDIII86.lUIВ ..... 

11К118вва; . 

•• ----. 81U168вe; 
Р. • ... " ... ...---•• Maecrм6.~ •.• rв_._. lIИI'WIII6; 
......... _~. kibi-U-· 
а. Н .. •••••••• В. 1188r&116aвe; , 
8. O~. _____ • __ •• _ • об-

~B~~e; • 
.'n~~8. гри~; 

•• """_.. в. прохід8. 
Б28 •• " __ ."'8--~ 
Б30 ..... ,..w-•. --.(IIIМe6tuш.)--IIIIf_ 

wувати. IlJI1Сити. 



: ~. 
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Ь31 • • _,_._. (ClLla) - 8J11шу' 

вanьвиl. 
532 ..... ,..,.... .... (lWAe6aнuJt) - 8JI1' 

шеивl. . 
.533. • ...... у ..... "... (RIfOР.. npeдolzpa

нuтM.) - ввІ.''І'ІІ. _1в1l'rJl. 
534 ...................... (АWUШ WI 

сtnpOlІ ... асск. ОIllllJUOЧ. и6 _ро-
нu...tcа)-випвд'инв .ВJtпа~нив. 

535 .... ''_у .... n ...... - випадi'l'll. _. 
пасти. 

536. ."n __ .(I/Jra.lamcAb)-ВIП1ВД· 
dI. 

537 .... nвn ••••• (..,,-дllll) -_кован, 
ня. вр6БJJеввя. 

538 .... _ ....... (о rчн-дtrc> - ВJtlCo

навиl. ар6бленв8. 
539. • .. n ...... у .......... (lIIJOOf)дll 1/) - ро-

б8ти. ароб1liти. dKOHYBaTB. п
конати. 

540 .... n,. ....... (nрооода) - ВlП1рав
лЯння. _ПР8ВJIення; •. (СIllOA6а) 
-вир IВlІІОвання. "ріВНЯННЯ. 

541 .... nра ......... (npooab) - llliправ-
лениl; •. (CmOA6}-"рівняввl. 

542 .... n_ ....... _у.. (nр.оод) - ви-

правЛЯТИ. виправити; , 
•. (еmo.t6) - вирівиювати. виріВ

.вяти. 

543 .... n, ...... n,,; rectifier; Gleichrich
ter(m); rеdrеS8еur(ш) - випрбо 
стувач (·ча) (ЛсФ.).; 

•. ..." ........... -в.алюJlін ІіІний ; •. • 'r ...... _B. арrоновий; •. ••• "ц •••• ,,_в. вібрац іlни/!; 
.............. -в. каroдниl; 
•. •• " ............. -в. механlчни/!; 
•. .......... -в. неоновиl; 
8. "но-, •• ух-, трех .......... 11--

В. одно-. ЦВО-. ТРИJJIIJlПОвиll; 
•. р .. ' ....... ...,.в. живосрlбниli; 
•. " .......... а--е. хемlчвиl; 
•• • no~троn.""" ••• -В. електро

лїтВЧl1ніІ. 
r.44 .... nр ........ (mollа) - випwсту-

ваннв.вИuростання(А .• ДСТ.К .• 
Г .• Т ...... );.ирі_аІОСІІ(ДР·. У.); 
роаnРл.tиIRННIІ(Г.);ounpocт(Т ...... ). 

54r.. .-:.r. .... .,. .... (moх) - вИпроста-

546. • .. nр ..... У ... ·.Т .. (moх) - випро-
стувати. вИпростати. 

547 .... nр ........... 1І (_І/mamар)-
випрОстувanьниІІ. 

548 .• "n'" (МЮnК) - вИпуск, (-ку). 
•. (npoqиe) - випусківня. 

549. • .. n .... Т ... ·от ..... ( ... аедо. ндl/. лен· 
IJII/) - ВИПУСl\lrrв. випустити. 

550'. • .. n'..... (06 om.cl!emuu) - ВВ
пускdl. 

5ы1. • .. n ......... -вИпнутиl. 
ЬЬ2. • .. n ......... (лeнmК). ІЩНО - ви-

пин'ння. випнуттЯ. 
553. • ... n ..... TI��.-Т.ТIІІ,-О.-ВВDВи.Т •• 

вИПНУТИ.·СИ. ' 
554 .... ра .. У .. _ ..... (06 анСp8lШ}-ви, 

твОрюваниІ. 
555. • .. pala"'~,·""'''- ВIIТIIOJ)IO

ванвя. "творення. 

556 .. -........r-.......... _<_pau.)
ВlІТВ6рюватв. вВтвОРити. 

51>7 • ....,...,. ........ (0/1 _P8llll) - _. 
твореНИI. 

558 .... .-. ..... (IIfJРЛдlм. нагРI/ВО) 
-вирlвнювавня. вВрIВВЯНв.в. ' 

559 ......... в-..., ......... - ВllрlВlПDВа
ТІІ. IlliріВНЯТlІ, 

560 .... ,... __ • (аагрегат) - ви. 

pIBIlam.IIIIII. 
561 .... .-... (где) - Цр83 (-ву); 

•.••••• n ....... О. - В. СИllболlч-
ний. 

56~. -...-... (nP080д: eeг..tcCHт)
. вИрlаАВ". 

563. "'pn(_}-ВJtріа (-ву); •• (npoцеоо) 
-вирlaУВIUIIIR.88рі8&НIUI. 

564 .... p8hI88Т .... _. - вврІвуват .. 
в4ріааТIІ. 

565 .......... _ ... ('6ІІІЛ"",amcАЬ)-вВ
мкнутиl. 

566., ."Pr6-•• (Р1/6UЛЬНUJrа)-вИJIИ. 
каиня. ВИlІкнекня. 

567. • ......... ~ ••• &~........ (рl/fJшI .... 
HU��)-ВИКИкати. вИмкнути. 

568 ............. (ІІ_та. цutJjp)-
внекакування. ввскочення . 

569 ............................. - вискi1tу-
вати. вВскочити . 

570 .................. (1IOIfIJIallIJI) - вн-

571 . 

572 . 

573 . 

574. 

575 . 

576. 

577. 

578. 

Б79 . 

580. 

581. 

582. 

583. 

584. 

скочd/!. 
....... , .......... (ра81Ю8OfJ. ІІабєль)-
вИслуханий . 

....... , ......... (. телеf/Joн)-внсJl}'-
хув8.UНЯ. вИслухання (телефо
ном) . 

...... __ ..,...--висл~хува
ТІІ. вИслухати. 

............... (о eahhe}-ПОCJil6ле
"ий; •.••• ""р. - вВсмолений; 
•. o •• p, ... -оБСIlОлеии.ll . 

... 00 ..... (nОРllдох. часmomа)-вв
с6ки.ІІ. 

• ...... о.оn .. Т ...... (НIlОАIIIJIОР. I/стОо 
но."а. nереда .. а) - високоволь
тОвиЙ. 

.... ООТ. (антеннк .... ..,т .. , nод.еса) 
-ВИСo<r'; 

•. ................ радио - В. ефек' 
тИвна. 

.... ОТ'" (чаеть 6aш.vшrа. наllонеч-
ни"а) - llliступ (·пу); 

•. О.РВIo.ви .... -В. о~р6блеии/!; 
•. n.р •••• "-В. пер6ДИIВ. , 
...oт,n •••• (пра.ООа. lIDЛJiIЄа}-ви, 
ступ'ННЯ. вИстунлеННIІ. вити
к&нкя. вИ.ткиенив. ._m.T .... n.T .. - ВІІСТУП'ТИ. ВВ· 
ступити; •. (наРР:lfC1/ uв ряда)
витик6тнся. вИ.ткнутнся. 

....T'n.МNИ.A (полюс. nр080д)--ВИ
тичн4Jl. 

...., .......... (06 06.tconure. uводя· 
ции. "а6ме) - вВ6ушенВI!. 

.... ,... ...... _ в"с~шування. вВ-
сушення. . 

...~"'" •• ~ __ - ВІІС~ШllUта,.. 

В сушнти. 
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Щ. r ......... II •••••• _ - ran .. aвo-
скоаІ .... . 

8И. r"' ___ Dl •. 
827. r ... _,, ___ - J'aII...-гі •• 
828. r ....... " ......... - ... 1І-I'IUIЬJI&ВО-

ф.р~ •• 
829. r •••• (pllд CIIOJIOCIIIeO)-".ка. 
830. r..-....--...8-rapaвт6ll&вd. 
831. rllll8llТ.~~ 
832. r ........ _nP*-і.; ' .. _._г. здaв&m.ва. 
833. r .... -, ....... " ... _гарКо-

вtч.а; . 
' .• _..... r. 1ІІіща; 
'. a-.... _r. a-аорЦку. 

834. r ... _._. (о _.--..ша, 
8дс) - ~Jlllo.I""'; . 

r· .. ·." ........ r&II .... ~apKO-
вІ..... . ,. . 

835. r ..... ~(&,.._.)-rapвi'r1pa. 
636. r .... T ..... (8.,... АWШІІ) - raatm.-

вик (-ка); 
'. -1ІТІІ8118r1111Т ...... - г. еJlектро

Jlar"'",. 
637. r*-тu ........ ·(~. JCa..upa) 

-raatm..вd. 
638. r •• IIТ" •• -... - rасвти. аога-

сВп. 
639. r ••• _raвc (~.I:a), 
6411. r ..... " ... (Olte~raC:tBBB. 
841. r •• ....-lUIвх (-~. 
84:е. r ••• -_ ...... - l'6akc-іао.пJtдiв. 
643. r ........... ."...М; Heyland di .... 

craш; Не)' lацd-D1I1іВDШl(n);dіа
gramme (dе..}Неу,laJid - ГUлви
доаа дt8гpba. 

644. r.......... Т....... Geiввler tube; 
6eil81l!nche ROhre (О; tube (de) 
Gel881er - r6.lщері.ська ТР1б-
ка. . 

645. r •• t.88TT--I'8ВТО"" ("1'а).; 
r.-_I'8К'1'О8Ато-rо$в,а. 

846. r,_,.", (геJClR08,fJlllЩ): "'"'" reICТoBaT 
(-Та). 

847. r .... r ... _re.віоrpAфu... 
648. r.I� .... ta .. -I'8.ер,атор (-р&) (А .• 

Лсф.t DfI4. •• д,..)~ [_оре". 
(РндoJі 1lU1UfDP". (Др·Л; 

' ..... "х .... " ... il-г. асцх'р6ввв11; 
' ..... от ............. - г. ШUДКОР1Ш-

ВКІ; 
'. ,na.I� ... l�--г. I'OJIo .... ; 
'. _ .... II--r. aoдвllвd; 
' ......... " .... -г. JQIIофаа(lввlІ; . 
' ........... _ .... (ао rJjtue)-r. аа-

DіанИlІ; 
' ........... II--r. KOJIIIIIaвь; 
' •• А" ........ ІІ--г. одвофаа6вd; 
' •• n ....... ~lI--г. випере~ ' .. Т.Т .. Щ" ............. - г. аа-

DіавИІІ; -
' .•• "xp."" ... l�--г.сввхр6вввА; 
'. П .... -_ІІТІ!' ........ -г. термо-

електрВчв"; . 
'. Т .. х.х ....... -г. тпоР1Ш!ІВІІ; 
'. Tp ..... " ... l�--r.Т~ввА; 
'. T ... x ......... -r. трвФ.ввlІ; 
'. x ........... l�--r. Х8J1fчввl; 
r.On.l�Tp ....... l�--г.електрВчв ... 

849. r .............. ( .... А_, _)-
1'8 •• рА'І'6рввІІ. . . 

600. "1 •• '11 ..... ,. .._ I'8верАцlи, 
I'8веруваВВ8. мвер6 .. нв. 

8Бl. r ........ _" .... - ГВB'p6вaвd. 
6Б2. r.II8JIII,...,." - l'8В'pyll&тa. 
603. r.......,..щ.tt-reR8р~вІІ; 

r. та._ (ІІрІШІІС&ІІАа) - чутлВв& 
'l'6чка. 

6Б4. r ... p., .".... Henгy - I'6врl 
(НЄIIUI.). 

6ББ. rориот ........ а-герКtmiчвиll; 
'-•• оет .. - геркeтli.чвіcrь (-восТи). 

8Б6. r.lIТцa; Нertzi, Hertz-ї de ВеrШ 
(e0a6,1дunrиь. рионamoр)-Г6Р'!'" 
ц1DськвlІ. 

6Б7. ronp_" .... -гетероI'6Ввd;' 
r-_О8ТIt-Г8WlроnввіCТli (-пости). 

6Б8. rnop ... _reтepoдIIR (-ву). 
6Б8. rn .... A ... " .... (nPUe.IIIfIUr) - reт&-

родВвввll. 
··680. rn .... OТ&T......... (.метод, меll" 

mpo.kemp)-reтeростаТliЧВd; 
'-••• " .. - гетеростщиlЩiсть (-во-

ств.). .' 
'881. r ..... p.; H'!fner; Нefner-; (de)lief

ner (о JULIU1e, _1 - Г6ф!lерів
ськвА. 

662. r ....... (JCа6ць. про.од). - r,вуч
кВА; 

r-l""oт .. - ГВ1чкість (-коств). 
663. r"rp08ll.npollnp - ВОJlОJ'OeJlек

трок Ір (-ра). гігроеJlектроJl6тeр' 
(-тра). 

664. r ...... _ ...... (дшеamць. пресс) 
-І'ідравлfчввll; . 

' . ." • ..,.роот&"ЦІІ.- водоеJlектр6в-
вв, гідроеJlектр6внв. 

66Б. r ........ "" ...... l�--гfдроКcВm.ВвІІ. 
666. r ...... n.aoт._riдpoDJII\cтвкa. 
667. r .. ,.,....аит .... _ .... (uиceнm. ван

на) - водоеJlектpjчввА, гідРО
елехтрnиd; '. n8ll"". - водоелехтр6ввв. гі
дРоеJlектр6ввв. 

688. r .... ~ (о nCIIII/Z алеJCmр. ",ЩUUН)-
гільза (Т ...... ,А.); JCартllШ, мр-
тач (А .• Т ...... ); 

r .•• "Т....,.Н ... , 8'tI/n ... - r. дотвч-
к6 .. ; 

.--. nр8АОJQt8ИМ"r8II.И'" - І". 3&00-
біжва; '. _ .. "._г. гук6па; 

" .Іон.т •• _г. ебовl'І'6ва. 
669. 1' ........... а'''А - вадкОкпаувд 

(-ду). 

670. r.nOP_ •• 'HAIIPOoa.".- падком
DаУВдУВ8ИВИ, вадкомааУВд6вав
ПИ. 

671. r.n.pllO.n.'''A''p.oa"" ... - изд
КОКDаУВд6ваниll. 

672. r.П.Р.Оlln.'иа"ро •• т" - И8ДКОJI
паУВдув8тв. 

673. r"n.po .... xp.H"... (о CJCOpocnw)
надснвхр6вввll; 

'-"НООТ" - вадсвпр6вність (-НО
С'J'и). 

674. r"n ...... "xp.,,_. - Dідсинхр6н
вd; 

ГипоеиВХР{JJIJIОcrь - ГОРОАСКОIl 





_~ _______ Г_о;.рm_КообрааRНIt 11&І'ІІІІ'І' - ГР7mевИДІІЬІIt 

709. rO'IU_ .......... _ ....... - СТОВ
~YJlyll''''' _n6т (-1'8). 

710. r ......... (lIJIUIIOit. Ir 8e~)-
1'OII68d. . . . 

711. r..,.,._ •• oo _n_ - брlDВ6-

71
0.' 118В8 аа.цlI0. ПІІІmtстє 111L1118O. 
.. r~.ит - rp8J\l~aт (-тв). 

713. r~ ........... - градієll'ЮlІІІЙ. 
'7-10&. r,......-градlльВIі. 
715. rfI8Ap .... ' - rp8Д}'6'1'OJ1 (-ра). 
716. r .... '.,... •• o.-_; catfbratioD; 

Eichung(l); 6taloDDвp(m). gra_ 
dUB'loD(f)- DодlЛв6.,.авва ПО
ділкув'ВU; lIDдi.t_a 'J А.). 
ст,п"'-онна (ЛеФ.); \" 

r .• '_ .... _п. 'aбcoIrJЬonre; 
r. от ,унн, " ... _п. p~ 
.... ". __ п. 81;цJr6c:вe; 
r. _а.' ..... _п. 811П1pМв8. 

717. r,...,... .... (..-.... 
DlPlІlЖа) - подіnк""аоl. • 

718. r .... '.,. ..... _подIJlllр'ТIІ. 
718. r,.... (~_lIIIa) - rp6дус 

(-са). 
720. r,.._гpall (-11.); 

r.-••• - r.-Іов (-ва). 
721. r,. ••• ;Gramme;GrlUlUD8llCh8f· (СІ ,) 

G~me(мop·.-)-ЇII"'_ 
ІІUlCЬКILЙ • 

722. r"'.T-rp8Вlт (-ту). 
723. r,..In' .... (wмм.lUllOp) - гранlт

виl. 
724. r,.._rpaHOo (-IIW). 
725. r,. ••• (нагрr-) - ГР'Фик (-ка); 

r. rOAo.o.-г. рlчни8; 
r.о,то ...... 8-г.добо .... 

726. r,. •• т-rpaфlт (-ту); 
r. о ао.о .... о - 1". пороmкувlLтиlt; 
r . • оТ.от ......... , пр .......... - г. 

природнll; 
r. 8Onoto.-г. аonот6ети8; 
r. P8To,t ... 8-г. р8'1'6~ниIt; 
r ... ,.. ......... 8-г. cplMaC'lJl8; 
r ....... ' .... t ... A-г. лускув'тиIt. 

727. rp".T."_ ••• - графітув'ния, 
грaWіт6ввиия. 

728. rp ••• T.po_ ..... - графітова-
ниЙ. , 

72Q. rp ••• T.pOO.Tk - графітувіти. 
730. rp ••• T..... (ще(ІЦ:а. соnpomшлє-

нue). ~.T""" - графlтиИЙ. 
731. r,. •• TOO.p ........ - графітув'тИЙ. 
732. r,. ......... -графічiпdl. 
733. ·rpo' •• _ (е ал . .Alаш.) - гребlика. 

734. r'o' •• "'T". (гpo.tCоот,од) - гре
біикув'тИЙ. 

735. rp.' •• " ('OMW) - гр6бівь (-беня); 
r .............. (. ЧfIJ:mоmrмuре)-г. 
язичкОвий. 

736. rp.nha-грIЙник (-ка); 
r. 8ІІ.ктр......... p8W8T'IaT_-

електрогрlйиик r'pатч.юrий. 
737. rp •• ' ..... r._ГРИllучиА гав (-зу). 
738. rp ....... -грИдлик (~кa). 
739. rро .. -гроз" громоВЙця. 
740. rp08000. (сион. алЄlrmрu_есmlЮ)

грозовйй, громовйчиий; r. (пре
дожptDШl1lСЛЬ. раврад) - блиска
ВЙчИІІЙ. 

741. r,....TIIOТ'I ... - ГРО80ПОК4В1IIIJC 
(-ка); 

r. nO.o_r. ПОП6ва 
742_ r,. ............... k _.,.""., А 

(-вця) (ДСТ.). ,puOJluBeцo. 
743. r,.. .. r_PllЩИ. - ГУЧВОIІОВииА' 

r ........... , "'--"'Оор.,. •• ....: 
ГУЧНОІІОВ8ЦЬ (-вця); 

F. Y8T��8totw-ГУЧВОll6вIUI. 
744. r,.. ...... ; Іtghtпtпgarreвter lір

tпt_~ protect.or; Blttzвchutz..vor
:_-=:...~~; f.aratolldre(m) - БJlи
-........ -ка);' 8ро.А1onід (А f,:');' Фе .• ДСТ.}; арі_іМід 
..... ~(л .а (Т.АІ'І.); гро.AlОо 

ІІА.). 
r. ;-_ .... _ б. ВВТОllа"ntч-

r • ., .... ..-r .... - б: гребlвUcтИЙ. 
r. --''.--б.IIJI7Жiм;ВВА. .' 
r. o •• ooт ... ~. _8ісии8; • 
r .... _80----4. '1!8 ...... ;, 
r. - .... ,. .... --б. -yв6ndl. 
r •• 8 'o:on ...... _.~. ВУГЛІІ-

BOIIJIВTiвIIiIcтd; 

r. -~. XllТКliIl; 
~. ; .. 0.,....... - б. клітк)'ІІі.-

r. "". __ •• , "--_1ІоА-б ПlткИй' • 
r. n.".I"~80----4. ліиfllиd; 
r. "_.""А--б. onlЙВIІIІ; 
r. n.TP"" ... 8-6. патрОИIUIIІ; 
r. :;r .......... - б. nлвтfвчі&-

r. "rooo •• ,. ..... ,....... ............. 
..... - б. ріacиUвll. роrilшl; 

r. '0"_. - б. РОIІЬКОIllUt; 
r •• " •• ",,0__ - б. стацlllииll; 
r. отonlо .. А -·б. стовпоВlt/l; 
r. 'ron_ ..... - б. _УГл8ввl;' 
F. , .................. - б. в. беапо-

вlтряИИІІ~ 
r. 8ІІ.ит ...... _ ......... _ б. елек

ТРОДІІвакlчний; 

r. ~==~"'.""_.-б. електро-

745. І"Р_ОІІТООА"". (ШОЛIIIRОР, ltllдlrQ, 
Rабель) "7 бllискааичник6виА. 

746. rp' ..... (о IUlemPOQRC, cuнтoнuвa-
цuu) - прибmtвниА. 

747. r"8(.АІаlllllНUJЮ)-тяrilр (-ра). 
748. rp:::~o. (noд'e.tfНIIx) - вви't:,-" , 

748. r" .. ,....:.rpyaт (-та). 
750. r"an. (Rатgшм. стер_а)-

гр~па. ' 
751. r"nа.роо.т_групув'ти. . 
752. r"nn.pooнa (3Лe.AlЄlЦllо.) - групу

вання. групОваиия. 
753. r"nn .. po .......... - ГРУПIВшtй. 
754. r"nnoo". (двигатель, mpeнctJЮp

.ІІатор, БЛОIШРО'Rа) - груповйй. 
755. r" .... (Rал. ЛQ.Al/1W) - фfша; 

r .• онт.ит,,_ (дл". ~леR. a'OНRa)
д6тичка грушкув'та; 

r. ОТ.М ••• _ - г. склии'. 

756. rр'ш •• _ .... -.. ,. ..... (о AQ.AII1C, 

RНonRe) - груm(к)ув'тиІ. 

757. r,--. (о .A�_)-ГУбч6erd. 
758. r __ - гудів .... 
759. r,...--гуCDt. гудІти. 
780. r,.. (n~) - C'rfriB (-roвy). 
761. r,_;Hummel'8їHummeJ..;(cIe) 

Нuшшеl <e'lClJI1IWI) - 1)rIIII6пtв
оьИИІІ. 

762. r,_ .. - гукlл'к (-Кf). 

768. дoooтto. __ даАти, дітв; 
А. от4Іо_відбив6ти. віJl;&tти • 

769. ,..."._.....тиск (-ку); 
А • ......... И8 ...... _ - Т. елес

тродвнакlчивА; 
А. _IІУІІ88'І'8Т_ - Т. елек

тростатИчиИЙ. 
770. Дon ..... (о дeacm.uu. nepeдaw)

ДaJlекий; 
А-.оот_далекlсть (-кости); 
А. АоА8Т8ЮІ (радаОСlllQlfцuu)-дале

косажиlсть (-ности). 
771. Дon ... OA ........ _ А8ІІекосажність 

(-иости); , 
А. _rм."_д. кагв6тиа. 

772. Aм_o_onw--" (аппарат)
Д6Л1!косажииJl. 

773. До •• _"о .. on.ит .. _-да
мвскуниии, Д8М8ск6ваиня елек-
тричне. • 

774, Д'Ар __ ІІ; d'AnюDvаl; d'ArsoD
valвcher; d~AnoDval (4ІІІІЦМиDIP, 
прибор) - АрсоиНлlвcloкиA. 

775. Доорио.(_.щwp_)
одиір_ииit. 

776. Д ..... , ....... -... - дверцата 
(-цJtт). 

777. ,.. ........ 0 (n.шtIIIi) -- с6вава •• 
778. До.п ........ - РУШ1А.. (-шіа) (А •• 

Д(.Т .); д1tII!:1Jt(-ва), (А.. ФС., 
Др •• Але .• РІс".); iНIщN, а-u_ 
нux ·(Ах., АЛС., Т.АІ".); рtplfЩ( 
(7'.1:1.); дCUe_ (Т.АІ".); 

А ............... 8-р. асвихр6lU1111; 
А ..... T~p. IDВIІДІІОР1ш-

ииit; 
А. 0811Т11_ .. lІ--р. сторчовйй: 
А. 08T"HoA-р. вlтряmtll; 
А. rp,nnooo8--p. r,pуп08Мll; 
А. "ІІІІ"Т"_Р. aaкpВтJIA; 
А •• иа,IЩ.О ..... _Р. іllJQ'lІцlllииit; 
А ••• о ••• ро •••• рооон .... - р. і. 

сиихроиі80вавиА; 
А ... _.,....-р. КОllутАтор-

ний; 
А •• Р8.0.0А--р. 8ВOДOвall; 
А .•• 0r ......... -р.миогoфu""иА; 
А ..... o.n............. - р. не-

КОIlПеисОваввА; 
А ••• ,. ................. M .. Ij-р. ре-

веРСЙВиий; 
A.OA ........ ·--Р.одВофа86ввll; 
А .• тир"т".-р. відкрК'І'ІІА; 
А ......... _ .. -- р. пересувmtll, 

персві8вйА; 

А 



--



788. ,. ... 117.... (~пIp. lІОдеее)
ДВОВВТвБJtв •• 

780. ,..'n .......... l�87Xn ... _ .... l�-дво-
А ••• '''_-ч. BBYsoa8t. 
А. ..· ..... )' .... ,)'.~ч ~пау 

ПОЛ1OC6вий. 

781. ,..'n ..... ~ ..... (о .анне)-двопм.чр_ 
ний. 

192. д.,n'._ .......... n ............ (о 
.AIIN1Ш.IIfIС_)-дІІОПровод6ввЙ 

783. ,.., .......... (о ПРО'ОЛОRе. Об.wоmке) 
-двошаp{jвий. 

184. ".'OТ.~."""~''''.''''''' ..... (npи_ 
001'. оиа_.) - двоБІчний. 

795. ,..)' ... 'n............. А.'''от'n ....... _ 
.. .,.. - ДВОСХідч4стнв; 

796. ,..:::~тт ..... (о лa.wпе) - ДВОВ'Т-

797. ,..,-...... (Ra6и •• nPOНдНlllr)-
двоЖ&1Іьвий. ДВOЖllJI"НИк ( ) 

798. ,..)' ............ -двoasм8в.1t. -ка. 

А. ~;./JfPoP. c:uгнал) - дв'опок'з-
799. ,..,,, ............... (o.wavn ) 

КОВс6m.И8Й. е - ДВО-

800. ,..''' ........ ІІТ ..... ( ..... ) 
тичк6виЙ. - ДВОДО-

801. д., ... оот .......... ". 
raker ІПlulаtоr' ;:-.~. double 
ilOlator(m)' I80Їаи орреlkriiсkеп_ 
свпte а дe~x te ur(m) де дев
IЗOnЯТор(-ра). П08 - двор6rиa 

802. ,..'._r ........... (WCд/llt1JЮn 06 
Ra) - двокаrнетн8Й r.. ,кот-

803. д.,~o ......... (шnuп;"ль) _ 
РI~6ввЙ. дво-

804. д.,xт.~ ........ - двотар.ИфвиЙ 
805. ,::. .. ," ......... ,..,..... ... _ дво'ф 

вовий. а-

806. д.,,, ............... (паолJUrlOр) _ дв _ 
частк6вВЙ. о 

807. ,..',.....IIТ~.A ..... (о лa.wпе) _ ДВО
електр6дв8Й 

~08. ,..,-_ ........... _ дІІ08лекеитиий 
09. д.,,... ... ~..... (при'Од • .wQшuна)-"": 

ДВОввтворц6ввй. 

810. ,..In ..... , .......... _ роаблок6ва-
ввй. 

811. ,. .................. (npeр_ )_ _ 
ВIRЦ1ftвиЙ. "'" де 

812. ".r.".-ДІооrот .. (-rrlO); 
А. А' ......... _д. деревиНІІ; 

А ........... 'r ......... - д. КIUI'яво-
вуrлЯВИil. 

81З. ,. ... " ..... _ черl'Ollltll 
814. д. ............... -дейОвіа'ція. 
815. д .......... - чив (-ву) (А.. Г.); 

дівиНjt; • В-

А. IІО ••• "_<Риа)_ч. ПОсв~двlй' 
А • ... ш ....... - аав"-а ч завад' 

ВИй; • 1Ir#I.,... 

А ................. -заваджаТи. 

А •• 0 ................ - чип КIІ'І'ТЮВliIl' 
А .... np........... (aнmєнны pa.wtrи' 

станцuu)-ч. cкep6BaB~Ii' ' 
А. ".n,.... ... _ (ан_ЬІ. 'етан

цuu)-ч. вапРИJIиНй; 

А. ;6д":їТ;А." •• ""О. - ч. бевпосв-

А ... ~ ..... O. (регенерацuа)-ч вво-
ротний; • 

А •• _""~ ... _ •• , .... n .. щ.е ("ета) 
-ч. СЛllІ}Ічвй; 

А ........ О .... lDщ.. (тОlrа) _ ч від 
Х8ЛьиНй; • -

А .... ~_ ...... "O. - ч відбивВliй' 

А. :И1~-IDЩ •• - ·ч. відштовх-

А. nor .. o_ ..... (lraml/ШlШ) _ ч 
вбврші:й; . 

а. n.n.' ..... -Н ••• rНи ... _ .. ....
Ч. поперечво-кагветува\львий' 

А. n~"""r .. _Щl. _ ч. ПРИТ~
ШUt. Првтarа\льввl!' 

А. "!",_ІІТО,_ (CBen:a) - ч. про-
КIИЬОКJtдввa; . 

А. :rй~ (рела) - ч. бевпосеред-

А. ~_r .......... IОЩІ. _ ч. p08J1ar-
нетУВа\львий' . 

а. T.nnooo., Т8'IІИ .. 80"08 _ Ч теп-
ЛовИй; . 

А. "ОР"о ... щ .. _ч. rалЬJl(lвиНА; 
А. туш,,': ....... о. (дІ/а ПСlrр. д//гu)-

ч. гасвльнвJI' 

А. )''''''0. - ч.' Уд'рнвй; 
А. ,.nока ... аIDЩІ. (ВIlZЛ.//lШUOЩее)_ 

ч. (у)rрівші:Й. 

816. д.AOТ ... T ..... ~ .... (о HazpYBRe. тОІіе) 
~ПРUЖНІА. дlйсвий (А Г 
Т.wч ••. .У •• Але., Др.); [~~p~: 
оеишlй (Т.wч.)J. 

817. Д •• ОТ.,IDЩ""-ЧІінннА (А .• Др .• 
Т..мч., АЛС., ·КХС.); діючий 
(ЛсФ .• А •• АЛС •• .У.); діIШJЙ(А., 
АЛС., .У •• Г.); діющuй (А.): 

818. д. __ .. (..магаашс. реоетam)-де
сятк6виJl. 

819. " .... n .. 'o.a ..... - ващUлюваиня. 
аащl'lвлення. ~Я)' (д~" ДСТ.. Др.. Т.wч .• 

.• І_я (А.. ДР.. ФС .• 
Г .• ДС J .); чwcність (РНО Т.wч 
Апс.: •• дс.:Т.); чwcєння (P~д.); ді: 
ланна (Г.); 

820. д ••• n .. 'О .... " ... - аащавлевиtl. 
821. " ••• n'!,o ...... - аащUлювати. аа-

А. (.waт.) - дія; 
А •• ,." .... (бamapw) ~ ч. вирів

вЯльвий; 

А ....... " ........ (. ртllпщp.tl ІІWПРЯ
.wumel/e) - ч. хлипак6l1вlІ: 

А. Аan ...... (с.ета) • .......... 0. '.0-

щавВТИ. 

822. Д.Иn""О •• "Р - ВіЦХНЛОJlір (-ра). 
823. A •• or(x).p.P- ровщlплювач (-ча), 

декосерер (-ро.). 

824. " ... or.' .. po........ роощ.nn.,,".
РQвчіплюваНRЯ,роачеплення; 

А. lІаrнитное--р. магнетом:; 

... 0 ....... - ч. далекосяжний; 

А. А ............... о. - ч. диве.кічвиll; 825. 
А ...... """lОщ •• - ч. ааraJIшlй; 

А. ПООР8АОТООМ .ОТР .. Х .... Ни .. _ р . 
потрусв6. 

Д.иоr.р"р ••• н" .. 1І - розчепле-
ВИЙ. 

Декоreрвровать - ДецвГРlUlJl&llьнaR с8іа. 

826. ,.....,....,_ .... - рае.іПnID&аТВ. 

роачеПЙтв. 

827. ,.....ro~ .. , ....... - poniпВli8. 

828. Доио ......... ..-" (IWРОНIol) - декон-
центрація. 

829. До................ (ЦCIIIN.,' aepшllНfI. 

/СОЛьцо) - oвд6bJ1Вi1. двкopadв
ний. 

8ЗО. Дo .. ,._~ (,ат,,_а) - декрІ!

meBT(-'І'а). поваавви(-ва). 
8Зl. ,.... ... _Dbдlл (-Jl),) (r. •• AIlC_. 

А.. У., 1;М".,. Др.)'; діяUutIl 
(.... ІІС.. AllЬ ••. Т ....... Г.); 
ОlJШlНа (ІІ·С., Дl..Т.). дtлu.woR 
(,Цt.1.),· . 

А. (цutPepБAama. Cliолw) - п6д1J1ва 
(др.), 

А. (.мam.)_дlлевВІІ; 
А ............ п6д1л приБJljвВІІЙ; 
.. nDnoo..... - відстань Jlежвпо-

ЛIОООва. ' 
832. д.n ........ (нanp_") '-DоАDnr

IIJIК (-ка); оіl/_ (ІІС •• Дt.7' •• 
Др •• !Іно ••. T.w".); дiAwпe.l&ь (ше., 

833. ':~~".("""IIUIIIII • .-.нa)
подільЧИВ. 

8З4. Дono - справа, діло; , 
.......... _. - I8В/1ЬJ111К6pc711O, 

каолярство, 

А. __ rll .... _-сві"ВoraeлiJt. 
внптво • справа cвlTBOl'&CJliвu; 

А ................. - 'I'8Jl1I~ТВO. 
справа телегрім)ова; 

.............. 0. - телефОВИВЦТВО. 
справа телеф()ива. 

885. Дon .... -... On .. ТO, - _иа-іВОJl8-
тор (-ра). . 

836. __ .. ". ........ - декодуляЦ!я_ 

8:17. ,...о"от,...... (IiapmuнM)- пока\
зувавии. деJlОВСТРУВ'ИИИ. 

838. До_, .. ,о_" ... - покiwlaв.вJl. 
декоистроваввІ!. 

8311. До"О"ОТ'''РО_''. - показуватв. 
ДIlJlОНСТРУва\ТВ. 

840. д ... n", (IIМC11W11ll1UЬ'); d8mper. 
аашрlпg devicв; Dampfецm); 
·amort.l_ur(m) - (у)raківвИк 
(-ка), _R (Рни.). 

841. Домn .. р" ... IІ-(у)гакlllJlJШ. 
842. А ........... - •• - (y)raк6BYвalillh. 

(У)l'акува\ивя: 
84З. д.мn ... po ......... II-yraк6ванвЙ. 
844. A •• n"',".". - raкYn'l'll. yre.кy

в'ти. 
845. Д."П.""IDЩ"" - (у)raкiвиНй; 

а. ono.06 .. 00 ... - (y)raкiBBiCТL 

(-вости). 
846. д_,_ ... n .. " ... " .... -дllкУJlЬТиПЛі

кацІя. 
847. д ... _ ........ , - деПОЛllрвва\тор 

(-ра). 
848. д.nО .... ' .... ,,_ - деПО.lIИ)lв.іЯ. 
849. д.по .. "р"' .. РО ...... ,-....... - депо

ляриаув'тв. 
850. A.no .... ' ............. - деполярвв6-

ванвЙ. 
851. Д.nОП"Р"'.Щ". - деполяриву

в~ьннй; 
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867. ,.... ...... _ •••• .--рQ8ШВФ
Р/lвуваивя. РОВШllфpyJl6.Ввя. 

868. ,.. ........... нн ... - )I8IIIIDIфр6ц. 
IUIЙ. 

869. ,...., .... _ ..... _ J)()8IПJIфр6вуи.. 

тн. p<l8ШВфрувАтн. 
870. д.n.n .. (_) - _ .. (.К&); 

•• •• r ..... H ... - Ч. )(arв6тв!d. 
871. дм... ..... н ....... - чІОшість ( ... ocrв); 

•. .. rн ..... ·on ...... _ - ч. кar-

b6tbo-оl1'l'Йчва. 
872 ............. н ... - чИвввА 
873. "'::...1.b.tA .КAJO~Юlя· • eelJllo)-

874 ..... ..., ~джеа (.кal; 
-A1ВIire~ (·Ра)fUШlJlDPарІІОІШ) 

875. Дніаре ...... na • ....:~еветепл6. 
876 ..... , ......... - джаВ.І18J16тeр( .... ра) 
877. д-v..; іОllle; Jowe(m); іoule(ш)"': =::-. \-:,~. <І;:".. (Фе.). 

(Др.); •• .). в:.w..t .. 
878. д.rr - АЖТ1' ''''І'У). . 
879. ~ (JIOJqiIМ. 04м0mat'-AZY. 
880. д.arpa ... - A!1II'JIl&ira; 

•• • ро_н .... - А. 'ІІІСОв6; 

•• rdnaн .. - А. I'Uдaвдoвa; 
а • ..,.ro_ - А. ~OJJOBa; 
•• n,....,H ... - А. 8в6,цева; 
•• n ............... _ - А. прocrо-

р6ва. 
881. д ....... __ ...... - AiJDn'pliUJdl 

струм (.ку). . 
882. а.-- A!ВJJ!вa. 
883. ".м .... - A!ВJJiт ("'І'У). 
884. ДН-rн."'._AЇ8КaI'lltl'МB)( (.ку). 
885. Дo ••• r ....... H ... - Аі_arв6твиA. . 
886. "_ .. rн .... _. _ Аі_пвето .... 

. тер ("'1'р&). 
887 ............. - повер6чввк (.ка). • 

...... ...,-п. у пр6свm; 
•. ан"" ..... н .. - п. lUlfТpіmвїй; 
..... ,.. ... - п. а6ввіПUlіА. 

888. д.... ............. (06 l16.11tnмe)-по-
перечв~ ... . 

889. ,, __ -~ (.ва); 
•• "Н"'"-І - ,ц. peвтr6вi8-

cwcвI. 
890. А_пани (1OJUf) - AiADall8B (.8)'); 

jI. -PO'''~I/,. 1ІІ'мp6p8шdt. 
891. ,.....н_n-~п (·па). 
892. " ....... _ .... - Дlяфавосісопlя. 
893. " ..... rнa - п~ W1!. •• 

ФС •• А.). І/,іафраfка (Др., фс •• 
А., ДСТ.); 

jI .... IІІ.н..... - п., д. а.1ІюЮI-
вlIq' . 

........ :......._ - п .• д. nіАку· 
_та' 

.......... (дАН реюм. DlPРК)-
~ .• д. l'II}"III&;. 

•. ",_н ... м .. н" - п •• д. поlllliка; 
•. "',., •• н",,-п ..• д.брв~вава; 
..... rн,... .. -п .• Д. аіniута; 
•. ..,т.н_п .• 11.,. тe~pвa; 
•. н ..... н_п:. А. ватнCЮlf.; 
А. н ............. peн.mzeн.. - п.. Д. 

васт шва: 

.... .....-----.. А- 1Ііа&8_;. 
•. _.н_п., А. ПОlllllВAі 
•. ,............,...... -.u., ~ alд

бавА; 
•. __ п., А. CIIJIIIВi; ...... _-~.)-п.. 

А. IIIIRlшова; • .......... н. - трект1ака,lІ8l1брава. 
тeJJ8ф6вва; 

81U 
•• 11""..... Т., 11. Byrmtвa. .... Ан .......... __ - дlвфраrкy.-

&&внв. Аівфparк6ваввя. 
895. " .......... _н ... -діифрarк6-

ва ... . 
896. " ..... rннpo_..... - .ціафраrкy-

&&ТІІ. 
897. " •• И'-ПОАШВВК (-кв) вапр~-

898. ~~~._.дJtae.rц..am.-
89 

тервА'ІОР (-ра)-
8а.Ан_ - ,цйва. 

88&. Ан_ (едшшqa CW111)-/UIIfAIIa. 
900. "*,,_..... (о Мpeнaщпr:»ceIOШ. 

шсо"wЦJШ).,... диввкll11U1Й, 
901. ".н_н ... (о :иеелеse).-диввк/lввА_ 
lЮ2. .... .........-.AIIJIaIIOrpвф (-Фа); 
.·~~.~.~Ш,~. 

-А. СIІМСЩВсавА. 
903. д.._._ .. -диввкорymlR: 

(-Шіli). 
Sit04 ..... І 11111_, ...... _rllfr-JPI-

ВВІІОбдliха. .. . 
906. ,, __ -д8ІІаІІофutха.. 
906. ".--НW8JH. - дивiulО-КОIl

паУВА (-ду). 
907. Ан __ : dynamo - elect.ric 

Ш~іпе. dупашо;. DУJUШlоmВ7 
вchlDe(f), dупвшоеlвktrillchе ма
всЬinе; dynВD1o(O. machloeU).dy
пamоеlect.rlq_JI.1UI6ко.АИНамо
IІ8оІІІВва (П/ІЛ •• ,Ф.С •• ДС1 •• Др.); •.• ,..,....-1/,. вврlввиm.вв: 

.... _r ............ - І/,. Аопо)(іч-
ва: . 

•• 8T ..... hOA--А. вторВивв; 
• ....... --11.. ВВJUlВ1llla; 
•• r __ A. ronоввА; 
•• ___ До помUblа; 

• ... ,xnon_... - А. дІІОпOJJJOC6... 
ва; 

• ... о __ д. XPY*&JJbвa; .. ." ... _н ............ \І'ОІІ .. _ 

А. освіТnЮВВJJЬва; 
• ........ Т .. ..."ц. аакр4та; 
•• "n"HOR--А. ~апасн.; 
Ао _щенноr ..... _ - А. В11J11a-

awutщ8на; 
• •• ",КТ.РНOR--А. Iвд~~pвв; 
Ао ".П.'НАНОА--Д.-КО)(ПВУВД (-ду); 
•.• ноron"'_н" - А. )(воroПOJJЮ-

оова; 
• .............. _Д. BiдкpJtтa; 
А. ",.."м_д. пеРВИllИа; 
•• n.p8!IO.n.,H •• po"HH8". - Д. пе

реКОllпаунд6вава; 
А. n"""K'~_, non,oTllpwT_ 

А. вапівавкрJtта; • .... ,... _ ....... ,. •• -11.. ;аао

ко)(утаторва; 

. _--А. Dom'~. 
а• ......................... eJI ...... ~-==:v.... 
.: -"'801 ••• -- ,JI· ..... .-

927. ,....::::.;.. .... - JUICCIIIIIlї--
ВВІ ... 

928 . ....-. ........ - - AJI8III ..... 
тн,-си. __ , ....... 

929.~-~~_ 
.. (о ~. JIIov- ~ . 

Дат.іІМ . 
&10 ........ 11І.; •• ' .. - пeperaв~ .. 

.цecтвд8цl.tl; . . 
А. _,,,,,"11" в., .. ..,."..... 

118(-а). . . . _--<-....... 
931. ,.....,.-=- I"'-~" 
~ .. 

932. ................... пeperu8r8. --
perв&тв.~· ...• , 

933. " ••••••• М". ~ ...... ..!.і 
A.-p.~-~.,.
(НС •• ДС2" •• Д[І.); ~ 

• =4 (Рно.»). 
9М. Ан •• " 'ЦІ, 11 , •• ' - ....,.... 

~я. . 
935 ... , ....... ,. ... - ;аВ4ІеРОВ-

ааіА/І ...... ' , .. 
936. :11, •• "81''''''."' - ............ 
937. Ан::.·,." (-) - а"" 

(Фе.). . •. 
938. "".,,_. - ~aiB. po8CiJIiвu-
939. ,..,:., ...... ~ двфfll8l1l.' РаіІСІа-. 

вВА. 
ІМО • ....,... A8tYaOi! (-ра). ~."'" 

вач: Ао ( .... p."..,..."....~ 
. - ВОIl6вецЬ (-ІІІІІІ); _ . ._ •. _ .... 

.. _ .... -AIItJa6Pсуц ... _-
94.1 ........ • ~ 

ви. AII.,u;6вaввIL 
ІМ&. .. .., ..... _.,. ~ 
IМЗ.Ан~-~ 

. квА. . 
Ш . .-, •• - дімектрвв (.ка); 

•. --'-11.. 'I'ВЧIDtIIIIa. 
1Мfi." .......... діеяе...... . . 
94.6. ....... •• • «(І = .... 
~)-Ai~· 

А •• __ .. ВСО8 (-ву) ..,... 
к6 .... 

1М7 .... _ (-11, ІІСІІРМ) '~; 
•• - (ІІСІІІРк), ,..а •• ." 

-А. чИвва. aкnDBII.' 
А. --"-. ... ....... " ....... "'. __ ...... ." .. 

теор611\Чва; 
А •• 8f'8'r8_ ••• - А. _ ........... 

вана; 

.............. М·- А.П~ 
Мв.ва; ~ 

A.n_ ........ -A. ~~' 

•. ...........-.-11.. роар • •. Т.....,.· __ -А • 
А ........ .....-А.у 

1М8. "".МІІО ....... А (о . 
-АОВro 

94.9. "".НМ'" ( 
-AOBrвA. 
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950. АnИТ.n~.". (тpuод. Alощность)-
тривanнlІ; 

1�-.оот~ивllліСТЬ (-.'OC'J'И). 
951. Дn"ЩИ.О" (контшrт. нагруака)-

тривllлиll. 
952. А •••• ии (nOllрежденl.lй) - щоден

ник (-ка). 
953. А ••• ио. (свет. сигнал. таpuф)-

денннй. 
954. А.ищ. (ЛЮAlЛера) - денце. 
955. А.о (каб. бшrа. рва для каб.)

дно. 

956. Аоl •• о ....... (полюс. анод. соnро
mu_леIUАе) - додатк6виll. 

957. Ao •• pT .... T~.-.yт~ (l.Іаолятор)-до
КРfчуватн.докрутИтв. 

958. Ао_ •• о. (кoлnшr. Ш1іоф) - дощо
ВИЙ. 

959. Ао •• (рент. лич.) - дбаа; 
11. r"yl ...... -До глибинна; 
11 •• 0р ..... ~ .... (ND)-д. звичaJIна; 
А. 01 ........ - Д. обсяг6ва; 
А. no •• p".ooт .... - Д. поверхнева; 
11. :ІрИте ...... (ЕО) - Д. еритемна. 

960. ДО.И".ТР (рентг.) - дозикетер 
(-тра); 

А. lСаІІор ••• Тр ..... а ... I- д. ка.лори

метpliчввll; 
11. OTllpwт .. l-д. відкрИтиll. 

961. ДО.И .. ОТР._ДОllикетрія. 
962. Ао_ро .... (рентген. лучей)-дозу

вання. доз6вання. 
963. Домр.она Н.иan .... Т~,-nwr .. ,·_ до 

черв6ного розжарювати. розжа
рити.-ся. 

964. Aonro ........ A (о лa.мnе) - довготри
вlIлиll; 

II-""OOT~ - довготривалість (-ло
сти). 

965. AonrononlOo..... ( ... aгнuт) - довro
полюс6виІІ. 

966. Аоn."ИИ. (Alасла.lWслотw}--доли
вання. 

967. ДOnll •• T~.-nIlT~ - доливати. Jl.o-
_,ити. 

968. ДОnllт .. А-ДОлJilтиІІ. 
969. ДOnО"ИТ - доломіт (-ту). 
970. Доnо ... То ..... - Доломіт6вИй. 
971. До ........ И. (телеграф. трансфор ... а

тор). Ао .. о.оА (о nроводкє. уста
новке) - дом6виІІ. хатніll. 

972. ДоИ ...... (ЗМlimрод) - денний. 
973. AonnaT. - доплачування. допла

чення. 

974. ДОПOn"ИТOn~"". (ток. зарядка. 
про_од"а) - додатк6ви.іІ. 

975. Допу ........... (о нanРJI3fCеНl.lи). 110-
пуотИ ...... - допусюuі:й. 

976. Аопущ.н". (волнw на Ш1ШW. парал
лельной работw) - допуск8.вня. 
допlщення. 

977. Aopora - шлях (-Хl). дор6га; 
А. НІман.,. аn8КТРОфИЦIlРО •• ННая 

-залізнИця електрифік6ввна; 
А. I118nUИая an8ИТРIІ ... Окая - елек

трозалізнИця ; 
А ..... а. 6 •• pon~oo .... - е. безреll

к6ва; 

978. 

979. 

980. 

981. 

982. 

983. 

984. 
985. 
9116. 

987. 

М. ІІІ. а. 8И8rОРОАН'" е. поавкі 
ська; 

11 ..... :1. rориоrо тип. - е. гірська; 
11. М •••• ' .... Т ... - е. зубчаста; 
А. *. а. канатн ... , _1 ..... " ... --6. 

кодільна; 
А. ІІІ. ао •• отмаll-е. :міс(Фsа; 
А .. _Мl. а. Н8 •• "И_, 808АУl.Uи_-е. 

н&ДзеМНIl; 
А. м. а. "о ••• он •• , ... о ...... -е. по

чіпна; 
11 ..... а. приrоро....... - е. примі-

ська\, лерее.м;сь1tlJ; 
А. НІ •• 0 тои.п~и", - е. тунельна. 
Доока -д6шка; 
А •• WА ...... и811 -До висувна; 
А ......... иaJI, ЩМТОИ - д6щечка. 

притиск6ва; 
11. "оп"т.тon~""'-д6шка випроб

на; 
м. ко •• ут.тори", - Д. комутатор

на; 

А. КО.УТ.ЦИО""'" - д. комутацill-
на; 

А. ИОИТ.НТИaJI - д. дотичк6ва; 
11. "р",ор"'" - д. мармор6ва; 
А. иаТ"IІІН_-Д. натяжна; 
11. "у •• рн",-д. нумерна; 
А. OT •• T •• T"'~".a--д. відгалузив; 
А. np8Aoxp.""T8n~".R - д. запо-

()lжник6ва; 
А. р.ОПР.А ..... Т8ІІ~" •• - д. розпо

дільча; 
А. р ... op .. on~ ..... - д. р. нормаль

на; 

А. р. orH.ynopH'" - Д. р. вогне-

тривка; 
А. р. ППООНАІІ-Д. р. пп6ска; 
11. р. nOIl.""'''''' - Д. р. рух6ма; 
А. р. 08000А"0 -ует.ИО.П.ИИ811 - д. 

р. вільно-поставлена; 
д. р. ОТ8""8ІІ-Д. р. настінна; 
А. р.ао .... руIOЩ'" - Д. реаонаос6в

на; 

А. ТОИОР.ОПР.А.П"Т.П~Н_ - д. 

струмороаподільча; 
А. wи .... р ... " - Д. пuiферна. 
ДООТ.IІІІ.Н".,"'.К8, он.6 ......... (то

"а) - постачання. пост8.ч~ння. 
дооТaanRТ~,·.иТ~ - постачати, по

стачити. 
Аоот.то ....... іІ (об осв.щeнuи) - до-

статнів. 
доотуп .... іІ-прист)пннА; 
A-"OOT~ - ПРИCТlпність '.-ности). 
ДОЩ."К.-Д6щечка; 
А. иanи6.р ..... -Д. каліберна; 
А. Кn.IIMH8H-Д. притисковаj 

А. "о".р"'" - таоличка нумерна; 
А. р.аон.торн.,,-Д. реаонаторна; 
А. р.ао .. ируJOЩ"'-Д. реЗОНI1t1с6ва; 
А. цеnnlOnОИА""'-Д. цеЛЮЛО1Дна; 
А .• Мan ..... -д. склнцьова. 
Ap·b ........... -де~енчаuня. 
Ар.Ь ...... т~деренчатн. . 
др ......... щИіІ (аООIlО") - дереНЧJlИ

вии. 

Ар ••• о .. ",іІ (деготь ..... ола) - дерев
Нli:и. 

ДробнмоС'І'Ь Емкость двЙствительнз.я 

~88. Дроlи .. оот~ (иcтo'IН. свєта) - роз-
дрібність (-ности). 

1189. Дроlит~ (вольт. дугу) - дроБИтн. 
~90. АР06n.нио--дробіния.др6блення. 
991. Ар06n ....... іІ (о 80льт. оуи) - по-

др6блеииА. 
~92. Аро ...... И. (щ.то,,) - треl4Тіння 

(А.. Т ..... , Y~ •. Ф(..); [жu
тоння (ФС.) І; ііР1ЖQIiНЯ (А .• 
Г .• Др .• Т.wч .• У.). 

993. ApO"'.TOn~ - тремтець (-»ТцН). 
994. АрО .... Т~.-r .. уТ~ - тремтіти. за

треl4Тіти. 
995. Аро .... щИіІ- TpeMкJiIII. 
996. АрооооnИРО ••• И. - дроселювання. 

дросельбвання. 
~97. АрооoonИро .... И .. іІ - дросельОвв

ннЙ. 
~98. Apooo.n"po.8Т~ - дроселювати. 
~99. Ароооon~-др6сель (-ля); . 

А. р .. ио ... ототи". - д. Р&ДlОчв
ст6тнИЙ. 

1000. ApO.OOn~H .. iI- др6сельннй 
1001_ Ayr. (Вольто.а). arc electric. vol

taic; Lichtbogen(m); arc(m) Мес
trique ои voltalque -ЛУК (-КУ) 
(А .• Г .• Т ... ч .• ФС.); ііуга (А .• 
Г.. дt.:1·.. Ht.:.. Т ... ч.. У., 
ФС.); ["аблу" (А.); "аб',ука 
(Т ... ч .• Рн<І.); "аблuч"а (У.»; 

.11 (ио.Atет" .• "онстру"т.)-дуга; 

..А •• 0n~TO •• - лук вольт:.е; 
А •••• ращоlO"""'О" - л. В. круж

ля:nьниli; 
А. 80пwх .. ваIOЩ.R - л. спа.лахаль

ний' 
А. rо.;рящ ... -л. говірнИЙ;. 
А. гр""уиро.ан .. а .. - Л. подшк6ва-

ниа; 

А. а.кр"т",--Л. закритиІІ; 
А ••• МblкаtOЩ&R-Л. З&J4ИЧНЙD.; 
А. нонт.ктн ... -дуга дотИчна; 
А. многокр.тн", - лук многократ

ний; 

1019. 

llIZU. 

1021. 

lU~2. 

ЕАииица-одИнИця; 
•• 8600ПIOТН'" -- о. абсоJUbтна; 
• .•• naoHa" (оборудОВaнuя)--о. аа-

пасна; 
8. lІаш .. ннаа-О. м:ашин6ва; 
•. обр •• цо •• я-о. зразкова; 
•. сим.нса--о. св.м.еВСІВСЬк.а; 
8. Т.хи ..... ОК&R-О. технічна; . 
е. фОТОIІ.Тр ...... оК.я -- о. СВlТЛО-

мірча. фотометрична; . 
•. аП.КТР ..... оКаН -' О. електr,.ич

на; 
а. _пектродмн ....... окая -- о. елек-

тродинаМічна. 
ЕА"н .... н .. іІ (иаолятор. 80лна)

uдиllЙчниfi; •. (оmііельн",й)-по
одинокий. 

Е .... гОАн .. й (процент. колєбaнu.ч) 
-щорічний. 

Е",_тр."ОФор".ТОР (Свuнбурна)-

'яний· А пп ••• ии_-л• полум, й~ 
.: "У."К8ІІ~н",-Л. »У3ИЧ~~. ' 
11. ПОnlOон_-АУгВ полюсОібн'ва' 
11. РТУТ"'" - лук.жИВОС~ • 
А ОIlOТО_Л ' СВІТЛОвИй. НИ' 
11' _ ... ит ... ~ .. - - дугВ злуч • 
А: onoмoA ..... - ЛУК СПОК1АВ::~а' 
11. т .... _il ..... - дуга ~paIIВ • 
11. уст0 ....... -ЛУК СТlIlкJilЙ. 

1002. Ayro.oil (фонарь. ла.мпа) - лука-
вий; у,,)_ 

11. (о <lуи гєо .... тр •• -тр . 
дуговJiIII. ( ) 

1003. Ауrоr.оитon~лУКОГ8.сНИК -ка. 
1004. Ayror •• """,,1i (аппарат) - луко

гаснин. 
1005. Ayro06p ...... iI (об 06 __ > - ду-

гуватнй. 
1006. Ау- - д~жка; ~ 

11 ..... OТJIи ... -д. б.пяш&ва; 
11. wT ... nO ......... - д. urrакп6ва 

на. 

1007. Ауnn.ИО - д~nлекс (-су); . 
А.-тр ... on ........ _д.-траисmtціЯ. 

.1008. Ауn,,_и .. lІ{aпnapат. cиcтc.tta)
стріЧиJilll. д1nлексниЙ. 

1009. Ау .... И_То •• ,..-тen~ -п0дв6ю
вач (-ча). дуплік8.тор(-ра). 

1010. Д,рно. npo_ .... - погawul про
вlДнВк (-ка). 

1011. Ayp"onpo.o""""". - поганопро
відний . 

101Ia.AYТ~ - д~ти. дм1Х&ти. 
1012. АУТW--ДУТТЯ. ДІІ'fхання; 

А. ма",итн" - Д. магнетове. 
1013. Ау'" (8Аг"тр.) - ДУШ (-шу). 
lиl4. д ....... Т... (о СЛІО<І.) - дИкча-

,,"1'ІІІІ. 

1015. А .. р.-діра. дірка. 
lи16. А .. р .. ат". - дірч8.cтиll. 
1017. A106on~ - s8.Kpiwca l!ІРубова. ДJb

бель (-БЛЯ); [nPU"МО" (Рнд·)I. 
1018. ДIОI.n ....... -закр пк6виIl. 

1023. 

1024. 
1025 • 

1026. 

1027. 

Iж8.К"'l'рансформато~ -ра) (с.ін-
6 урНі_Ський). 

Еа ... - Іада; .0. п ........... ии. 
(noд'Є.ItН/.I"a) - пересування. 

ЕаIlО.О. (о nOЛО:NCЄНuu) - IздоВliЙ. 
Enо .... о. раOll_" •• (проводов) 
-розміщення сос6ИКОЮ. 

Е ..... от .... іі (_fМНOJ1CI.М. .АШ.1tJЮfP4н 
соnротшмнuє) - ЄІіІІісниІІ. о 

Е"иоот~ - є.мність (-аости). на
бірчивість (1111",), l1Oe.tIНicть 
(ФС.. КХС .• ЛФ.); .мicmкicть 
(А .• РНіі .• Др •• дс •.• Т ....... 
У .• ~t.: .• Нхt..);наcuнчacmіemь 
(А .• ); об'ЄАСНість (ТВ.); 

• .• 600ПIOТ ..... --є .. аБСOJUbтна; 
8 •• xOA"aн-€.. ВХІДНа.; 

•. rара"тиро"""", - Є. Гараит6-
вана; 

•. А.Аот.итon~"",--є. діllСИI\: 



І 

І 
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•.•• Р"АИ'" (хабелll)--е.: васнаж
вА; 

8 .• H.'КТ •• H.~, .Н.,.q80Н"~--

є. індукційна. індуктИвна; 
•• мrно •• нн",-є. миттьова; 
80 OotaTo"h."-Є. аалвшк6ва; 
а. ПОn •• Н."-Є. корИсна; 
•. p •• O ..... -є. робоча;· 
•. ::~ИОА8 •• Т.'IОЩ8"-є. вислід-

8. Р •• Р" •• 8"-8. виснажна; 
•• р •• пр.,.....ИИ ... - є. РО8поді

лева; 

8. ОІІаr •• ща .. , DООТ_ПllIOЩІІІ'-е_ 

складова; 
8. аооре"ОТО"'.НН811 - 8. с~п

чена; 

•• ооотаапlllOЩ&І8, опаr."Щ8I1-Є_ 
складова; 

•. 'Аan ....... -є. питоиа' 
80 ап.итроатаТМ"'.ОК811 ~ є. елек

тростатИчна. 

1028. Еот.от •• "и,,~ (.магнит. освещєlШЄ)
-ПРИРОДНІй; •. (аащита, ожла
ждеlШЄ) - натуральний. 

ІІІ 

1029. Ж.'м" (для натягив. проводов)
жабкИ (-(:lОк). 

1030. Жа~."а ...... : Jamin candle; Ja
ШlDkеrzе(f); bougie(f) Jamln
Жа:М8Иlвська свічка 

1031. Жар ... а_ -- жар (-ру); 
..... anoMan .. n ....... - ж білий 

1032. Жryт - джгут (-тА);' • 
.... А.О."О.-ДЖ. подв іАниil; 
........ п •• " .. lt-дж. залізний; 

1033 ..... про.опо .. " ... -дж. дротяний. 
Ж •• п (В жеВ.ІІОВ. annарате}-же
зло ·(А.. Г.); ж,ал (А .• Го); 
ЦInОХ (ТАСЧ.); І<остур (ТАСч .• 
Г.); палиця (У.); патериця 
(У.). 

1034. Ж •• по.о. (СUZНалШ/ация. аппа
рат. cuстеАСа) - жезловИй. 

1035. Ж.П •• "ОАоро ... " .... (mглеграф. сиг
налиаация) - залізюі:чнш!. 

lиЗ6. Ж.п •• ".... (І<УПОРОС. злеАСент)
залІзний; 

ІІІ. Aopora-заліЗнИц.я; 
ІМ. А: an.КТр ..... ОIl&ll -- електроза.

ЛJзиИця. 
1037. Ж.п •• ""м - заліаняк (-K~); 

НІ .... rHIITH..,A -- З. магнетииА. 
1038. Ж.п •• о - залізо; 

.... 80nHMOT08-З. хвилясте; 
ІН. ran~ •• N" ... ро.а""о.-з. галь

ваніз6ваие; 
.... rоФР"РО •• И,,08 - з. брижова

не; 

.... А •• ОТ.,ІОЩ •• А ... Т.П .... О. (В АСа-
ишн=)-з. актИвне; 

не .• " •• ".08-8. дина.м:6ве; 
ІИ. _8nо6чаТО8-З. жолобувате; 
НІ. "0 •• НН08-3. к6ване; 
ж. ко.кое-з. кувнє; 
ж. п.rиРО .... иО8-з. лег6ване; 
ж. пмото.о.-з. аркушеве; 
Ж. ПИТ08-3. вилИване; 
ІМ. П.РФОРМР08аНКО8, npoAwp".

Я.ИН08-3. Дірк6ване; 
.... рифn.н"о.-з. карб6ване; 
.... -"Мим.п .... 1І (МІ<УАСУЛятор)

заліао-ніклевиli; 
IU39. Ж.поСіок (uзоляmора)-жолоб6к 

(-СІК"). . 
lи4и. Ж.поСічат ... 1І (иаолятор. гОЛ081<а)

ЖОЛОбчастиіІ. 

1041. Жanт .... (KqpmOH. АСедь)-ж6втий-
1042. Ж.отм". (о ла.мпе. рентг. тРУб: 

�<e)-жорсткИй; 
.... (о АСежаничеСl<О.м соединенuи)

цупкйО; 

жеоти_ "'.раит.риатииа (ШУН
товая)_тверда характерИстнка;. 

"'-МООТ.. (ла.мпw) - ж6рсткість . 
(-кости); 

.... (.межaнuч. соединения) - ц}"п
КІСТЬ (-кости). 

1043. Ж.О ..... -О.ilВха; 
ІІІ. 6.П811-6. біла; 
ж .•• Ан ... -б. :мідна; 
ІН. П.РфОР_РО •• НН.R., npOAWp".

n.кн.я-tJ. дірк6вана; 
ж. р.w.тч.таR-О. r'ратчАста. 

1044. Ж.ОТ""О •• -",,:,іІ (абажур. І<ОЛПМ) 
-бляш"нии. 

11)45. Жмrrер - жигер (-гра). 
1046. Ж"Аи .. а (оизлеl<триl<. тело)-теч

нии. 

1047. Ж .. АМООт" .... (.микР.ОфОН, преРЬІва
тель) - течивНЙн. 

1048. ЖМАИООТ" -течиво; 
ІН. а.ап~r •• ируlOщая - Т. амаль

гамаціине; 
ж. r."It_Нич.а ..... - Т. гальва

нічне; 
МІ. АІ1Я ПРОП_ТМ •• НМJI - т. нап6ю

вальне; 

ж. ".ОП"Р,lОща .. - т. іаоляцШне. 
1049. ЖМП. (І<аЙеля. ас6еста) - жИло. 

(Г .• А .• Т.мч •• У .• 1'.); 
ІН. ao6.0toaaR-Ж. азбест6па; 
.... 'ро .... ро •• "" ... - ж. панцер6-

вана; -
ІН. А_ОЙН.Я-Ж. подвійна; 
ІН. "ОА •• оная-ж. почапнА. 

1050. Ж .. р",,:,Й (иаол. матєриа". пялшо) 
-масюіІІ. 

1051. ж"ро".тр-жиро.метер (-тра). 
1052. Ж .. ро (JЛЄl<mро-лечь) - jhlp6-

(вськиlІ). 
1053. Жу ....... "М •• r,n (JlроводO/l)-ДЗИЖ

чання. 
1054. Ж' ...... аТ .. -дзижчатн. 
1055. Ж, ....... Щ .. й (провод)-дзизк~чиif. 

.... папка - слухова палнця. 
1056. Ж,р"ап (поврєжоениil. наблюде

ний) - ЖУРН""І (-лу). 

3абираВ118 - ЗаершвиlIWI 
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а 

1057. 18 ... ,... ... '-.0' (..дga:a) - заби
рання, аАб1р (-БОру). 

1085. Iarpo,,_.мtt - ааРлеииJt; 
..... ...,. .. _ аавАдевіСТЬ (-ности) • 

1086. Iarp,.an.,-8IIТ .. . (mииP· n~. 
станц .. JO}-{ва) c:>бтIDК1ВАти,(sa)-1058. a .... p.TOo.-.раТ .. - забирАти. за

брати. 
10511. aaMA."".-зАклад (-ду); 

а. ran~8&ИОПІІ""."- - г~ 
ваиопласт6вин. 

1060. aaa .. h ....... w"-ПUiнчевий . 
1061. ааа .. " ........... - aaпatичyванва, 

З&rвИнчеиия. 
1062. aaa ........ aat ... - ..... тиТОо - зarвИВ

чувати. з&rвИитИти. 
1063. Ia ........ w. (о блокиРОВJre, ВloIJrЛIO

oшaw) - аал6жиий. 
.1064. а"ОА - вир6бин; •. (гuреВОЙ)

накрут (-ту); 
•. A .. _OТPOIlТ........ - дина

мовир6бин; 
а .... Іan .. " .... - ЖWlьникАрИJI, ка

блярИJI; 
............. т_. - вир6БИJI 

електротехнічна. 
1065. auoAMt".-амт. (пру_у) - на

круч~вати, накрутИти . 
1066. Іааод(_) (пру_, _)-накру

~ваиия. накр~чеиия. 
1067. Iа80А"О. (гиря, __ І - на

крутwtll. 
1068. а"оАОМ •• (шнур) - Виробиевий. 
1069. 3 .. 'М .. ро ....... (~) - аа

серпанк6вуваиня, Зll(:eрпаику
ваННЯ. 

1070. З •• ,an .. ро .. " ..... (CIШ.tIOК) - за
серпаик6ванИЙ. 

1071. а •• ,м"ро"т".-о" - засерпаику
ВQ.ТИ,-СЯ.' 

1072. a.r .. 6." ... (wюл. трубoJr) - заги
нання, загиутт.иі 

8. KplO'tКOM -' аа.карJUbчування, 
аакарлЮчення. 

1073. Iar .... T .. ,-r"ут ... -... - загинАти. 
а8ГВ~ТИ,~; 

•• КРІО"'КОІІ - аака.рлЮчувати, за
карлючити. 

1074. Iar .. nao .. " ... (иаоляторов }---загіп
сОвування. загіпсувапня . 

1075. a.r .. n.o .. ""wll - загіпсОваний. 
1076. а.rмпо08w"т~,-О •• Т~ - загіпс,6. 

вувати. загіпсувати. 
1077. ааrп,wат".-w"т" (ACUІ<рофон}-за

гл~шувати. заглуlllllтв. 
107 а.rп,w.IОЩИ. - заглушшill. 
10', _. aarn,w." ... (шу.ма) - заглуlD}'

вання, заг лу шення. 
1080. ааrп,w ... "~il-загл~шенИЙ. 
1081. Iarop." ... (масла) - зail.мання; 

•. (лa.иn) - засвічування. за
свічення. 

1082. a.ropaT ...... -реТ ..... (о .IUJCЛЄ}---заЙ
.матиСЯ. зall.юlтиЯся; а. (о ла.мne) 
-засвічуватися. засвітИтися. 

1083. a.rpoMo_T ... - аА"Т" (пo..weщ. 
устан081Ш)-завалювати. зава

л..Ити. 
1084. а.rРОМОЖА."". - завала; •• (про

цесс}-зава.ilюваиия,.з!UlAлення. 

обтааВтв. . 
1087 • ....,... ... , ~ (ти. ~ 

eOQC, стшщuuНsa)o6rВжУВАВ-
ня, (ва)обтЯжевиа. 

1088. aarp,.. ....... - (за)обтmкeииJt; 
.-_оет .. - (за)ОбтmкeиіCТJo (-ио-

сти). 
10811. Iarp,... (11.4. станЦШl llро.ода)

(за)оi1rйжyllаиия. (за)Обтmкeв-
ня. 

10110. aar,... ...... (ртl/IZШ, _)-аа
БР1p.иJOВ&11.И8. заБР1.цвеввя. 

10111. 8arpJI ......... - забр1диеввJI; 
....... mt-ааБР1д11eR1СТЬ (-ности). 

1092. aarp"88UIT8o.-~,-- - заБР1А
!!ЮВАти, забрудиВтв,-ся. 

1093. а...-т".-А8Т".-- (_ІІ}
задавАти. З&ДАти,-СЯ. 

10114. ........ (нanр_а) - вада
вішия, зa,цlшия. 

1095 ........... (о нanp_) -ЗіІДа
вий. 

10115а .......... (об.моlRllll ЯІІІОРІІ}---чер
кАввя. 

10115б ...... т .. ,-....... - черкати. черк
Н"$ТИ.-СЯ. 

10116. aaa-и .. wА (о ,.,,-, mpуб-r
у(в)прАвлеивй, запрlulлевиJl. 

1097. "",_. __ .. _ .. _за(У)ПРIІІІ-
ЩІВВЯ, за(у)прАвлеиии; 

а ...... ропа...... - закріплJ!ива. 
закріплення: 

................ - з. кабл6ве, жиль-
никове; 

а. иО .. "" .... - з. кіиц6ве; 
•• "8Т_"_ - а. MeтWBe; 
•. _ .... О ... - з. ryмoBe. 

1098. ""'''''T''.-naт .. - за(у)правлli
ти. за(у)пplulвти; 

•• , .. _то. - закрімяти, ва
кріnИтн. 

1099. ааа._ .. " .... --аатрв.ував
ня. затрйм&ивя. 

1100. aaд.p ....... ~ ... -_T .. - затрИмува
ти. затримати. 

1101. аад.,..... .. lОщиll (_, пру
;>OCШtа) - заТl'ИllвИй. 

1102. 1аАО' ...... (пред_т) - затрlDlliltк 
(-кА); 

•.•• "!'8р ............ (процесс) - ііа
трииуваиия. затр!імаива. 

1103. аад" ... (шаг, вО/стІ/Л) - зАдній 
1104. a8jQ'''H''. (uCJ(pw) - зaдaqХУIІ&ІІ: 

ня. зади~хаинн. 
1105. a8jQ'''T''.-АУТ'' - вaдll.УХ"$вати 

зад~ти. ' 
1106. а ......... (_aJrIJl(М. рубщЬНU/tQ) 

-зати.и&иия. 
1107. a.",T".-.ОТ".-ОІІ - затинАти. за

тати,-ся. 
1108. амр .... "Н ... ("'РЮ". иост). - ііа

йОржений. 





зо 3ажжеННЬlІІ - 3акрепитеЛЬllЬlЙ 

1109. 3аЖЖ.ННIоІА - ",,(під)пU.l€lшli; •. 
{свет) - ;)iJlB ічl'НИИ. 

l11U. 3ажигание - ~щ(rllд)палювання, 
3Щ ПlД)пiL~l~IJlJЯ~ ао (света)-за
СНJЧУВUІІНН, засніченнSI. 

1111. 3аж"rат.nь - за(під)пальник 
(-ка); 

І. мскро.ой --з. іскровии; 
ао наnиnьнwй - 3. жаровий; 
ао МНН - МІIfОЗUПальниtc (-ки); 
І. злентрмчесИ"іі - 3. електрич

НИИ. 

1112. 3ансигать,-НС8Ч",-СЯ-;:Щ(ПJ;.J.)пU .. 1Ю
BilTH, JU(П1..'J.)палИти,-ся; І-СЯ 
(о оуге) - ~uн,матися. заІJНsi
тися; І. (свет) - заСDічувuти, 
ЗUl.:вітити,-СЯ. 

111:3. 3аJНиrающиА (анод, цепь) - за
Ш1ЛlUва.1ЬНИИ, ЗRпаJlЬНЙЙ. 

11 Н. 3ажим (преuмет, оuностороюшu)_ 
IІрИ ги""ач (-ЧіЩЛсФ.,J'ХС.);[прu
utр.жЖIl (1":.); JUлучнuк (РНU.); 
рих.а (і'н .); uотUскич (ТВ .J; 
прumuс"ич (- чи) (1\. , Др.); 

а. (ПР«).І«m) (uвусторинний) - зз-
111"".1Ч (-ч,,) WC1·., Др.); 

•. (проц<с.) (uuнuстuрuннuu)-щ,и_ 
1'IН:1\. l-t:КУ) (1"\".), lljJитисшJ.lШЯ; 

•. (ЩJOЦ"СС) (и.устирин"ии) - ",,_ 
ТИl'li (-t:h') І. 3U1JJlhUHH,H; 

3. вы�оАнойй ~ 11. HllH~ l:hНИJ1; 
З. АВОЙНОЙ-П, llu...r.ніИIІИН; 

8. карболи говы�-ll,' ка~.ltjО~lіт6ниЙ~ 
З. концентрический - П. I,СJНЦl'Н-

ТІяfчн.ин; 
а. нрестообразны�й п. хрещ.і-

тин, 

... навинчнваемь.Й - П. Ш.l.r'НИВТ

ІННІ; 
а. ответвительны�й -- 11. віДГL1-1УJ

ВІІВ; 
а. присоеАинител~ны�й - П. П1JJf-

• -І'}ЧНИН; 
а. пружинны�й - П. НРУЖЙ:ННИЙ; 
8. распорны�-п •. РU311.1.IJНИИ; 
з. соеАинитеЛЬНЬ'Й-ll. й~'IУЧl1ИИ; 
а. тройниновы�й - П. ТРОНЩJВИИ; 

а. угловой ._- 11. КVl'uвии; 
а. угольны�,, АЛЯ ~ углей -' З. H:J 

.нУl'.1l1I1У; 
•. фарфоровы�й -- З. пuрце:IJ1НU-

ІНІВ, 

а. wнуровоЙ-п. ШНУ.IJОНИJі; 
а. штепсеnьны�-ІІ.. ПJ..lИТИЧЮ.:.,НиіJ; 
з. злементны�й - П. l'.ll',\Іl'lіТUВИИ. 

1115. зажимны�,-нойй (бин.т, UJu.UUПUРJ 
-lІ1JИТНl'н.Uнн.и~ 3. (с uвух сmи
рu.ч.) - З<lТИt.:КU,Вин. 

1116. За.вмленмь - J .Jt~.\I.jюванн.н. узf>.\l
:lеНIJН {зuгрунmУfJUн.и..я (J.l . .J.\l 

1117. 

,\ ·)1; 
3. глухое-у. l'.ljJlt': 

а. ес гeCTeHH08-~. HaT~ ралыl,,,:: 
а. перемежающееся - у. He!Il;.'l~,h.

HC~ 

а. прямое - у. GеЗПОСt'І~ДIІС. 
зааемленны�й (троес, нейmраль)

J'3~М.ill'JlИ1J; 

... ::eo;w~:~~;~O - МІІОГQКРПТНІІ-
1118. 3а.емnит.nь-уземлювuч (-ча)' 

а. _одяноі-у. вод.иlніlt; , 
а. ВОДОСТРУЙНblЙ у. DO,J,tICTpy-

МИIlIІИИ; 

•. д8ухструйны�й .1.ВОСТРр,нін-
нии; 

а. ОДНОСТРУЙНblЙ у. ОДНс .стру-
МИНІІИИ; 

а. фоктанны�_у •. водогрЙ}fІІИЙ. 
1119. ЗааеМЛRТ",-nить - узеМJJюваТJI 

У3Р.\I.1ИТИ. ' 

112U. 3ааемпяющ"" (привоu, катушка) 
-У~~",,I.lюваДЬННlj . 

11~1. 3aaOP-JIЮЗ (-а)'); а. (.wеЖду яко
рем и полюсами), МЕ' JlCd У;nС('Лl'J
ное npucтpWtcmtJo - СУТtJЧНИ 
(-ч6к), шара :Г. Т.); 

а. 80адуwны�й - с. ПОІнтряні; 

3. сты�о80й-.І •. l'ТИКОВl.fн. 
ll~~. ЗаИМСТ80вание (.щ. JJt.) -- :Jапо

ЗИЧШJI1Н, duдозИченnн. 

1 и:з. 3аимствоваН""'іі (06 иа./ УЧeJIUU)
JШlu3И Чt:mИI1 . 

11 ~!. Заимствовать - запозичати, Ja~ 
llUJ1JII]fTI1 . 

11~:'. Закапчивание (.иuС,ш) - :":Н1ніпчv-
lНіНlIЯ, dil.h:іІІЧ~ННН. • 

11~U. Закапчивать,'КОПТИТЬ,_оя (мас.ш} 
-ЗUJ{НJЧj lНlТИ, .JШClПТJІти,-сн. 

11~7. закачанны�й (сmи.ІИ) -- ЗUХJj'l'ШlJнj. 
11~;:,. Закачивание (сmо .. иіин) - зuхJ.1Т\'-

Вi:tННН •. шхнт:lНІІ.Н. ~ 
11~!::f. Заначивать.-чать - ЗU"\'J1ТУВUТИ, 

3й..\.нта1'Н. 

11:3U. заклады�ание,-Анаa (лрuвОUОtJ в па
Jbl)-3Ш"'-lU,J,аНJlЯ, з,нсш'tдеllll,Н. 

1131. закпады�ать,-датьb - ЗtlН:Ш,LI.UТІІ, 
;.MКo]tiC'J'.1J. 

llJ~. 3анnепанны�й -- 3Ш{,1~ПаІНШ; ". 
(.JU1і.lt:ЛI,а.иu) - 3і:1нютОІНlIIНlі. 

113~il.Заклепна (llрl'U.Иt'ln) - шtJтti. 
11;JJ. заклепы�ание,-пнаa - ,ЛШ.It'llуван

ИН, ЗiJ.h..I!~Jlішн.н; а. (.JШ • .'lЄЛliа
.ии) - ЗUШUТUВУВШШЯ, 3ШlJuТ\,-
lш.нн,н. " 

11:3-1. занлепы�ать.-патьb - зuк.ltшува
ТИ, О<lп.ншuтн.; З. (,J(Jh'.Н·ПIШМU)

Зtl.нютов у вити, dtiНЮТУ вати. 
11:3:'. ЗаклинеННbtй (па валу, npo"ud)-

3і..1.КЛИНt'IIИJI. 
1IJI). Заклинивание--.JLth:.1J1111()lН.lІІlJJI, Зu

к.1Йll~ШIН. 
l1J-;. ЗаклиниваТЬ,аНИТЬ - JdІСll1шuва

ТН, З<l1i:.1ишlтн. 
11;J~. Закон - 3НКИН ~-I1Y); 

3. Ампера - з .. \. ... шtчНВ; 
З. Кмргхофа - 3. l\'IРХI'UФШ; 
3. Ома - J. (Jмш; 

з. расстоякий - 3. пlД,.щ.їl'Н; 
lІ3!). Закреп - ;.Н .... hjJlш..:а; 

3. желеЗНЬІЙ - -. ;'"1. Jа:lіЗЕа; 

З. свинцовы�и - :j. CJ.IІШ ·.ана; 
3. спираnЬНЬJЙ - ;~. сшрu.1ыl.l.. 

11,.j.U. Закрепа, закреп - - ,Jlшріпкй; 
3. боковая - J. UІЧ!Ш. 

1141. ЗакрепитеЛЬНЬJЙ (иаол.чmор) - зп

и.РІПНИН. 

31щреп.lрние - 3аПИСЬlВalше 31 

114~. 3акр.пnо"ио ("атушек, даж:u.wов) 
-закрlПЛЮННIІНJI, аакрlпленн". 

114::1. 3анреПЛRТ~,-ПМТ~ - ЗLLКРІплюва
ТИ, заl-срjnИти. 

1144. Закр.ппяющиЙ ,-итеЛЬНblЙ - за

КРJПНИЙ. 
114~. 3анрlolТИО (крыка)) - нІшривка; 

а .(прицесс )--3ВКl'ивішвл, закрит
тн; а. ов.рху (прОljесс)-накРН

вання, накриття. 
1140. 3акр",тЬОіі (а6аж:ур, "О/lПU", дуга) 

-Зal<РИТIІIl. , 
1147. Закупорон"ьой - заТЮI~'ТИfl. . 

148. Занупорив.ние -- заТИІ~аннл, за~ 
ткнеllН.н; а. (отверстии в свинцо
ООМ РQарЯd~ике)-зuuиваНIIЯ, за
':.иттн. 

114tJ. Занупоривать,-ить - затНІ~:..tТИ, 
3J.TKII~TH~ 3- ся (отверстил о 
СIJИНЦ. paJ/J.) - заuиваТИСSJ, Ш.l.~ 
(ljJТИСSI. 

115U. Зал - ,J<1JШ; 

1151. 

11~~. 

11:'4. 
11;JC,. 

1150. 

1157. 

115~. 

115~. 

lIGU. 

1101 . 

3. аппаратны�,' аппаратная-апа-

ратин; , . 
3. маWИННblЙ - ),Н1U1ИНОВIШ. 

а. сБорочны�,' сборочная - скла~ 

,~U.LbHH. 
Заливание,~вка (тр-ров) - зали

Dіі.НШI, залиттіl. 
Зanивать,-лить (тр-р •. 4fQс.ден.ник) 

-dd..IИНUТИ, :Л.L.II1ТИ. 
Заливной, ааЛИВОЧНblАІ (о .\tQсле)

ЗU.ІІШЧИJ1; 

.:11., наливной (uаоля.тор, mpCl1-tсфор
матор) - ЗaJIИВНИН. 

ЗамазаННblЙ - за:мUзаНIІН. 
Замаана ~ з~мазкu; 3. (процесс)

.Ju.~Ш.j\"li.lННЯ, Jа.мiJ.зO::LННЯ; 
а. водоу·порная -- з. ВО.1.U1'РИВКа.. 
замааы�ать,-аатьb - замu.зувати, 

замUзати. 
Замбонм столб -- оамб6нівськии 

СТОВІІ~ЦL (-пци) . 
:'амедление - загаюваннн. .3-

гаяння. 
ЗамедnеННblЙ - заганний~ 
а. движение - зuг:1ЮВIlНИН рух 

(-ху). 

Замедnять,-лить,-ся - загаювати, 
загаяти ,-ся . 

Замедnяющий (о действии) -- за-
ГШlllшt. 

11 ti~. Замена (лреuохран.ителя)-зам іни. 
l] .. ~. замененны�й - замІI1Є'Нllіі. 
1 i .. ~. Заменять,-ИТЬ - замllиіти, замі

нити. 
110:'. Замоняющиііся (мu"рафон) - за

:-нІНIІИИ. перем lннин. 
1 Hjtj. Замеща"ь,-СТИТt. (ЧЛlu) -- засту~ 

!1НТИ, застуш'ТИ~ 8. (че.ч)-замі~ 
щtiт.и, ЗUМJСТИТИ. 

1167. Замвщающий (о соnроmU8лениu)
заступшJ.l1. 

11 Gt;. 3амещенны�й - за~t іщении. 
11 ІіИ. ЗамкнутЬІ" (контур, обмоmка)

зU~lKl1t~HHH. 
1170. Замок - знм6к (-м"а); 

а. бандажны�й - ';:І. ШИНОВИЙ~ 
а. клиновой - J. 1...:.lИНКО8ИЯ. 

1171, 3а ..... к.ни. (контакта)-з(Д~): 
",,(І' .. ФС.); аалlJ'ШШ" • ~ 
(аILllКltfННЯ <Др.), 'lтКJ"1UI 
(l'Hd,), сполучення (фс.)I;· 

а. внеаапНое - 3. pa~T6BE:', 
3. норотиое-З. KopO~Ke; 
а. на с.бя - з. на c~CIe; 
а. частичное - 03. часткове •.. 

117~. ЗаМblН8тепt. - замикач ~-ча), 11' 
а. коленчатwА - ;;І. КОЛll.lчасти ,. 

а. НРlOЧКО80Й - J. гач.к(Jl:S~И; икАq 
а. на коротко. - KOpuтк.o3all 

(-ча), а. ІІа кор6тке; і 
•. п.ре ... нн ... іі (с.Ц.6.) - з. 3>1 В-

•. ~:БИ~РАН"''' (с.Ц.6.) -~. закl'ВЙ-
1<6ВlIИ; , 

8. стрепочНWЙ - d. ВИЛИЧll~. 
1173. ЗамwкатеЛЬНblЙ -- аu.мичlШИ. 
1174. ЗаМblкат~,-КНУТЬ.-СЯ -- ;;І(;L)IИкО.ти .. 

зазма::аН~Тщи~;,СЯ('''ОJlта.кm, яp.IlО}--
11~;:'. 

замичнИи. 
11 ~и. замыкаa (с.ц .б.)-заскочка (т..,ч., 

J'., фс', ДСТ.), [аасу,ка (т..,ч., 
J'., ФL., ДСТ.); клJUUtQ (Г .• 
J' .); КJI.ч.ма, 1i.'.'UtКa (Тмч.)]; 

•. марwрутная - 3. >1аршр~тна; 
а. обратная - 3. звор6т,Н8.; 
а основная - з. основна; 
а: промежуточная - з. проміжна; 
8. ПРОТИ_ОПОВТОРНaJI - З. проти-

1l0вт"рна. 
1177. Зана.ес -- завіса; 

8. чернwй -- З. чорна. 
1177а. 3анят",й (lІровоо, линuя) - 3Аі!

нятиИ. 

1178. 3аостренке (вершuнЬІ "рuвой)-за
г6СТl'юваllНЯ, заг6стрення. 

117~. Заостреннwй - загuстрений; •. 
(край стОJl6а) - спичастиі!; 

•. на дв. сната - ДВОСКісно~зрі
занни. 

11~U. Западное силонение - західніЙ 
uідхил (-а~J' 

11~1. Запа.д .... ан .. е - запіЗIlюваuня, 
3UlllзнеН8Я. 

110:!. ЗапааАw.ать.~поаАать - запізию
uё:1.тие.я, запізнИтис.я. 

118:3. 3аnааА",вающміі (генератор, то,,) 
~заП13ш-і:и. 

1104. Запап (uеталь)-підпа.l?IШК (-ка); 
а. (процесс) - П1дпа.1IUвання, 
Лl,J,палення; 

3. ИНДУКЦИОННWlA-П. IІцуь:ціИии..ll· 
а. ИСКРОВОЙ - 11. іскрuвии; ,. 
•. :.лектрическ"й. - Ц. ('Лt>КТРИч-

нин, t'JIt;>Ь:ТРОlllдп8...1ЬНИК (-ка). 
118::'. Запас (лроЧJiОСП1U. устоичuвосmu) 

-dап .. с (-су). 
1106. за~:~::;:=.(аггрегат, едUНUljа)-за-

Зап .. рание-запира.IIІІЯ. 1107. 
lH!~. 
110\!. 

Запирать - заПирати, зап~рти. 
за::;;~~ЮЩМА (AfexaнUJ..w) - запір-

1190. ЗаписаННblИ-З<lпИсаННI1. 
1 НН. 3апмс~ванме - запи.СУRaНВЯ 

ПНl"~llIlН. ' 
за-
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1192 • .. n.O .... T~ .... T~ - 8amtеувати. 
запнсати. 

1193. а.n .. о ....... щ ... (рЬІЧiU. тро) -mlс
ний; 

•.• о ... оn ..... ущ ... - сакоmlсннlІ. 
1194. a.n .. o~ <Раа-РОО. nOlraвaнuй)

віпнс (-су). 
1195. "nnо ..... р_ ......... <счетчulr)-за-

пломБОваниll. . 
1186. a.nno .... pO ..... M ... _ ВІШЛомб6-

вування. аапломбуваиня. 
1197 ... nno ..... po ... _T~ •• O_n' _ за

J,lJIомБОвуватн. вапло.бувітн. 
1198. "nonм.и". <пpo.tcем:J1ПIICfН,maдuн) 

-зап6внювання. aau6ввєння; 
".ОРО.М •• <вагона. тp&fNав)-з. 

пересlчие. 
1199. "n",_мм". - аап6внеllнl!; 

.-моат_запОвнеНіСТЬ {-ностн). 
1200. aanOnМJIТ~.-.n.._ОІІ - а&116ввю

вати, аапОввитв.-c.JI. 
1201. ааnoр-зап6ра; 

8 ..... rнIІТИW. - 8. lIarвltтвa .. 
1202. "nyotlaM •• (.tWmopo) - аапускін

НЯ. 

1203. "nу._т~.-ат.т~ (.tWnюp) - за
пускітм. вапуСТЙти. 

1204 ........ - Hacвara (ДСТ .); набір 
(Лул.); [наЄUЛ1 (Др.). нanpl/д 
(М.Т.К.); aap1lд (ФС.); aa..wem 
(Рно.);нарRb(Лф .• лсф.»); 

............. -насважанlІВ. насві
ження; 

8. A06 •• 0,,"w" - В. додатк6ва; 
•. и.онааи ... (lrонденсanюра) - н. 

касмдне; 
8. OOT.TO ... "W" - Н. рештк6ва; 
8. проo-rpанот •• ниw. (8 "ат. лам.

пе) - н. простор6ва; 
•• ПРОТ".ОПОIlОJИНW8 - наснаги 

протвл&жні. різнойменні; 
8. o806oAHwA - Н. вільна; 
8. 0 ..... "" .. 1 - н. зв.изаяа; 
8 .. OH,WTW. - Н. захована; 
aaPJI,.. пот.р", a ... opup ..... 8Hlle----

самоmlснага. самовисна>КАння. 
1205. а ......... (Шflrу ... уляmора) - насна

жування, наснa.жSння, насна
ження; 8_ (ар ... атУР6l) - рнш
тункування. рнштувк6вання; •. 
(lracem6l. фшzьтрпресса)-начи
н.яння, Н8чИнення; 

... бwотр'" - насна>КАння хутке; 
~. ДОПOnNИТ.П~Н" -- Н. додатко

ве. 

1206. а_и ... (molr.нanРЯЗfCeНlU)-на
снажmlЙ. 

1207 ........... 10 .... - .... (Qlrlrl/ .... ) - на
сва>КАння. насиаження; •. (ар
,матУР6l) - риштункування. 
риштунк6ванвя. 

1208. a.p ...... T~.-... T~ - насяажВти. на
снажити; •. (ар ... атуру лa.мn6l) 
-риштункувіти;а. (фшzьтр
пресс) - начинЯти. 

1209. ",..жаlOщ.... "Р"АИ". (о ... а-
1Ul.IЮ1. ;батарее) - насиажийll. 

1210. а.,. .......... (о теле) - наснаже
ний; 

•• О .. n~ИО - дlЖ8 насн8.жеввll; 
•. м •• о - мало наснil.жeниll. 

1211 ..... О ......... (еоадужа вштuл~.) 
--засм6ктування, 8всмоктання. 

1212. a ........ T~.-OO .. T~ •• O .. - засм6к
тувати. засмоктати.-ся. 

1213 ............. щ ... (/lЄНЛШЛяmoР. на
сос) - засм6ктувальниЙ. 

1214. 8aon0M'" - заслІнка; 
ао n"'АОХ",и"т",~"", - 3. ЗQПо. 

бlжна. 
1215. а.оор.и ... (lrонтalrтоа) - забр~д

иювання. забр~днення. 
1216 ..... р.ии ... - забмдвеннІ!. 
1217. aaoO .... T ... ·p.T~ ..... - забр~дню-

вати. вабрудmlтв.-ся. 
1218. a.aT~'" (" IrОгтв.м. noжу)-ві

СТІбка. 
1219. аа.т .... и ... ( ... асла) - застигання. 

васТЙГиення. 
1220 ... оТ .... т~.-иут~ - застнгати. за

СТЙr(ву)тв. 
1221. аа.т ........ - аllCТJi:rлиll. 
1222. а.Т •• РА."И... ..т"р"и". 

твердвення. затвердnенвя. 
1223. a~"_"T~ ••• 8Т~ (о ... ассе)

тверднути. ствеJ;lДНУТИ. 
1224. ..Т .. _ ....... - (сlватвердlлнl!. 
1%25. а.т.ар - закривка; 

....... ак (е_чатглв) - вам6к 
(-мка). 

1226. а.т."и.и •• - затемнювання. за
темнення. 

1227. "т."и.ии".- затемнениJl. 
1228. а.т."и"т~.-и"т~ - затемнювати • 

затемшіти. 
1229. hт ... и .... щ ... (ЗlrРан) - при(за)

темнювальниJl. 
1230. а.т.и.и". - затІнення. 
1230а.hт.и.иио. ".ото. rJЮmo.м. - аа

тінок (-юса). 
1231. hтор ...... к •• и ... (mpa..w.aB) - ва

гальм6вування.загальмування. 
1232. a.Top .......... T~.-O ... T~ - загаль

м6вувати. загальмувати. 
1233. а.тор .. о .... ии... - загальм6ва-

им. 
1234. а.трат. (зл. зн.) - витрата. 
1235. a.Tp.~.H""'. - вИтраченнІ!. 
1236. а.тр.~" •• и". - витрачання. ви

трачеиня. 

1237. a.Tp.~""T~.-T"T~ - витрачатн. 
вИтратити. 

1238. а.тухан".; damping. Da.mpfung(f); 
amortiвsement(m) - угвм6ву
вания. угамування; [слабнення. 
стужaюtя (КС. ІІ»). 

1239. ааТУХВТ~.-ХИ!lТ~ - угам6вувати
ся. угамуватися; 

•. (о свете) - з(а)гасе.ти. з(д)гАс-
нутн. . 

1240. "туха .. щ ... (о IrOлебанuu)-(у)га
мівшій. 

1241. аву •• " .. ча (в проводе) - відра. 
1242. а.хаат .......... (для злеlrтрода)-

затискач (-ча). 
1243. а.xn.от ... а"". (про,одо,) - сплі

тавня. сплетення. 
1244. a.Xn.OT ..... T .. a".·"yT~OH - спnі-

3ащеЛКИВ&НН8 - Звак зs 

татнся. сплестИся; •. (. неСIrОЛЬ
/IUЖ ... ecmaz) - посплітатися. 

1245. "щоnк" •• и". - защІпання; •. 
(автоJcamuЧІІClrOЄ) - заскіку
ваиня. 

1246. hщonк""т~,·ИИУТ~ - защІпати. 
защеп'і~ТИ; .·ОА - заскакувати. 
васк6читв. 

1247. hщоnк ...... щ .. 1і (~) - за
скочшіll. 

1248. а.""щот".-отмт~ (lrЙнеч lUl6елв)
зачищати. зачИстити. 

1249. а ..... щои ... (lrOнча Irабеля) - зачи
щаиня. зачИщення. 

1250. h,,"Щ.ИМ". - зачИщеввll. 
1251. а.щит. (линuи) - захист ("fY) 

(Г .• У .• ·Т.); [аamuwo" (Вс.); 
аатl/ла (Г.. У .• Т ... ч.); ожо
рона (Др .• У.). ааслона (У .• Т.); 
обевтlrа (Пул.)]; 

•••• НТИП"Н&R--З. хлипак6вий; 
• ....... р.ициan~и... - З. дифе

ренЦ\яльиий; 
• •• ат.от •• ии ... -а. натуральввll; 
•. np .. yn ...... T ... ~ ..... - з. засте-

режнИІІ; 
•. porollOJl-З. ріжнатвll, poгaтвll; 
•. oon.ост .. "и ... - з. вибlрчиll. се

лектliвuиll. 
1252. а.щ"т"тon~и".. "щ"ти",. 

(трансфоp.tШЛIDр. шир.ма)
&!.хисшій. 

1253. а.щ .. щат~.-т"т~ - захш.це.ти. за
хнсrИти. 

1254. а.щ .. щ.ии .... (lrабель) - ааюі.ще
ниll. 

1255. а ...... nаук (для желева ротора) 
-'-зІрка; 

а. поntoОИ8R-3. полюс6ва; 
•••• доА ОО.ДИН.Н". - на зірку 

зл)чення. 

1256. а ....... (, тмегр. annар.)-колі
ща контр6льне. 

1257. а •• 'Аообра.и ... (suюрь. антенна) 
-зіркуватиJI. 

1258. а •• 8 .... т .. іІ (морь) - зіркувАтиll. 
1259. а •• на - ланка; 

ао 0О8А""итen.,НО8 - Л. злучна. 
1260. а.онко"о. (в6l8ОВ. w.дУIrmОР. ба

тарея) - дввінк6Lиll. 
1261. а.о"ок -дзвін6к (-нка) (Г .• У .• 

ФС .• Др •• ДСТ.); дaBOНU" (Г .• 
У .• Т ... ч •• ФС •• Др.); 

••• ро6~ЩІО.--дв.деревчлИввJl; 
ао МНДУКТИ8нwА, ПOll"р".о"ннwА 

--дв. поляриз6ваниll; 
... "0 .... '1.0 .... " - да. конічний; 
ао Ко~Троn.,Нwа--д3.Контр6льввй; 
•• ПОІКн ... - дз. неправдliвнl!. 

фальшИвиll; 
~. н.атon~и ... (стОЛОВ6lй)-ДЗ. на

стlльввll; 
ао о Д.УІІ" чаwка.... - да. дво--

чашк6виll; 
•. о ОАмоА чаwкоА - да. ОДНО

чашк6вий; 
8. о ОТП_ІОЩИІІ н,nапаНОIІ-ДЗ. 

З відпадн6ю хлИпавкою; 
•. оиrиan.,иwа - да. гасліввИА; 

сnо.ник едеКТРОТІ.НlчииА. 

•• О. _100110"-". - да. r. 
ааліашічннІ!; 

• от ... о .... - да. ивстlльввА; 
.: .--о",и .. а-да. тр~жвиll; 
•. Ц8Мтро_ .... -- да. вlДОООред

кОвні!; 
•. anаИтр.~"'" -- да. електрИч-

ввІІ. )-
1262. а"уко". (о волне. чш:mome ввУ-

ковНА. б 
1263. а"укаnоmо_щ .. а-звуков иро 

шій; ... 'У.'" (paвгмopнaR) - rлуха 
~дкa. 

1264. а.у ... и ... (дуги) - звучання. 
1265. а"у ... n. - звyUти. 
1266. а"у~.щ •• (о др, Шl<ре) - зву

ковНА. 
1267. ааом ••• СТР"М" - будІвлЯ; 

•• _MYJUlТOllllOO, no.мeЩDfШ-
акумулИторня; 

ао аппараТН08--ап&ратвя; 
ао ... W��HH08-lІашивОвВJI. 

1268. bV;oo- .... - непошн6джева 

1269. a~:~ _а ........ -зелене DОао-
л6чуваиия. поаол6чеиия. 

1270. a.мn" (алеl<тр.) - 38I1J1Я; 
•. "И~ОР"'" - В. інфуа6рва. 

1271. _ио.(оcooбщtНUU)-З8I1J1RвВА; •. nnaoт.и. - узеlfЛЮвальва пл'" 
тівка; 

•. nРО80А - у. пр6від (-вода). 
1272. аоммоА (.магне1lШ&М. molr) аеквВА. 
1273. а.рocanо - лЮстро. люст6рко 

(у_н.); 
ао .orH)'T......-л. BГВ~тe; 
•. n.ра6On .... О_ - л. парабо

лічив; 
•. 0.РО6 .... и_л. срІбне; 
ао ОТ8IU1R""О_Л. CRJIя.ве. 

1274. а.pиan_ ... А (отpaжameль. при
бор. lШ<QЛа) -- люстр6внІ! 

..-.. Тр ....... щ ... - люстр6во-від
бввшill. 

1275. a.pocan~ц. - ЛlOC'l'6рко; 
•. ",то.и_ - -11. катод6ве. 

1276. а.рио - зерно; 
•. п ....... rи .. тиw. - зерна пара

магнетні; 
~. yron __ (_lqЮIjJoн) - а. BYr,. 

ляве. 
1277. а.р" .. ст... .. .......... м-аерняcтиll 

мікрофОн (-ва) • 
1278. a ..... roo6paaM"'. (о "'OЛНUU)_ВІ"

ваІ"увАтвІІ. 
1279. 8K ... r-Tpaм ......... тop ~ зиna.r

трансформатор (-ра). 
1280. а ........ н ... (о _; conpomш

ленu .. ) -- зміювit.твІІ. 
1281. а .. _ .. " (дАв ... aCJItJ. еодw)-скру_ 

, тннець (-вця); .. о_ .. щ". - О. ОХОЛOJUlИll 

1282. a ... il-змiЯ (Г •• У .• Т.мч.) [.аї'" 
вечь (Г .• У .• Т.мч.)J; •.• 0."" ... 10 ... - а. ПОlliтряна; •. ::~~Oolpaa ..... - З. cкpвnькy_ 

1283. а .... - анан (.ку), 

3 
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ао ,np •• Ha" - опіка; 
а ... Onn .... -8. блискавИчний; 
а. Мора. - З. МораЬ(вськнtI); 
ао ОТn .. "'ИТ8П.,ИІІІI_ 8. відм:інвиА; 
а. ot".tn".w.-з. виршlНИЙ; 
а. np.Aen .... w. -з. грянИчниtl; 
•• p.n ...... w. - з. рельtфниll; 

1284. І ........... (cuгнала) - значення; •. 
(СUЛW тОl<а • .АСат.) - вартість 
(-тости); 

ао ИОТ_ИНО. - в. спрА.вжвя; 

•. "·"P.T"".O�Co.-в. квадратИч~ 
на; ;.. 

•• И. ораА".8 - в. к. пересічна; 
ао •• Rо.мan~"О8--в.максимАльна; 
ао IІrИО •• ИНО8 - В. ми'М'ьова; 
ао "ИН"lІan~но. - В. міІІім8.л.ьва; 
а ...... 60n"Ш •• - в. нallбільЦl8., 

максимальна; 
ао H~"II."~W •• - В. ва.іЬІ6нша., :м:і

Нl.,:альва; 
•. ОР.А" •• - в. пересічна. 

1285. lопо ........ - позол6чування. по-
зол6чення; 

ао 8aneH08-П. зелене; 
ао краоное--п. черв6не; 
ао ".то.ое-п. мат6ве; 
ао poa080e---п. рожеве; 
ао T8nn08-З. тепле; 
•. "ОПОАИо_п. хол6дне. 

1286. lопо ... "" ... IІ-позол6чениll. 
1287. lоn .. """ (дуг. Л<LlUlW) - попіль

шік (-ка). 

12Р Иrпа - г6лка; 
.... оТрen ... (счетЧUl<а}-СТDілка; 
и. контакти.,. - г. дотичк6ва; 
11. попа., jJt.limz. - Г. дудчаста; 

11 

..... ОЧ8ТЧИlC8, кино - Г. лічильни
к6вр.; 

Н. унааатеп .. - вказівна. г6лка.; 
и. зпеКТРОПIlТНUI - г. електро

літна. 

1297. ИгПОА.р .... Т.n .. (8 галЬВ/JJtОl<автере) 
-голкотри .. ач (-ча). 

1:!~~. Игоп .... аТwll (гРО.АСооmвод. РQJJряд
ни,,) - голчастиll. 

1299. Игра (вала) - гра; 
и. аксиan~н_-гра віС1!а, аксі

Яльна. 

1З0и. иАеanIlloны�і,' теОР.ТИ".DКИ" (то", 
"лина) - теоретИчииЙ. 

1301. ИАиооТаТ ..... ои .. 1І (злеl<трометр)
їд,іОСТ&тИчниИ. 

1302. ИАущ .. іі ••• р" (часть І<ривой)
догlрний; 

R. 8 .... а (часl1lb "риго й) - додІль
ний. 

1303. Иаб .. рат.п""w •• о.n.ити ....... (06 
изл ученuи. HacтpoйJre. поглоще
нuи) - вибірчиll. 

1304. Иаб"'ток (Є.ІСІ<ости) - зailвнна. 
1305. Иабwто .. " ... 1І (о нanря:нанuи)

зaJ1вИнвиll. 

1288. 

1289. 

1290. 

1291. 

1292. 

1293. 

1294. 

1295. 

1306. 

1307. 
1308. 

1309. 
1310. 

1311. 

1312. 
1313. 

1314. 

1315. 

1316. 

1317. 

1318. 

1319. 

1320. 

1321. 

10_ (.ACaгнuma. IЦІtJmральная)
CJl)'ra. з6на; 

•. le8paan.ч"... И •• ТРan~,,8А--С. 
бall~жа; 

... :ш::;rационнаJl - С. комута. 

а. ::=:~~.... (радио). - с. мов-

8о"А (для noднu.и. І<а6елеЙ}-зои., 
(-да).· . 

10"T ... "W. (об aнmeннe). аО"Тооl •. 
р •• " ... - парас6льниll. 

Ip.Ten .... w. (о трубе. сте1Ме)-
проsірmtll. 

Іуl • .АСеж. - зуб (-ба); 
ао "о"троn~нwА-з. коптр6лыпlй; 
а. КОР."Ц"О"нw.-з. корекцil/ниll' 
•. n .... Т.IОЩ ... - з .. друківнИIІ' • 
•. ynop"w. - з. зупиняльни!/ • 
Іуl.ц (ротора. якоря) - зубець 

(-бца); 
ао .РР8ТИРО80'lнwА, .адержи ••• _ 
Щ". - з. затримmttl; 

•• пan~Ц •• ИАн~А, ІШНО - 3. Пмь" 
цюватиll. палець (-льця) . 

lyl".TW. (морь) - зубяаСТиli; 
а. О&"отка -- rapOBa 6бвиткз' 
ао ПО •• рХНООТ~ - позубць6в'ана 

поверхня; 

а. ~f:::;:.- зубчаста електро

Іум".р; buzzer; Summer(m)· vib
rateur(m} - пИщик (-ка);' 

ІІІ. наатроеННblІ - П. Н8СТРО6НИЙ. 

И.в~~:'Й~.П""W. (сигнал) - спо

И ••• щат.n" - сповісшік (-ка). 
И ••• щаТIt,-ОТИТIt - сповіщати 

сповістИти. ' 
И •• ОЩ8"н ... ІІ - сповіщениl!. 
ИавnекаТIt,-.nеЧIt (стол,), ПРО80д)
витягати, вИтягги. 

Иавn ......... (стОЛ6а. onopы) - ви-
тягання, витягнення. 

Иавл ..... ННwА - miтягнутиlt. 
Иагото.п.ни_ - виготовля.ннSI 
виготовлення. ' 

ИаГОТовn_ннwА - вйготовдениfi 
виготуваний. ' 

иаrото8l1 ... мы�A - вигот6ВЛlOва~ 
ниІІ. 

И.ГОТОВnЯТ~,-.ит~ - ВИГОТОвля-
ТИ, виготовити. 

Иanом - злі .. (Зл6 .. у); 
........ р ..... 1І (фарфора) - з ... асшitl; 
... рамо ... от ... ІІ - З. скаауватиtl. 

Иanу .. а.м ... ІІ (о вояне) - випромі-
нюваний. 

Иanу".тan.. - (ви}пром Інювач 
(-ча); 

... ВТор ......... IІ_ (ви}п. вторИн"иll. 
Иan.учат~,-чнт~ - пром:інювати, 
ви о .. інювати. 

И8n.У"."". - промінювання. про
"lНь6вання (ФС.. 1 .• ДС7'.); 

1322. 

1323 . 

1324. 

1325. 
1326. 

1327. 

1328. 

1329. 

1~30. 

1331. 

1332. 

1333. 

Излучение - ИЗОЛll'1'Dр двухкостцльнwll ЗБ 

вUПРО.АСінIOtIОННЯ (ЛсФ.); [.ипро
.АСінь (Рнд.)); 

". (c.tma) - СВітлуваННR. світл6-
ВlJ.ННЯ; 

... ""МСТ.О •• НИ" - ~. запозИче.
не; 

... И8БМратen .. ио., O.,.....,-и.НО8--С. 
виб!рче; 

... ""АИ."АУВn""О. - с. індивіду
альне; 

М.однооторонн" - п., С. одно

бічне; 
... ОРИ8НТИРО •• ИИО8 - п. скер6-

ване; 
Мо с.n.кт ... ное-п. вибfрче~ 
... аn.итро •• пtИТНО8 - П. елекТро

.. arHIrrHe. 
Иа •• н.ни. - зміна; 
.. ...... ГОА" .... (мaгнuтнwе)-Зllіни 

річні; 
м .•• r""TH .... - З. маrn~і; 
М. OCTaTO'lHO., оста.щ •• о,. - з. 

залиmк6ва. 
Иам.н."н ... А (об 06мотl<Є) - змі

нениl!. 
Иаll.НRТ",-НИтt.,-СЯ - зміняти, 

з .. ішіти.-ся. 
Иа._НАющиАся - мінлИвий. 
и .... р."... - mtиlр (-ру); (Г .• 
Фе .• Т.АСЧ., Н., ДСТ.); 1І8.АСір 
(РніІ •• ЛtФ .• Пул •• ФС.); .АСІ
РЯНJ<R (У .• Пул., Рнд .• ФС •• 
Т.АСЧ., Др.); 06.АСір (У .• Т.АСЧ.); 

R. (процесс) - виміранвя. 1ІІі1І1-
рення; 

м. бannиотмч.оио. - 1:1. 6алістИч
ниl!; 

м. 8cnoMoraT.n .. Ho. - в. допом.іч
mltI; 

... иar.ориМ.тр ..... сК08 - В. капо .. 
риметричниli ; 

м. I'n.ктрмч.оНо. - в. електрич
ниl!. 

Иам.р ........ 1І - mI .. іряпиll. по .. l
риннlІ. 

Иамер"т.п" - вииірник (-ка); 
м. автом_тич.окиl -- са~овимір

ник (-ка); 
и. громноотм - гучном!р (-ра); 
и. ж •• ткоот" (peнmг. трубоl<)

;корстко .. ір (-ра); 
n. самоnиwущиА -- .1:1. самопИс

ний; 
и. о .. n ... оигнanоа-гасломір (-ра). 
И. ·р .. тen .. ньоlІ (аппарат. прибор. 

І.ровод) - вимірчиll; 
м. yctPo"otbo---вимірня. 
И.М8ряомьоіі (тОІ<. нanРЯЖUlие)

вимlрюваннlІ. 
ИаМ.РАТ~,-РИТ~,-СIІ -- виміряти. 

вИмір.яти,-си. 
Ианаwи._ни_, орабатw"и". (ча
стей машин) - спраць6вуван
ня, спрацювання; М., стир ани. 
(щетОl<}-стирilнни. стертя. 

ИанаWМВ8Т~СR,"НООМТ"о.я (о ча
стях маuшн) - спраць6вува
тися, спрацюватися; МІ. t сти. 
Р.Т"О" - стиратис.я. стертИс.я. 

1334. 

1335. 

1336. 

1337. 

1338. 

И ...... ор..__- (UQII/!/1 .мо
шин. нuти 8 Л(I.IUU) - спраць6-
вуваиня. CllJllЩDl'&нвя; .... от .. -
ра .. _ (щгnЮК) - стираинн. 

стерта. 
и ........ ..-. (о .. аетяz .АСaшuн. 
ноти , JUU(III!) - спJlll.ЦЬCЛl&
иlсть (-иости); ... (от треНШl)
стертість (-тости). 

и."оw_....... отер ...... - стер
тий; 

.... оpaloт.И"W. (о .. ш:тRZ -
шин) - спрацьWiaIUlЙ. 

И.06"-т,,.-... ть'=-- вио6ражати • 
Вltобразити. 

И.оl .......... - 6браа (-ву) (Г .• 
Т.АСЧ •• У .• ФС .• ДСТ •• Т .• АЛС.); 
8u06раж:єння (Т.мЧ.); ~ 
вання (Т.АС .... У .• 7 .• АЛС.); 
/lUявлення (Т.АСЧ.. У.); а06ра
ження (Т.); 

... rpa ...... c.o. - о. грвфічниll; 
.. ... pмan"HO. - о. люстр6виІІ; 
... ко"траОТ"О. - D. контрас-

ний; 
м. "."0"08 - невиразний; 
... nр ... гаIOЩ" - о. плиrкИII; 
... p .... oollOn ..... ollO. - о. радіо-

скопічвиll; ... _Т .... О80К08 - О. peHтr6&iв-

ський; . 
М. Т8" •• " - о. тіиЬOJOiJl; 
11. Т.Ну ...... ItU .. O - о. затяж ... 

шіІІ; 
М. ".ТНО., ОТ"8ТnИао. - о. вирів

ниІІ. 

1339. И.ОПlут .. ll--atrвyтиll. 
1340. и_нро_ •• -.... - іаолював-

ня. lзоль6вани.я • 
1341. Иaon.ро_""wli - і80ЛьбвавиІІ. 
1342. И.оп"ро_то.--іволюв&ти. 
1343. И.on .. ро .... " .. _ізОляцiJ!нвll. 
1344. И.оп .. руIOЩ". (.АСатеPUаА. настщ. 

CJlои) - lЗОЛЯЦi.llНИЙ. 
R.onooo& .. ooт .. - іЗОЛНПi.llність 

(-ности). 

1344а.Иаon1OМО - ізолЮкс (-iJ&). 
1345. ИаOllJlТОр - іВолйтор(-р&}; [_ 

нщь (Г.»); 
R .... 6ро .. ,,0.... і. ВИброlн6-

виІІ; 
МІ. 8HT.HHW-i. антеноввІ; 
м. & ....... -і. БаллівськиІІ; 
... &.Оц .... "т"ЬІ. - і. беаце .. ент6-
, виІІ; 

R. &paA.Мn .... - і. Бра.дфільдlв
ський; 

.. .•• _ ... ІІ-і. упуск6виll; 

... 8WСОIlO8Oll .. тиw" - і. високо-
вольт6виІІ ; 

... г ...... 8IUI-і. Г&КеТ&лівсьКІІЙ' 
". rp.""T"W_i-. тp&ui'l'llld!' • 
и. rpOMOOT80AHW. -. і. б~ска-

вичник6виІІ; 
". д.оll .. оіі - і. ПОlU1іa.вll' 
... А·у_тwn .. " .... -- і. цОр6Гиil 

(С.АС. А.У"ООТ_"... .._ 
ТОР)І JI-
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..... У .... ОТ ........ - і. двочастк6-
виll; 

•. _.T ... ~ .. w.-:-i. роадільчиll; 
•. A.P ........ w.-I. дерев' яниl!; 
•.• Ам"м .... о.-І. пооднн6кий; 
•. ~ .... o.-i. затискнИй; 
81 ••• "p.nIlT.n~"1W1 - і. закріп

нИlІ; 
Н ......... Trn.oa-i. флінтлас6-

внй; 
н. MCnblT.T"'~"". - і. випроб

нии; 
м .... 6 ... ~ .. w. - і. жильиик6виll, 

каблевкА; 
... ИОnОКОRОО8раанW8 1010 .. " .. 1-

І. острішк6вий; , 
•. ::іі?ОП_". - І. контР6.1Ь-

•. ".OIUO ..... -i. ол1.Аний; . 
м. _ИОГОIOIо .. и... - і. М-НОГО-

острішк6вий; 
.... OTop ...... -~. lІотор6вий; 
м. "8ТІІ*"0А-•. натвжmiА; 
•. onop .... _i. оп6риий; 
•. ОР.шllо .... -і. горішк6вий; 
•. отт ....... о.-і. відтяжнИй; 
Мо паУ .. ИО8оrо т.па-і. павучку-

ватий; 
•. ПОА •• с .. w_і. почіпнИlІ; 
•. nОАпор"".-і. підп6рний; 
... паn •• оА-і. польовий; 
м. поnо.оА - і. підлог6вий, по

lІіст6вий; 
11. потоnочнwА-і. стелевий; 
11. про ••• уточиw" - і. проміж-

НИЙ; 
и. "POXOAmoA-і. прохщшНt; 
н. р.6р.от .. _і. ребр6ваний; .0 о А.оАноl ".0 А, •• 01060"ИW" 

-і. двоостріШК6вИJl; 
11. о троІно. IО8ноА, ТР.ХlОlо"иwl 

-і. триострішк6виJl; 
... 0.АВо06р....... - і. CiДnYBa

тий; 
... ОООТОRЩ". "8 одноА ".ОТІІ-

і. суцільниll, одночастк6внJI; 
м. OT8МnIIHH .. I-i. скляний; 
м. от.миоl-і. настінний; 
... От.Р .......... - і. -стрижневий; 
м. тар.nочного типа, Т.Р8ll0чи .. l-

І. тарілкуватий; 
... т.п.rраф ..... - і. телеграфннй; 
... т.п.фо ...... іІ-і. телеф6нииll; 
... Tp.X"OOT .. n~ .... iI - і. "рир6-

гий; 
... тр.хчаотичиw" - ї. тричв.стк6-

вий; 
... yrno.o. - і. кутковИй (для 

.нут/'. угло.); наріжний (для 
'нешниz y~); 

... уч.сТио .... ", МИЦ"ОНН..," - і. 
дільнИчиий; 

... ....... РО .... - і. порцenян6-
вий; 

М .... Тwр ..... от .... и .... " - і. чоти-
ричв.стк6виll ; 

оо. ц.п .. о.-І. ланцюг6аий; 
... ..,.р ... р ..... -І. суставний; 
м. wиииwА-і. шиповИй; 

•. ".PO"OlOlIo ....... - і. wироко-
острішк6внй; 

м. 8ІІо ... то __ I. ебоніт6внlІ; 
•. IOl�o ...... I�-і. ОС'l'рішк6виll; 
м. рuда.ИТlo-і-рв. роздупnlти; 

1346. 
1347. 
1348. 

.,-"О"'м.-ізоляціЙна ніжка. 
и.on .. тор .. wII-lзолЯторпИЙ. 
И.On .. ц.о ....... -ізоляцШниЙ. 
И80".цм .. -ізолЯція; 

1349. 

1350. 
1351. 

1352. 

1353. 
1354. 

1355. 
1356. 

1357. 

1358. 

1359. 

1360. 

1361 . 

1362 . 

1363. 

м. абаОПlOтная-і. аБСОЛlЬтпа; 
•. 6УМ ......... -і. папер6ва: 
•. '.-.О.АУШН... - і. Пlшер6во-

повітряна; 
м .... Тио .... -і. звойова; 
и. ao_ywHaJI-і. повітряна; 
... 8waOll8Jl-і. висОка; 
м. ryn.po.o",,;,,-i. Г~ перівська; 
м. "'0.""'-1. подвillна; 
м. 118, .. ,"О_-:-і. кавчук6ва; 
... maOn��haJl-l. олійна; 
11 ••• ОТІІИО8811-і. :м:acтliвна.; 
... Hlllall8ll-i. иивька; 
И. п." .. Ко .... - і. конопляна; 
... по •• рхноатная - і. поверхи6-

ва; 

м. проБК08 .. -і. коркова; 
м. прот".ооwроотная - і. проти-

в6гкісна; 
"о P .... Ho .... -і. гум:6ва: 
... тщат.п"нан-і. цілкоmiта; 
11, xnоп ... То-lу ..... Н... - 6800В'" 

няна; 
11. ш.пКо .... -і. шовк6ва. 
Иаотропн ... іІ (о среде) - іаотр6п-

l.Іий· 
m-.. 00':lо-іаотР6пність (-ности). 
И.охро"".м~ізохронlам (-зму). 
Иаохрон .. w.-ізохр6I.1ниll ; 
1�-"НООТlo-іаохр6нність (-ности). 
ипп"""нвц.о ...... іІ (патрон, фо-
нарь) - ілюмінаціllниЙ. 

ИПЛ80Nмнация-ілюміна.ція. 
ИппtoминироваННIІІІА - іЛlOмін6-
ваниЙ. 

ИппtONИНМРО8атr. - ілюмінувати. 
Имеющий ПОПНУІО Herpy.кy (о 
станчuи, машине) - повнооб
тЯжениJl. 

Им"твция (pe8l.lны' "ож:u) - під
р6блення, імітація. 

ИМП8А&НЦ(О) - п6вний 6пір, імпе-
данц (-цу). 

И .. пуп~о (то"а)-імпульс (-су); 
м. mexah"",ohmA-і механічний; 
и. наР.ОТВ"ЩIІ.-і. рост,чий; 
и. аП8нтри ... ониА -- і. електрич

ний. 

и" •• рон ... іІ (УCUЛLlтель) -інверс
ний. 

ИНА"."Ауan~ .... іІ (об uалучениu)
індивідуальний. 

ИНА"иатор--інднкатор (-ра), ви-
явник (-ка); 

11. ТО ... - струмовиявник(-ка); 
........ -фавовнЯвник. 
И"Ам_тор .... jI (о б умаге , дl.lа
гp~) - індикаторний, винв
ник6вИЙ. 
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1364. И ........... нтиw. - б~жиІІ. 
Індифереитний ; 

.-.. оотt.-бallд}'жlсть (-жости). 
1365. ИНАунт ....... -lндyк'l'ltвниЙ; 

•.•• 0 .. 011 (поляplu(нюнныІ) - по-
лярна611аний дввін6к; 

• -"ООТk--індуК'l'Jiвнlеть (-ности); 
.. ... rио .... и ... -і. KIf'М"ЬOвA; 
... о ... хро ....... -І. сиихр6вна. 

1366. ИНАунт.ро ...... ,-ро._індуктУ-
вання, індукт6вання, наведен
ня. 

1367. И"АУНТІІРО_""". - івдукт6ва
иий, вав6дениll. 

1368. И"AJ'нт.ро .. ~ - івдYJn'Y1l&ти, 
нав6дити. 

1369. ИнАунт.ру ..... 1І (о дJШНе, стОfЮ!'е 
Обмотw)-іидуктуваний, Пlдін
дуктИвниll. 

1370. И"АУНТIІРУIOЩ". (ltaтyuн:a. счет
чu"е, часть) - індуКТуВl!.nЬ
ниІІ. 

1371. И"АУНТОР - індуктор (-ра) (ФС., 
ДСТ.); . 

м. 8"'8���8hoA-і. викличвВА; 
М. д.ухмагнитнw. - і. двоиагнет

ниll; 
и. A,,".p.HЦ"an~ ..... - і. днфе

ренціяльниІІ; 
... ••• аД".ТМоА, авто -- і. зірча-

стий; 
м .•• ОНКО8 ... А-і. дзвінковИй; 
м. ноrт8о6р •• иwА-і. кігrюватий; 
м. маГНМТНblА-і. :иагн6тний; 
и. mawMHHblA--і. :машиu6вий; 
н. PY""OIl-і. ручш\й; 
и. тр,хм.гннти ... А -- і. тримагиет

аиli; 
... ·.oOnn .... H .. Ten., -- і. підпаль

ний. 
1372. ИНАу"ционн ... іІ-іllдукцillниІІ. 
1373. И"АУІЩІІR-івд~кція; 

•. 60Ко .... -і·. бічна; 
и. в.аммиая - і. взаємна, взаємо

іНД},кція; 
... воп~та"'''Р8ДИ''.ОИ&R-і. воль

ta-фарадJiчна; 
... АмиаММ".СИ8ll-іо динамічна; 
и. A .. aoMM.Tp ..... OК8R - і о неси.ие

трична; 
и. lІ.rи"тиая-і. !lвгн6тна; 
м ••• -IІ.rи.,ти." -- і. :м:aГв&ro-M81"

нетна; 
м ' •• rииТо-ап.итр .... НН8It-і. :маІ"

l1Е1ГD-eлектричва; 
... м.иоммan~Н&R - і. IІВКСИJlll6ль

на; 

м. остаточиая-і о решткова; 
м. п.р ••• нио-попяриая-і. змін

но-полярна; 
Мо поп.речная-і. попер6чна; 
м. поотояино-поаflрн ... -і. стало

полярна; 
и. ПРОАon~и.,,-tо подовжив;' 
Мо унипалярн.я - і.однополЯр

на; 

и. зпектрич.ои." - і. електрична; 
м. ал.КтрОАии.М ..... окая-і. елек

тродинаиічuа; 

1374 . 

1375. 

1376. 

1377. 
1378 . 

1379. 

1380. 
1381. 

1382. 

1383. 

1384. 

1385. 
1386. 

1387. 

1388. 
1389. 
1390. 

1391. 
1392. 
1393. 
1394. 

1395. 

1396. 

1397. 

13\18. 
1399. 
1400. 
1401. 
1402. 

І. enек-II.~
ТРОIІВГIliМ'Иa: 

....... нт...........-- - і. enек
трocтtrntчиа; ... .,. . .,. ...... -.,. ........ ..-.-
І. електрИчиo-enеlCl'Jlhвa. 

И".,,",". <_, _) - (iallдf-
жва, iн6pтвldl. 

И" .. ЦІІ_Iв6рц1ll: 
11. _ .... итll_l. IІВПІМ'8в: 
...... ~ - І. мек

ТРОllагиетвв . 
И .. _ ......... нтрн. - lиасев6р-

елl!ктрвк (-ка). 
И .. мn._тор-ваХИЛОlllр (-ра) • 
ИИОТр)'мвow-eтpуи6Jn' (wry); 
... IIO .. T ..... ~... - С. контр{)ль

ний; 
" .... ..,.. ..... 11 (набор uнcтp у_н

тое)-епр8llliлля IIOвmpcькe. 
Инт.rpaтop (ече_) - ІнтегрА
тор (-ра) • 

Интвrp.ро .. ~ - інтегрувати. 
И..,..rp.р)'lOЩІІА <_, tj'юmo-
_тр) - інтегрyвl!.nьниll. 

и .. т ... о ...... _інтенсВвnвA; 
.-.. ooт~ - іll'l'6lШtвнlсть (-НОСТИ); 
" ...... an~H ... -I. початк6ва. 
И"т."он.етр - IнтeHCJDJ6тep 

(-тра); • 
м. _ .... __ 1. селев6виІ. 
И .............. ЦІІ........ - інтерфе
ренційний. 

И .. Т ..... 'О .. ЦIUI - інтерференція. 
ИН.РО-нрао ..... ПУ". - дочерв6-

не, інфра-черв6не проміння. 
Ио,,-йон (-на,); 
•• "o"nn.НOHw_AoH скnаднИl~ 
... "".'-'-.ІІТІІ". - ЙОН llИоro-

вартісний, IIВOгoвa.n6В'1'RВ11. 
ИО"Н_.IІIІ,,-ЙовівацillНИЙ. 
ИО"."ЦIUI-lІонlааціll. 
ИО" ••• РО""НО,-•• Ц." - lІоніау-
вання, IІОНів6вання, Йоніalщія. 

ИО"···РО_"""-lІонів6вaввt . 
Ио" ••• _т_Аоиlаува1'В • 
Ио .. о .. отр - йоноиетер (-тра). 
И ... то......,. ... етр, puflll2.-Йовто

KBaнтllll6тep ("І'ра). 
Ио_ ...... (ФРОНт, noлt)-пере

кр}'чуваний; 

.-"IНIТ~ - перекрУчуваність 
(-ности). 

И.IIIUII81"~,-•• т~,.ОІІ - переJCP1Чу
вати, перекрутИти (-ся). 

Ио ... _ .... ~ІЮІІІІ, _ІІІ, фpoнma) 
-перекр~чування, переКNчен
НЯ. 

и.~нн .. lІ--перекР~чениІІ. 
И .... т ... r-..шукач (-ча). 
ИокаТlо-шукати. 
Иоко ..... -Ш)' каиий. 
Ио",. - іскра (Г., Т ... ". .у 
ФС., Др.); , ., 

•. :~:~-' nOIO_ -- І. ВВ)'-
•.• "АУКЦ"_"", - і. IНДУКційнв' 
н. IІОІІ.НТ"' __ і. коливна' ' 
И. "w ... иan~и ......... і. МУзИчна; • 
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1403. 

1404. 
1405. 

1406. 
140 •. 
1408. 

1409. 

НІ0. 

1411. 

1412. 
1413. 
1414. 

1415. 

1416. 
1417. 

1418. 

1419. 

... ".n ........ "_ - і. безперервна; 
м. р •••• Твn."и ... - і. гільчаста; 
... Р •• Р.А"--і. розснажна. 
Иокр."". - іскрування. іскр6-

ваин.я; 

..... pyro.o_i. колове. 
И." .... 7~іскруватн. 
Монро.оА (клanшt, аазкuгamель, 

ПРО.lt.жутОIi) - іскровий. 
Ио"роr.о"тon_іскрогl!.cник (-ка). 
ИО .. Роr ..... " ... -іскрогасlння. 
ИО"РО06р •• 0 •• " ... - іскротв6рен-

ня. 

ИОКРОР •• Р"_"". - іскророзри
вання. 

Ис .. РОР.ар .... Т.п~ - іскророзри
вач (-'І"). 

ИОИРОТУW8НИ., моироrаwение-
іскрогасіння. 

Ис .. РоТу ..... Т.п~-іскрuгI!.cНик (-ка). 
Ис .. Роу .... Т."~іскр9вкl!.з (-за). 
Иоиуоот •• ннмА (..мaгнum, фааа, 
ос,еЩЄІШ.) - ш~чниil. 

Иоп.р." ... (юunu. /шcJ10ты-ви-
пар6вування. випарування. 

исп.р •• "оот~-виnарність(,ности). 
ИОП.РRТ~,"'Р"Тr.,"CR - виnар6ву

вати. вИпарити,-ся. 
испо"н"т." .. " .. 1І (пост) - вико

иавчий. 
Иопопr.аО8ан ... (..места, желеаа)-
використовування. вИкористан
ня. 

1420. Испо,,~о.а"н .. 1І - використа-

1421. 

1~22. 
1423. 
1424. 

1425. 

1426. 

1427. 

1428. 

Н29. 

l!З0. 

ний. 
ИОПOn~Q.атr. -- використ6вува-
ТИ, використати. 

Испорт"т~-зіпсувати. 
Испорч."мwА-зіпсUваниЙ. 
Иопр •• nен". -- ви.правдання, ви
правлення; _. (ПlJчиlUiа) - ла

l'uдженнн. 

Испраап8ННWЙ -- вИправлений; 
... (по'шнєнны)-полаroджениіІ.. 

ИопрaanНТ",· •• ТIІ -- виправляти, 
вИправити; ... (nvчиняmЬ)-'lаго
ДИТИ. полагодити. 

иоправны�-спранний;; 
и-ност~--{:правність (-ности). 
Иопус",н". (ал.lШlроно,. ,олн)--
ИИlІускання; ... (лучєй)-промі
иювcj,ння, промінь6вання. 

Иопуокать,"ОТИТ" (.1лєIu1lроны-
випускати. випустити; ... (лучи) 
-промінювати. 

Испwтан". - випроб6вування, 
вИllробування; 

н 

1447. Ка6.".к - жИльниqок (-чка). ка
белець (-.1ЬЦЯ). 

1448. Ка6"'.ПОА'8I1ная 118wииа-ЖИЛЬ
никопідіймl!.льниця. каблепі
дiilмl!.льниця. 

1449. К.68П~ - жИльник (-ка) (Рнд.); 
кі!.бель(-бля) (Пул .• ДСТ.); [ка
бль (ТВ.)]; 

•.• 1І)'.7 ....... 08-В. мухове. аку-
стИчне; 

м. "IІН."Н08-В. лінlІне; 
•. ПОА.ОАНО.-В. цідв6дне; 
". np ..... HO_B. прні!мальне; 
М. nРОАОПJИ"теnWl08-В. триВАле; 
...... рх.ар"АНО8 - в. наднасн8ас" 

не. 

1431. Иоп""'.т.,,~-виnробуваq (-ча); 
м. аМНУIІУП_ТОРНІІІ" - В. &ltYMY-

латорині!; 
и. liatap.I�Hbll�-в. батерШний; 
мо n_ ... " .. w8-8. лінUtвв.іі; 
Н. отаНЦllоинwА-8. стаціitний.. 

1432. Иап...,.аТ8ІІ~N .. 1І (коJЮі'.ц. транс
фор ... атор. лампа) - випроб-
нИй; , 

... ат.нц".-випроб6вня. 
1433. Исп~тw.ат~.-тат~ - випроБОв~'

вати. (вИ)пробувати. 
1433а.испwту ..... 1І (обрааец. зле .... Нт)

виnр6буванИЙ. 
1434. ИСОП8Ао.ан ... - дослід (-ду); ... 

(проц.сс) - досліджуваиня. до
слідження; 

м. ОПWТНО8-Д. спробшій; 
... аКоп.р .... НТan .. Но. - д. експ",,, 

риментl!.льне. 
1435. ИсаП8Аованн .. 1І - досліджений. 
1436. ИсопеАУ.МWіі (истоЧJШК света)

досліджуваний. 
14Зі. Иатекан"., натечени. (Jлє"трuч. І 

света) - витіканнSI. 
1438. Ист .... т~.-.ч.. - витікати. ви

текти. 

1439. Ист"НН"'іі-спрl!.вжнііі; 
М., ре",~н ... lІ-дiilсниЙ. 

1440. Иоточник (с,ета. зл. зн.)-дже
рел6; 

_. МООП.Ау ... ",1І - дж. досліджу

ване; 

и. рааноц •• тнlW. - дж-ла різно
кольор6ві; 

и. To ........ wA-дж. точкове. 
1441. Иотощат~.-щит" (батарею, .ме· 

.мeнm) - знесилювати, знеси
лити. 

1442. Иотощен". (батареи. зле.мента)
знесИлювання, знесИлення. 

1443. Иотощ.нн",іі (>ле ... ент. батарея) 
-знесй..l~нніі. 

144~. ИОХОАНblіі (о то""е. исжодJUЦU/l)
вихідний. 

1443, Ио ... ааТ .. ,-анут .. (о nотоке, 1іадре) 
-зникати, знИкнути. 

1446. ИОЧl.ано.ен ... , мо .. е.8НИ8 - 'Зни
кання, зникнення. 

к. anIOМИ"И~.W" -- ж., к. алюмі
нійниil; 

n. аофanlaТИРО8аннwА -- Ж., к. ас
фальт6ваний; 

к. в8аИНДУКЦИОННblА -- Ж., к. не
індукційний; 

". бероrо.оll - ж .• 11.. побереж
вий; 
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1І.6рон.ро •• ни"," - Ж., к. пав
цер6ваниіІ; 

... 6y ...... Mwll - ж .• к. папер6виil; 
м. аanIlЦО •• ННW" - Ж., к. валь ... 

ць6ваниil; 
н. _ .. тоІ - ж., К. звИтий; 
н. 808Ауwн .. l-ж., к. надз6:ивий; 
к. 8ОПОllоraтеn .. иw. - Ж., К. до-

по",ічнИіІ; 
и. ги6и .. А-ж.,.Ао гнучкИй; 
н. ГIl&llНW"-Ж .. , К. головнИй; 
К. ryYТ.n.p'l ..... a - Ж., к. гута ... 

перч6виіІ; 
м. A8Y_.n~Hwll - двожилыlикK 

(-ка); к. двожИльиий; 
м .•• паОНQА-Ж., к. запаснИй; 
к. ".on.po •• hhwA-Ж., к. ізольО

ваний; 
н. ho.po ... A--ж., к. килимовий; 
н. "онтроnwewа-ж., К. контроль

ний; 
11. КоНцеНТр .... " ... "А -- ж., К. КОН-

центричний; . 
н. M_AhwA-Ж., К. :мідний; 
и. мноrОНlиnlltНblЙ -- :м.ногоЖЙль

иик (-ка). к. миогожИльниіІ; 
n. OAMOНlMnbH ... A -- одвожИльник 

(-ка). к. одиожильииil; 
к. ОМlИ.n_НН"''' (тО"ОАІ) -- Ж., к. 

ожИвленні! ; 
n. оКоНиТо .... А -- ж .. к. оконіт6-

вий; ~ 
". опр_ааО •• ННIІІ" -- Ж., К. обтИ(7 

нений; 
м. оо.етитеnь""," -- Ж., к. освіт

лювв.льний; 
н. пнтатеnь""''' -- Ж., к. жlIJJЙль-

ний; 

Н. ппооки" -- Ж., к. пл6скиil; 
н. ПОАІІОАНІІІЙ -- Ж., К. підв6дний; 
и. п. THJК8nbIA -- Ж., К. п. важ-

ки!!; 
н. подаеМНIІІ" -- Ж., к. підземний; 
к. ПОД'.МНЬІА -- ж, ' к. під.ОЙИ6-

вин; 

". приооедмнмтenьнЬІ" -- ;,к., t'i.. 

прилучнИlІ; 
к. прокатанн ... " -- Ж., к. прова.лЬ

ць6ваиий; 
н. ПРОМ8МСУТО .. НblА -- Ж., n.. про

міжнИй; 
". пятижиnьнЬІ" -- п'ятИЖJ:iльник 

(-ка). к. пятижИльннlІ; 
к. .аервнЬІ" -- Ж., к. запа.сшН', 

"ез6рвrtНЙ; 
н. реаинов ... А-ж., к. гу:м:6вий; 
н. p."hoA--ж., к. річковИй; 
н. РУДИИ"Н"''' -- Ж., к. копа.."lьне

вий; 
н. оап.рн ... А-ж., к. саперии.it; 
к. о.иицо ...... -ж., к. поолвв6ва ... 

ПИй; 
н. акру".нн",". _"ТО" -- Ж., К. 

звитий; 
". ОУХОПУТНЬІ" -- Ж., к. суход1ль

нии; 

к. телегр.фи ... " -- Ж., к. теле ... 
графнні!; 

и. т.,. .... "Н .. 1І - ~ •• к. телефОн-
ний; к стру-

11. TO"OnO ____ ...... - Ж., • 

мопідвідиИlі; І-Ж к. стру-
п. ТОИОnРО80AfluPI ., 

мопровідиИl!; 'вжИльнвк 
к. Тр ......... .,и.... -:юdf: 

(-ка). к. трижВль mUтoВВЙ' 
11 .... ахто ... а-ж., К. , 
.... O .... ~ТO. nONp_~ - Ж •• к. 

асфальтуватн. 
1450. K.Iion .... wll - жильИИJCOвий. каб-

левий; __ ••• 
". npo .. _ADТ80 - жиль-Р

ство. каблярство; 
...... oA-жвлыulк&ия.. кабляр-

1451. к.::.~"'-Кабl'" (-'І'У); 
... 6роН .. ро ..... " .... рентг.-к.пан-

цер6ваииіІ; . 
•• p8"TraIOO_. - К. peвтr6B1B

ськиІі. 

1452. К.6 .. н .. - каБІнка; ... (дЛВ.AUШ1 
8ьuиr.) - комірка. 

1453. КВАР. кино-кl!.дер (-дру). ) 
1454. К8Ар .... , кино-надраж (-Ж1 • 
1455. Камущ .. lІ_уавниіІ; 

... npo_A .... O"'"'. 8АІО0ІТанщо)
повна провідність (-ности); 

11. ООПРОТИ8ll.Н ... , ".п_нц(а)
п6вний 6пір (оп6ру). 

1456. К8ІІ8НАР.РО-""". (об IUоляцuu) 
-калаидр6ваниіІ. 

1457. Кап.Н". - роажарювання. роз-

1458. 

1459. 

14661_ 

1461-. 

1462. 

1463. 

1464. 

1465. 

1466. 

1467. 

жі!.ревня; 
.. ...... _-жар (-ру); 
... 6onо_ж. білиil; 
и. ran .... Н ..... ОиО. - р. Г8JlЬВ&

нічне; 
" ... р •• "n-ж. черв6ниА; 
н. "Т.ТОЧНО. (после рaa.tlыIюнu)) 

-Жi'lвріння залишк6ве. 

км .. 6ро_н... - калібрування. 
калібр6рання . 

KMH6pO"T~ (прибор) - калібру
вати . 

KM""~M .. II (св.т. ла.кnа)-жаро
вий. 

КМор ..... тр.ч.с .... 1І (фотO.ltЄтр. 
довU.ltетр)--калорИJlетрИчниіІ. 

К .... НН .. ІІ (о nлuте. noдcпкulrC)
кам'яmUl. 

К.м.ра-камера; 
К. rааит.,. .. иUt-К. racИnьва; 
к. ИОНllааЦIІОНИUl - к. аоаї8IV

цlilна; 

n.ОXn8Аитan"ИaR -- К.охолоава, 
остудна; 

м. YOnO"OMT."b" ... - К. yraмїBвa.: 
и ....... _ ... 6 .... (8Ь11<1UOчатцв) 

-комірка. 

КaII.pTOH"W. np.p"_7"~ - ка
мерт6ивиil перерИвник (-ка). 

К."Н.06р .. " .. 1І (об Шt04RЦІШ)_ 
каменюві!.ТИА. 

К.Н.... (длв .IIQc:..ta)-рівчач6к 
( -'ІкІ!.). 

К.н.п-каиал (-лу); 
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.... r .... "o. п •• (е Яlrоре) 
(САО!. Ги._); 

І'ара 

... •• ит .. п .. ц .. оии .... - к. пров!т-
рювальний; 

.... о.дуwиwА-К. повітрянИй' 
к. гоМ ... рН .... "--К. череп'яниИ' ' 
... д.Р .... ииwА-к. дерев'яниА' 
..... "pwTwA (гневОО 1Utоря)-rА 

закрита; ра 
к. И80nRционм ... А, ".ОnИРУlOщ.l_ 

К. Ізоляційний' 
... ".'.п .. иwА - ~. жильпик6 й 

каблЬвий; ви • 
... о!.одиwА (для .овдужа)-к . ВIДшtй; . ВІД-
... O! .. pWTwA (гнеаОО 1UtОРЯ)-І'а 

ВІДкрита; ра 
... под.одиwА-к. підв6Дl!нfi' 
... ПОПУ •• "РЬІтЬІ. (гнегОО • І'ара напівзакрита' 1Utоря)-
... проп .. иw.-к. пролаашtй' 
и. пуо~о.-к. пор6жній' • 

1468. 
и .• о.дииит.п"иьоА-к. мучшtй 
Н.Нап .... ц .. оНи ... " -- .• цlllниll. ко.налl3а-

1469. К.нanИ •• ЦІІА - кан 'а' відня; алl8 ЦlЯ. про-

м .• о.душман--к., П. надзе:мна' 
к. гороДская-к., п. міська' ' 

1470. 11. ПОД •• МН.А-К .• п. підаЬи'на 
К.нат-код6ла· . 
К. ТОНК"", тРос~-лИнва' 

1471. и. ПРО80по .. иwА-л. дрот'нна 
Нанатин-линвочка; . 
н, aHT8hhwA-л. антенна. 

1472. Квн.тиwll (роли", дорога) - -
дlльниll. ко 

1473. 
1474. 
1475. 

Кан".п .. lІ~віТЙльник (-ка) 
Наоnин-каоліна. . 
КаП.П"НЬІА (прерw,атєль. але,,-

1476. К трод. уд,оитель)-крапляний 
• ПИПАри ... 1І (ме"тРОАО!етр. при: 
тяженuе) - капілярний 

1477. К.ппа (,ибратор) - Каппів'ський 
1478. ка(гоу(IО)П" - капсуля; "anсел~ 

.• 1., ДСТ., Т. В.); 
к. ::~PO.O"H ... a -- К. МіКРОф6н· 

и. (dля гоЛ080" об.lfОml<и ротора 
, турбогенераторе) - каптур 
(-ра). 

1479. КаПОУ(IО)п .. и ... А (.o<U"рофон)-кап
c~ lЬНИЙ. 

1480. Карабин (8 предожр. поясе)-га-
ч6к (-чка) пружинний. 

1481. К.рби"о.а .. п ..... - карБІдна піч 

1482. 
1483. 
1484. 

(печи). 
К.рбопито .... IІ-карболіт6виll. 
Карборуи,,-карбор},нд (-ду). 
Карборун"о .... 1І (стержень, "ри
сталл) - карборунд6внЙ. 

1485. Карет ... (в anп. Юаа)-віз6к (-зка); 
1'186.' и. П.Р·,,·ИЖНВА-В. пересувНЙЙ. 

Кариао-КlСТЯК (-ва). 
1487. Карман ("ожужа тр-ра) - ве

шеня охолодна. 
1488. Кармани ... 1І (а""у.wулятор. ,ольт

АІетр) - кешеньк6вий, 
14RO. Каота - мапа; 

1490. и. м.rИИТИ.Н-)f. иагиW:'иа 
К.ртои--текТ}'ра; . 
и .• 01l.oto .... I�--т. азбест6ва' 
и. lІ_оструктури ... А - т. без~трув-

Т}'рна; 

м. 1118ntwA--т. ж6вта; 
и. ".ОПJlЦ"ОИИ"'''--Т. ізоляцІйна' 
к. I�paohwA-т. черв6на; ,. 
и. пр.оао_мwА-т гнічеив' 
11. про •• on."" ... А~. ПРООJІівRВ' 
м. о.~тон.прон"Ц8 •• "'. - т H~-

СВlтлопроз6ра: . 
и. OnlOдяноl-т. лосняк6вв' 
и. тоnатwl-Т. гр~ба. ' 

1491. Као.ии.-дотикання. д6тив (-ку)' 
1492. 11., AOTPar .... HM.-доторКа.ННя,. 

КaO.T~a .. - дотикатися' " АО: 
1493. траrИ •• Т"ОJl--доторкат~с~' 

::.о:ад - каскада (ТАІ •. ); . 
. д фф.р.нциan"нw"-к. пере
хрещувана. диференціяльна 

1494. к.фоиадИWIІ (пргобраао,amель. УАІ
ор.мер )-каскадннй 

1495. Каао. (счеmчu"а aв~O.lfaтa)
васа. 

1496. К.оо_ти.-васЬта· 
к. peHTr8H080KaA :..- К. реитr'еиів-

1497. 
1498. 
1499, 

ська. 

Натanиа-ката.ліаа. 
Катиои-ваті6н (-на). 
KaTOA-ват6д (-да); 
и. расиanеННIоІА-в. розжарени!! 

1500. Ката"иь,1І (вwпРЯ.lfитель, лa.wп~} 
-кат6дниЙ. 

1501. КаТУШ8чнwА-шпvлевніІ 
1502. К.ту.шиа - шп~ля (Г:, ЛФ., 

ft~T., Др.); IЦI8"а (Т.wч., У .• 
.• Пул.); .ІІІmниця (Т.wч 

У.); по"отьолце (Т.wч,); "РУ: 
JfCець (ДС1'.)] ;.моташка (Рнд)' 

к. баокетнаи-ш. плеската; . t-

К. бифкnнрнаR-Ш. двонитк6ва' 
к. 80абуtкд.ающая-ш. збудна; , 
к. 8ТОРИЧНая-ш. вторинна; 
К. 8WКnlOчающая-ш. вимична; 
К. грамоот.одна.. - Ш. блиска

вичник6ва; 
н. A_oAmah-ш. подвНlна; 
к. Д_ОRно-иаогнутая - Ш. двозі

гнута; 

по А"оооманоная - Ш. дисонан
с6ва; 

... АИф,,!.р.иц .. an .. иая - ш. дифе
реИЦlяльна; 

Ко Ароо.п~мая-ш. др6сельна; 
н. Ауопатерant.ная - Ш. дуолате

ральна; 
.... 8.еМПАющая, 8а.емпмтел"ная 
-шо у(в)землювальна; 

к. мамерител"ная-ш. ви:м:ірча; 
к. "80гнутан-Шо зігпута; 
К. ИНАуктирУlOщаА (в счетчи"е)

ш. lндуктува.льна; 
Ко индукционнан-ш. індукційна; 
к. компеноирующая-Ш компен-

сувальна; 
к. кораиночная-ш. кошик6ва; 
к. "енточная-Ш. CТЬO~KOBb.; 
к. nиwняя-Ш. зайва; 
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ІІІ ... Мо ... ТМО .... - Ш. МaJlОЗВО
lІова; 

....... ОгО ... ТМО.... - ш. много.-

... ОЬІ,оIl _ k.-сврЬць (-рJФ). ІС_ 
сироВJI:I; 

11. т • ..-а - к. твердВО, ебоиl'r 
(-ту). -

зво!!ова; 
Ко "МОГОМО-"'" - Ш. Jlвоroша

р6ва; 
". МУn .. ТИПnИ •• ЦМОНН&R--Ш.МУnЬ

типлікацlllна; 
n ....... г ............ Щ8А - ш. магие-

1505. 

1506. 

1507. 

Нaroywo .... (шнgр, САОІОАО)--
чук6виЙ. к."anи. (. гальеанОnЛaen ... )--
г6!!дanК8· К.ч ...... (O!WAо иржнеzo Pgд8eIJtI)-
гойдании; ... (0110.10 НІІ-"О 
опорм) - хитанНЯ; тувальна; 

и. и.отр.и.аоаща .. -- ш. настр6ю-
вальна; 

К. ОІІо60ДИ-Г' вільне; 
И. ooIlOT •• HHO.--Г. власне. 

... Н.П.Р8llр.IІ4И •• IОЩ".О" - ш-лі 
неперехуесні; 

1508. К ... а""''' (01<0.10 иржн. nO(J8eCII)-
гойдатися; 

Ко Н.ПОА.ИМlН"'-ІП. иерух6м:а; 11. (при ниЖlltAOl 8aJ<1Н!п.июш)--П-
татися. и. оIlХОАИ.А. радий - ш. обхідна; 

К. OTp.tII8Ten~H'" - ш. відбиви"; 
к. паутннн.я, КОР.МНО""'" - ш. 

вошик6ва; 
к. п.рвичная-Шо первіІнна; 

1509. 

1510. 

Ка ... lОщ .. "О" (lP'tI1JaIllМro • .cjUUIII). 
-хиткИй. 

Ка .. - (II.URтpй«ШJ) -~; 
11. бо.о .... -х. БІчна; 

к. п.р.КР.щ .... lОщм.ОІІ-ш-лі пе- и. ПРОАОn"И"'-Х' по;ц6вЖll8· 
рехресНі; 

Ко пл.т.нн.я-Ш. плетена; 
к. ппоомая-Ш. пл6ска; 

1511. Нa ... "r •. lШНо--рt.(и)JIК8 o6JI6IКV-

к. ПОА ....... н.,.-ш. руХ6J1В; 
Ио ПОАра8А.Л.ННая-ш. поділена; 
и. ПОOn.АО .. Т .... Н ... -ш. иваков'; 
к. ПР.Аокр.мител"н'" - Шо запо-

бlжиа; 
". р.актИВН"', р •• кционн8Я - Ш. 

реактИвна; 
н. р •• онанон.я-Ш. резонаис6ва; 
К. Румиорф.-ш. Руик6рфівська; 
к. 08КЦИОНИРО •• ИН'" - Шо свк-

ціон6ва1l6, 3 :м6ташок; 
"о оиНТОНИ8ИРУIOЩ8Я - Ш. ва-
стр6ювальна; 

и. Сnяби-Ш. Слябівсьва; 
к. ом.wаниаR-Шо :мішана; 
к. ООО.АНАЯ-Шо сусідня; 
к. оото.ан-Ш. стільник6ва; 
Ко опирan~ная-m. спіралька; 
к. от.цмок.риаR - ш. стаціонар-

на; 
к. т.рм"ч.окая-ш. теплова; 
к. т.ол.-ш. ТЬсліВС1.ка; 
и. ТОПОТая-Ш. гр~бr..; 
и. ТОНК.А-Ш. тонка; 
К. траноформаторн", - ш. транс-

фориаторна; 
к. ТР.НИR-Ш. тертьова; 
к. tpo"haR-Ш. потрійна; 
Ко удnинитen"ная - Ш. зд6вжу", 

вальна; 
к. равнител" .. ая - ш. аріВПЯ:JIV 

r1a; 
К. шнуроввя-Ш. шнурова; 
Ко шпагатнаА, оото.ан-Ш. стіль ... 

ник6ва; 
Ко шунто.ая-ш. уабіЧПИІ(6ва; 
к. зпектромагнмтная - Ш. елек'" 

тромо.гн етиа. 
1503. Ка~Ащиilоя ("онта"т) -котНЙЙ. 
1504. к.учум-кавч)к (-в,); 

Ко вупкаНМ8ированн ... " -- Ко вул ... 
кавіз6ваний; 

к. мяrкмА-К м'який; 
К. рогово", абонит - к твердИй, 

ебоніт (-ту); 

і:'12. 

1513. 

1514. 

1515. 
1516. 

1517. 

1518. 

1519. 
1520. 

1521 . 
1522. 
1523. 
1524. 

вальна. 
к.адр.ит-КВадр'ВТ (-та); 
11. 8Т8Яоии .. а--к.етал6нввЙ. 
к.адр.нтн .. 1І (з,uImlРО.метр) 

квадравт6ВиА. 
К.адр.Ти .. Н .... (А:ондеН_Р.->

__ квадратИчнИЙ. -
К8адрУПJI.ио-квадр}!плеке (-су). 
К ..... от.ц .. о .. .,..... (о qеІШ)
ввазистаціонарвий . 

К.an .... .". (WIAOI. =-ermc. рент. 
трубо,,)-кваліJlМер (-тра). 

К .. иТ .... отр. ptНтг. ""- кваВТИJl&--
тер (-тра). • 

к •• рц-вварц (-цу). 
К •• рц ..... 1І (о лa.wпе. нunш)-
кварц6виЙ. 

кол ... ии (едини"а)-к6львін (-иа) 
к.иотрои-кенотр6п (-на). 
к •• отроииw_кенотрОннИЙ. 
К.рооиНо .... 1І (фонарь. л_. 
осеещtНuе) - raсовіІlІ. 

1525. 

1526. 
1527. 

К ••• оин"," (об осеещенuu)-кееОн-
ний. 

киnо-... п.р--кlло-аJШ6p (-ра). 
КІШо •• тт-кіловат (-та); 
И. уот.Но .... ин .. _к. уcт6вnенвй; 
и ._ ... О_Кlловато-гоdва. 
к"по.оn"т-кілон6льт (-та); 1528. 

1529. 
:.530. 
1531. 

15:12. 

1533. 

1534. 

1535. 
1536. 

и ..... п.р--к.-аипЬр (-ра). 
K .. norp ..... -кілограК (-Jlа}. , 
К .. nоп.риод -- вілоперіод (-ду). 
КиН .... тоrр.ф - кіИeJIаМrpаф. 

(-фа); 
И. lІanпиот ..... си .. А~к. бanїC'niч

инЙ. 
Кин .... тоrр •• и .... К ... - кіН8118-
тогрвфічний; 

и. lІуД_-кіно-б~д,К8. 
Кии .... тоrр.фия - кіне-а-...... ф~. ~._~ 

Кии ... атоrр.ф - КіиеиаМ ..... .... (-фа). . ... а .... 
Кин_ .. о ... тр-кінеиоиетер (-rn .. ) 
Кин.т ...... и .... (об aнe_no)--r:- . 

тИчииll. r- КіН&-
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1537. Н""оаппарат - кіноапарат (-та). 
1538. Н""ОПРО.1ІЦМОММ,.,А - Кlнопроєк

ціЙниl!. 
1539. Н""от.хм"ка - кінотехніка. 
1540. Н"моуотаМО8ка - кін6вня. кіно

устава. 

1541. Нимофабрика - кінария. 
1542. н .. оо .. -б)'дка. кі6ск (-ку); 

К. Р.ОПР.А.nИТ.n~"IWА - б .с. 
розподільчиl!. .• 

1543. нип.м". (а""у ... улятора) 
піннн; 

ки-

к. оотаТО"tНО8_б. залишк6ве. 

1544. НИПllТИn"'Н,," аnеКТРIІ ... окмА _ 
варmlк (-ка) електрliчниl!. елек
троваршilt (-ка). 

1545. н"п .. щ .. А (раствор)-кип' Ячиl!. 
1546. k..OnOPOA-кИсень (-сню); 

к. ~~'й~.мw-к. акТЙвниЙ. ЧЙН-

1547. Н"сnота-кислота; 
и. C.Pm"'-к. сірчана. 

1548. H"OnOTMWA (ион. ост/lJJlО")-КИ
сл6тниl!. 

1549. НИСnОТОМ.Р-КИСЛотом Ір (-ра). 
1550. H"onoToYnOPMWA ("остю .... Л~)

1551. 
1552. 
1553. 

кислототривкИl!. 

Н .. сn ... 1І (раствор)-кИСЛИI!. 
Н .. ОТ.8011 (радряд)-китчастий. 
Н"Сточиа (в зле"трост .... аш.)

1554. 
1555. 
1556. 

щіточка; 
и. бумажная_щ. паперова; 

н. нейтрanиаУlOщая - Щ. невтра-
ліана; 

н. аn8НТР"ЧесиUl_Щ. електрич'на; 

Н. аn8КТРОДИ&Я_Щ. електр6дна; 

и. аnектростаТИЧ80Кая _ Щ. елек" 

ТростаТЙчна. 

Нnа.иатура-клавіяТ)' ра. 
Нnа ... wа-клавіша. 
Нnапам-хлипак (-ка); 
н. 8 ... ab�8HOii-х. викличнйи; 

И. ИС~ро.оА-х. іскровИй; 

Н. HO"mytatopa-х. комутатор-
ний; 

н. OT60Ilh ... A-х. відбіllmlй; 
Н. отпадаtoщиА-х. відпадшій; 

и. саМоааКр .... аlOщиАсR - Х. са

мозакривнйй; 

и. C"ГMВn~HbliI (8 ну ... ераторе1_ 

"ру,ка.льце гас.лівне; 

1567. НnИАомоrР.Ф-клідои6граф (-фа). 
1568. Нnим-клипець (-пця); 

н ... аОnИРУlOщ .. А - к. ізолюваль 
ний; 

". МІОМ .. Н ....... " - К. алюміній
ний; 

... иа фиliрw. ф .. бро.",А - к. фі
бр6виil. 

1569. Нn .. цa - ізолятор (-ра) стиск о 
вНI!. 

1570. Нпопф.р - стукач (-ча); 
Н.-роп. - стукач-реJlе (неиа .... ). 

1571. Нnупп - сиаі!деза. 
1572. Нnю .. - ключ (-ча); 

и. 6атар.ЙиwА-к. JатерШний;

и. ДllоАиоА-l-t. подвійний; 

и. Д.УХКОИТ8НТН",,, - К. дводо

ТИчк6вий; 

и. коммут_тори",,, - It. ком:ута-

торниl!; 

к. Морао - к. Морав(Вськиt1); 
н. ОПУЩ.НН"'''_lt. сщ(щений; 

... пеР.АаЮщиll-к. відрядmlй; 
м. П.Р.КИДНОl1-к. переl;'ИДroiй; 

к. поотояни",,, - К. невиЙм8.ниЙ; 

к. paaI""080phwA-к. ровм6вний; 

к. рааРНДИIWА-к. виснажн:и.й; 

н. О'8МИbl"-К. вийманий; 

н. тоnеграфм",lІ_к. телеграфний; 

н. WТ8ПО8пьи ... А_к. притичк6вий; 

K.-пр.р .... ат_пЬ - k.-перерЙвник 

(-ка). 

1573. ННОПНа -І'~дзик (-ка) (Г.). ~on
"а (ЛсФ .• ФС .. АЛС.). чвяшо" 
(Т ... ч .• У .• АЛС.). г8іадо" (У .• 
.4ЛС.). стиЧl1а (Рнд.). гумя 
(Др.); 

к. вw8ы�ная-rr внкличний; 

к. rруwеВИАнан-І'. грушкуяатиl!; 

к. авонковая--Г. дзвінк6виtt; 

К. контактная-r'. дотичк6вий; 

к. нажимная-L. натискниIt; 

к. отонакивающая (в предохранuт. 

проб"е) - лушаilка ВlДСКОЧ!Н1; 

". "Ускован (в рт. вырл.м.)-І'.. 

пусковнІ!; 

И. оигнanьная-r'. гаслівний ; 
Н. зп.НтрМ .... Ои8я - Г. електрич

ниА; 

H.·npepbIBaTenb - r.-перерИвник 

(-ка). н. опадающиА-х. спадwiЙ. 

1557. Нпапа"НIоІЙ-х.линак6ВИI!. 
1558. Нnасснф .... ац"омн",А - l<JIасифі

кацiilииЙ. 

1574. Нмопо"нь,А (прерыатель)) - І'у

дзик6вИI!. 

1559. Нnасс .. ф .. наЦИ"-Ко18сиФікіщія. 
1560. НnаССИфициро.ат~ - класифіку

вати. 

1561. НП.і1-клеl! (клею). 

1562. Нn.мма - (за)притискач (-ча); 
Істuс"ач (PHd.);aaтuc,,(MT Н)]. 

1563. Нn ..... И ... ІІ (о дощеЧJ<е) - (за)при
тиск6виl!. 

1564. Нnетиа-клlтка; 
и. ФараА." - к. ФарадеІвська. 

1565. НП.ТИоо6раам ... А (гро ... оотвод. об
... от"а) - кліткуватий. 

1566. Нn.ЩИ-кліщі (-щів); 
и. raao.w8-K. газ6ві. 

1575. 

1576. 

1577. 
1578. 

1579. 
1580. 

1581. 

1582. 
1583. 

Кобanltтирование - кобальтуван

ня, кобальт6вання. 
Нобanьтированнwl1 - кобальт6-

ваниl!. 
НОбвnьтировать - кобальтувати. 

Ковер-кИлим (-ма); 

н. реаиновwА-к. гум6впЙ. 

НО.РОВblА ("абель) - ки.лим6виЙ. 

НоГТ80брааМblА (UНдy"тop. sле,,-

тpo ... aгнuт) - кігтюватиil. 

Horт"-Kiгтi (-тів); 

н. рааАВМЖНbl8-К. розвідні. 

КОА-КОД (-да). 

Ножан",іі (ншрудни". бу ... ага)
шкіряшіl!. 

КОЖННЙ 8феКТ 

1584. КОЖМblll .фент, ои .. м-.. •• нт-по
верхневии e~KT (-'J')I). 

1·585. НО"'У" (реостата. тРQ1щfюр.ма-

тора) - КОЖ~Х (-ха); 
н. 8М8wмиll-ц. з6внішнiJi; 

к. JИ.nеанwА-к. залізний; 

к .•• тannм".ониА-к. :металевий; 
н. nр.дохраи .. т.,. .. нwА - К. З8-

хисmll!; 
н. р.остата-к. реостатпиl!; 

н. тра"Сфор .. аторм ... А - к. транс

форматорниl!. 

1586. Ноа.nо .. -к6з.ла (-зел); 
н ........ и .. А-К. залізні. 

1587. Коа",р.к (для аащ. об'єхтuва)-
козир6к (-рка). 

1588. КоНомо .... н .. ть-шовкоВЙнка. 
1589. Нонс-к6кус (-су). 
1590. НО"008Ь111 (о ... е ... бране)-кокус6-

вий. 
1591. Коп - кіл6к (- лка). 1(іл6чок 

(-чка) (У.); 
к. ОТТЯ8КИОЙ-К. відтяжнИй. 

1:;92. кОПб.-к6лба (НХС .• Лул .• ФС .); 
[6,шь"а (Т ... ч .• ЛсФ .• У.»); 

н ОТ.иnяниаА-К. скляна; 

К. о. а8акумро •• ин ... - К. С. ВИ

смокована; 

Н. ТР8Хфаан",--к. трифаз6ва; 

Н. чеТblрехфаанан - К. чотирифа

а6ва. 

1593. Коn.бам". (наоруа"и. сил", то"а) 
-коливання; 

и. Вblнужденное-l(. зм}'шене; 

и. вwсоиочаототно. - к. ВИСОКQ

част6тне; 
". ГарIlОНи .... ОКО. - н. гармоніч-

не; 

н. Г. с6.ртоммо. - к. г. оберт6н-

н. =:~УХ8IОЩ8.-К. (у)гамівне; 
к. индуитированное - к. індукт6-

ване; 

н. магнитны�-к •. магнетні; 
к. м. 88"08Ь18-К. М. вікові; 

н. механичеокое - к. мехаНічн~~ 

и. неаатухаЮЩ88 - к. не(в)гамів-

IIt:; 
н. обертонное-к. оберт6нне; . 
н. ооновное-к. основне; 

к. о. ооботвенно' - к. о. власне; 

к. отрицатenЬН08-К. від'ємне; 

н. П8РИОАичеоко. - к. періодичне; 

к. оrоБОАное-к. вільне; 

н. (, t~НО8атухающ .. - к. дуже

(в)гамівие; 

". синуооидanьно. - к. СИНlо'со

lдальне; 

к. сnа60 •• тухаоощ •• - к. мало(в)

гамівне; 
н. со6ат •• нио,-к. власне; 
н. anентрич,сное - к. 6JlєктрИчне. 

159і. Коп.бат.п~н ... ІІ (счетчи". то,,)
коливнИй; 

н. нонтур-колив6.льне к6ло; 

"-КООТЬ, коп.батеп"н", опоо06 .. 

ность - коливальвість (-ио

сти). 

1595. Kon.6a~~c .. - КОJlиватися; н.(при 

КолоколооБРailИНЙ 
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вЄР.ХНUlмдисе) - гоАдВтиСВ;., 
(піт нижней оrюре) - хитаТВСВ. 

1596. 
1597. 

Ноn.6nющ".-КОЛИвальиий• )
Нon.бn .. щ"IІС .. (рfU'єдuIШJ1ШIЬ 

1598. 

1599. 

1600. 

1601. 

1602. 

1603. 

1604. 

1605. 

1606. 

1607. 

1608. 

1609. 

коливmll!. і . 
Ноn.мо (8 рент. тр.)-КОЛ но • 

н. 60ll0ао.-к. біч~; бхах) 
н. пеР.ХОАМ" (8 и8QДЯЦ. три 
-К. перехiдJИl. б 

HOn."".TwA (ва..кьио:Q11ШIЬ. три -
"а) - коЛівч&стИI!;. іЛІ»-

h.-рw ... жи ... 1І - КОЛ1иов8ж 
ний. 

НоnеОИIlO--"-КОJlіща; 11 
К. НОРР.ИЦМОИКО. - &. кореко -

H~:~O - к6лесо. коni.щlr (у_.)! 
... ар,-т .. ро ........ - к. аат~ИJlue. 
н. &.рnо .. -к. ВарлОвське. 
к .•• АУЩU--К. тягове ; 
н. вращающ •• о"-К' оберт6ве; 
... (Годь. ШАШдта) TO"an~ .. o •• ра-

dии-К. перерйвие; 
и. 8аА.рЖ .... оощв_к. ааТРIDlн6; 
... а .. аАО06рuио.-к. аіркувАте; 
к. контрОП"НО8-К. контрольне; 
н. НОРР8КЦМОННО_К. корекцlllие; 
и. ПМWУЩ •• -l(. шісне; 
к. ПОПlOоно.-к. полюс6ве; 

н. TO"вn .. "o. (Годьдш.иuдma)і- к. 
перернвпе; 

.. .• РІІИЦМО"МО.-К. тертьове; 
н .• Р.П080.-К. заскочu; 
н. циП .. нАР ...... сКО. - к. ципів

дрНчnе. 
Ноn.ооо6рuиw. (морь) - коле

суватиil. 
НОАИ ... ст_о (света. зле~р.)

кількість (-кости). 

Ноnn.нтор (дuншtо); сошшutаtог; 

Kollektor(m). Stromwender(m); 
coilecteur(m). commutateur (т) 
- комутатор (-ра); 

". (вообще-водлноЙ. поровой и 

т. п.) - збіршіlt (-ка); 

к. В .ИА' Ш8стеРНІІ (8 счеmчu.ке)-

к. трибкуватИI!; 

к .• epTllkan"hwA-к. сторчовИй; 
к. спаАн .. А--к. гладкий; 
н. rориаонтan"нwА-к. возе.иА; 

к. кеrпади .. А-к. негл&дкиil; 
н. W8poxo.atw"-к. шершавий. 

КОnn8НТОРМblА (дllUгатєль. сег-
.І<єнт) - комутаторвий. 

НОnОА.ц.-Аеа~-КОЛ6дязь (аи); 
и. испwтатen"нwА-к. випробюШ; 

и. ка6 ..... н ... А - К. жильиик6виІ\ 
кабл6виl!; • 

". тра"сформаторн". - к. транс-
ФормаТОРНИI!. 

НОПОА"'-КО,~6доЧJCa; 
К. Тоn.ФDмиа"--к.телефОвиа 
HOnOkon-дзвін (дзв6иа); • 
н ..... n •• нОАорО .. и .. 1І - да, заліз

mlчни.іІ; 
и. с .. rнan~иwll_да. гаСЛівнИй 
КОnОИОnО06рuн .. ІІ (ЛІЮРЬ)-~во

нуватиl!; м. (uаОЛSUnOР)-остріm_ 
к6виl!. 
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1810. 

1611. 

1812. 

1613. 

1614. 

1615. 

1616. 

1617. 

1618. 

1619. 

КОЛОКОЛЬИblЙ - КОIПlут&ТРВС& 

H.n .... n~.w. (C2I2НaAиBaЦUII)-
даВОНОВИI!. 

H ......... ~ ... ". (М. "OНOII) - давl
н()к (-ик'). дввін()чок (-чка). 

Нonо.... (. wт/JIJIЩе)--ст()япчик 
(-ка), кол()вка; 

к. non ... - с. дудчістиl!. порож
нliСТИЙ; 

к. p •• n..-IIТ"'~"." - С. розпо
дільчий; 

По ;r:::7 .... 0ии." - С. тра.ВCJJЯ-

Hon ... "w. (тРfllщJJop.!fалюр)
стовповІій. кол()ввИЙ. 

ноnо ......... иw. (о Jnwtmllt)-
руштувітиl!. 

Нonn ... - ковпак (-КlI) (Г .• У., 
Т.AfЧ .• ФС.) ШQ/l'СуIl(Рно • .дст.); 
банll (Рнд.); д_ін (ФС .• НХС .); 
lІanтур (Др.); "лубу" (Др.); 

к. tстеuянны)) (длll ла.иnы--
біиька; 

". (дЛIІ столба) - шіпка; 
... an •••• Tpo.wit-б. влябастр6ва; 
и ••• Оllч .. l-к., б. Бвена; 
... • и.wи •• -к. а()внішні.ll· 
и. анутр.иимА--б. ВRrтрі~ня; 
11 ..... ТІІІІІНО.-К. витяжшій; 

К. An" noooтpw-K. жиранд6льни.ll; 
... • 0 ........ (длst столба)-шапкв 

дощові; 

м .•• "PWTW.-K .• б. закрита; 
к. n •• n •• w.-б. лямп()ва' 
к .•• T08wl-б., к. :м:з.Т6В~А, 
м. " •• "" .. "-6., к. почіпнйй; 
к. nР •• ОХР.Н"Т.IІ~н .... -б., К. за

побіжниl!; 
... оnanо.w.-б .• К. опвл6виl!; 
к. О •• ТО'.ОО ..... lОщ •• _б. свіТ.lО-

розсів на; 
к. ОТ.КnRии .... -б. tкл.янlL; 
..... Іц ...... w_б. Яйцювата. 
Hon~ц ........ (станции) - колу-
вання, кол6вання. 

Hon~ц •• o. (цорь. трансфор ... а
тор) - кільцl!вИЙ. 

Hon~~.o'p •• "WI ( ... aгнuт, ЩЄffl"а) 
-КlЛьцюватий. 

Ноn~цо - кільц6; 
и. еаИА8I11НО-.К. пов'яз~; 
... гР •••• -к. Граммі!lське; 
11 ••• корати.ное-к. прикрасив; 

к .......... НО8-К. аатискн6; 
и .... оn .. руIOЩ •• , И.ОnRЦМОННО.-

к. іЗОЛlщійне; 
к. контаК'1'ИО8-К. дотич.к6ве; 
н. коротко •• m,,-маIOЩ •• - К. ко-

роткозамичн6; 
11. ha_"I�HO.-К. В8тискне; 
... ono;l"o.-K. оп6рне; 
н. ПОAlUlРж .... lОщ •• - К. піДТt)ИМ:

не; 
к. ПОI11О0НО.-К. полюс6ве; 
"с. раОПР8А8ІІИТ.n .. НО. (на мачтах, 

стол6az) - обрsч (-ча) розп 0-
дідьчий; 

и. Р •• ННО.О.-К. гум6ве; 
к. OnIO,A��H08-К. лоснякове; 
N Смааочное-к. мастйльне; 

1620. 
1621. 

1622. 

1623. 

1624. 
1625. 
1626. 

1627. 

1628. 

1629. 

к ..... p.T.n~ .. _K. збlрче; 
•• ОТО"НО8-К. стічн6; 
•• 8Т)'n •• ~".TO. (. _punmopaдllllAte_ 

тре) - к. східчllcтe; 
... 'Р •••• ТIIIJ~ИО. - к. вирівняль-

не; 

к. "р.ор ••• _к. порцеЛЯИ()ВА. 
НО.""от._комбіиатор (-ра). 
Н ....... ц .... (paв.rдocu"oe) - КОМ
бінація. 

Но............... - KOM:>i!fYBaH
НЯ. КОМбlН6вання. комб(нація_ 

H •••••• po ...... w. (прибор. на-
гр gBJra)-комбlи()ваниl!. 

Ho ....... po •• "~ - КОМбіиув'ти. 
Ho •• n~ (столба)-гузир (-ри). 
НО· •• Р ... О..... o".pooт~ (deuжє-

"Ust трШl .• аг.) - комерцll1па. 
швИдкість (-кости). 

Но •• ,т.тор - комутатор (-ра). 
первмик'ч (-ча); .0 •• Т ••• Т ..... О •• " - к. автом&.
тичний; 

к .• ,,;o,.,n"Top.wI - К. акуму
ляторний; 

... '.т.р.IlИWI-К, батерillпий; 

.... wnр ... n .. оощ.l- к. випр6сту
Бальний; 

11. rОРИ80нтan"НW. J телгф. 
к. поз6мий; 

к. rpynno.oll-K. груповйl!; 
..... оl"о.-к. подв1llниl!; 
к ...... n~ ..... 1 - К. жильник6виil. 

кабл6виJl; _ 
... "о"троn~иwl-к. контр6льний; 
к. nИ"."Н~.-К. лінНlнии; 
... n. ш •• lц.рок .. 1І - к. л. шваіі

царськиl!; 
к. n. шт.по.n"н",,, - к. Л. при

тичк6виil; 
к .•• lIIAyropoAHw. - к. межимі

ськИй; 
А ... HorOAp • .,HwA - К. м:ногократ

ниl!; 

к. nony •• .,O ... T ..... OK .. " - К. на-
півавтомаТJiчний; 

... pryt .. "'I-к. живосрібниJl; 

., ру .... оl-к. ручний; 

... 0_0 •• IОТ8уоощ.1 - к. само

чинний; 
... t.n ............ I-к. телеф6l1ниil; 
11. Т. rop"80HTIUI~HW. - К. Т. пQ

з6миil; 
и. тр.хионтаитнwА - к тридо

тичк6вий; 
... ц."т"an~"w.-к. централыlll;; 
И. Ч.ТWР.ХИОН'І'8КТНW" - К. чоти 

ридотичк~виl!; 
к. Ш •• lцарок .. 1 (лuнейны)) - к. 

шваilцарський; 
"'. WПИНАen"нwА-к. шпінделLo

ниl!; 
К. штепо.n"нwА, - к. притичк-J-

вий; 
м. an8M.HTH���A-к. елемент6ври; 
... 3р .... оо .. а-к. Ерикс6нівськніІ. 
но •• ".тор .. ",1 (I<JIЮЧ. ш"аф. 
сторона) - ком),таторнИil. 

Ko.mytatp .. oca-КОМУТ8трИса. 

1\ О)lМУТІЩИОИИЬІЙ КОНдевсатор зталоНИ"Й 

1630. Но •• ут.ц"ом.w. (1lIDIr. стал. ао
на) - комутаціllниlІ. 

1631. н ••• yтaчtI" - КОJlywація. пере-
мии6ИНЯ; 

....... о.., __ К. бваіСI.юва; 
и ... ОIlУООТ •• ИИ_-К. IDТ~чна; . 
.... р ............... - К. КIоИВОЛl-

нlйиа; . 
ос. "р ... on ..... I ..... - к. прОСТОДІ-

ІІШпа. ПРЯІІолініЙпа. . 
1632. Но •• ут .. ,.""". - комутаЦІЯ. 

перемикllННИ; 
ос .... non .... -K. неп()виа. 

1633. K ••• ,T.p._"W. (тах) - КОМУ
т()ваниЙ. 

1634. HO."'T"p."T~ - КОJlутувати. 
ПАремии6ТИ. 

1635. Н ••• УТ"р)'оощ". (11ОЛІІІС. стер
:негнь) - КОJlутув&дЬИиli. пере
микальний. 

.1636. Номиата-кімната; 
и. аппараТИ8JI, по •• щем", - аоа

ратия; 
... paarO.OP""'-РО3116ВИR • 

1637. ко .... тиwl (пр0800. тClЩ/юн. ан
тенна) - хатній • 

1638 K •• n .. - к6мо&С (-са) (Г .• ФС .• 
. Др .• ДС1.); бflCOJlst (ФС •• Др.); 

1639. Ko.n.o .. wl (дефмlU1lOP) - к6м
П&Сllиll . 

1640. комn.,И_КОJlПаунд (неш.к.). 
1641. но.n.у .. ,,"РО""". - компаунду

ваиня. компауид6вавня. 

1642. HO.n.Y"A .. ,.-...... 1 - КОlШВун
д6ваииtl .. 

1643 .. Ho .. n.)'.,,"po_~ - компауНдУ
вати. 

1644. HO.n.'''A .. p,.", .. 1I (.иток. дей
сnr8Ш) - компаундувальвиІІ. 

1645. HO"n.Y"A .. wl (о ... 0_ .• оабужОе
нии) - КОJlПаун~()ваІІ. 

1646. но .. n ... О.ТО_КОМllенсатор (-ра); 
11. маrнмти .. "-к. маrветниil; 
............... 80 .... I-к. механ ічви.!І; 
... ooo .. ",. .... W.-К. синхр6иниlt; 
К. 8n.КТР"""И". - К. елеКТРJlЧ" 

ний. 

1647. но.n ... ооц •• и.w. (потенцио-
ACtmp. o6.�cORIJI:a)-коипенсаціl!-
ниІІ. . 

1648. но .. n ... оацоо,,-коипенсацlЯ. 
1649. H~"n.Ko""8."". - компенсу

fIНИН' КОllпевс6ваивя, компен-
сація. 

1650. HO.n •• o.po ..... "". - компенс6-
ваниЙ. 

1651. Ko"n."o"po •• T~ - компевсувати. 
1652. Ho .. n ... o .. pyoow .. 1 (no.и. llOЛlIIC)

компенсувальниІІ. 
1653. Ko.nn ......... 1I (ион) - компл6КС-

ииl!. складнИЙ. 
16М. ко.nn • .т-компл6кт (-ту). 
1655. ko.nn ... t .... I�-КОJlПл6ктиИЙ. 
1656. но.nо •• ц .... -компоаВціЯ; 

.. , .о •• ото .... -к. вабесroва. 
1657. ко .. n ••• "т-склад6ва; 

К .• n.llrponono .... T ... ~" ... 1 - с. 
електродо.цатиа; 

...... NТ1I ..... ,.. ... T ... ~..a-c· 
електровІд ємна. • 

1658. номn,," ~) P:O~-::(-ea) 
(алеJrтроте..-- -
електротеРJlluи11. . ( ) 

1659. к ... n~-КОJlпр6сор -ра dII 
1680. Н •• _ЦІІ ••• ". - веревос • 

коивекціЙвиІІ. ~АВНЯ кои-
1661. Н ... _ЦІІ" - вере__ • 

в6кц1я; • __ _ 
•. 8ll8��TP.""--П.' А. ме .. -а-.-' 

К. ::~:~on.т.",,"":-П., к. елек-
тролітИчне.-на. _-,-

1662. Но ... ..,т ....... -,то, - ко ...... р-
тор (-ра); ~wиий. 

.. .......... w_K. квск.... "":""'QA.. 
К ..... ro ..... wl - к. 1180. uч-'" 

виІі; 6 ивІІ' •. o .... xpo .. mwA--К.сиИХР и • 
оо. -:";:. .......... -К. трвdiSlЮвиІІ . . 

1663. н •• """т.,,-коидеи~тор (-ра). 
.... "т ... и ... А--К. автев6вИЙ; -'-А. 
к 1n._p ......... I�-К· блоків ....... 
к: ., __ wl-K. папер6ВИЙ; • ...... ,w .. wA-К. повітp8lllll. 
.. : • ...-......... -к. оберт()вИЙ~ 
к. rp .. ,........ .. wl - К. поділкЬ-

Baввll; 
... _ти .. lІ-к. aaxвcвВII; 
.. ........ Т ........ - к. квадратИч

ний' 
... ".~o .. A--K. аркупВввD; 
.. ..... Т ....... '."'.. - к. невтра

ліанliй; 
...... ,.. ... иw ............ 1 _ 

от. - к. амінниІі; 
,.. nnaoт.""'TW. - К. платівчі

стий; 
.. ......... --к. пл()скиli; 
к. no_ .... oeт .. w. - к. повврхв6-

внА; 
n. п ..... о ........... _ ..... - к. ст6. 

лий; 
... n,..O ....... T ... _w. - к. запо

біжввll; 
... n,..On ..... W_K. дротянИ.; 
•. _.t"'_"A--К. роздІл&

чий; 
... P8rvn.p)' .... 1 - к. р8Г)'ль6ва

ниА; 
к. о то ...... 'n ....... -к. roч-

ний; 
..... т ........ rадио-к.rpатк6вИЙ; 
... o •• xpo ... wA--К. синхрОниИЙ; 
•• On_.O.-К. лосиакОв"; 
к ... ..--. - к. прикорот-

t.ВA; 
... OT","'TW. - к. склaдimdl; 
к ........ _А--к. сферічи"; 
... T ....... MWA--"'. телеф6ввиlІ; 
к. ,ron~"".-K. вуrJlиваІІ; 
... , ........... ___ К. првво-

ротнИй: 
А. _....,.._. - к. ЦIUIIB

дрічввll; 
... _мтро •••• _... - а. мек-

трохехlчав.11; • 
•• 8T_ •• W.-к.·етan6вн". 
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1664. 

1665. 

1666. 
1667. 

1668. 

1669. 
1670. 

1671. 

1672. 
1673. 

1674. 

1675. 

1676. 
1677. 
1678. 
1679. 

1680. 

КОlfденС8/І'ОРНЬlЙ - Контролирующиll 

Нон,..ноаторн,",1І - конденсатор
ниЯ. 

Нон,..н.ацмонн,",1І (о жид"ости)_ 
конденсацIЙНН". 

НОнА.н.аЦМR-конденсація. 
Нон".нонро.анн. - кондеНСуван

ня, конденс6вання, конденсаЦія. 
Кон".мокро.анн",. -- конденс6-
ваннЙ. 

HO"Д.Hc"po.aT~ - конденсувати. 
Нондуктанц, •• ттман ПР080ДИ_ 
мо.т" - провідність (-ностн) 
вilтна. 

Нондуктор - I(OHД~KTOP (-ра); 
И. дНо"о .... IІ-к. кружальний: 
к .•• оотренн"," -- к. заг6стрений; 
м. о •• р ..... сКий. wаРО8идиwl--к 

кулястий; . 
n. ЦИПИ"ДРИЧ8скиА -- :Ко ЦИ_"Іін-

дричннй; 
м. RlІц •• н,.н ... lІ-к. я!!цюватий. 
Нондумцнонн ... lІ_ кондукц ііі ни!! . 
Кон.ц (об ... от"и. "абелл)-кінець 

(-нця); 
м .• нутр.нниll-к. в~тріщній: 
и. rnyxoll-K. сліmlЯ. 
НонеЧНbll (вы'.1ючаmель,' ПОло;нсє
ние) - кінцевнй; 

м. муфта ("абелл)-ч6хла жнль
ннк6ва. каблева. 

Нонс.раатор "аСПIl""-" (mpllJiC
фор .... ) - КОllсерватор (-ра) 
о.~іІІннЙ. 

Нонооп~--конс6ля. 
Нон.онанс-консонанс (-су). 
Нонотруитор-констр,ктор (-ра). 
НОНОТРУ"Ц"R--констр~кція; 
н. комп_кткая--к. компактна; 

н. ап.КТроМ.хаНМ .... СК."'-К. Р.lек

тромеханічна. 
Нонтамт - д6тичка (Др.). кон
такт (-ту) (Фе .• Лул .•. '/Ф .• 
ДСТ.); 

м. (соnри"ОСН08ение)-д6ТІІ" (-ку); 
Н. б.Т.р.АН .... --д. батеріfiна; 
н. бwотрод.АаТ.уtoщиА - д,. ХУТ-

кочИнна; 
м. ВМПОЧНWЙ-Д. ВИ.lкова: 

М. bp.mehhwA-д. тимчас6вий; 
N •• OnOMor8T.n~HwA - Д. доп 0-

мічна; 
н .......... HoA-;t. RИК.lична; 
Н .• 1а.тянсноА-д. витяжна; 
м. д.ррноll-д. одвірчана; 
к. АЛящиАся-д. трива.1ИЙ~ 
н .•• М"'Н8IОщиА-,J.. замична; 
К .•• мпяно"--Д. земляний; 
н .... оп .. ро.анн"," -- д. іЗО.lьб-

вана; 

н. натящ .. Ася-Д. KOTKa~ 
н. ННОПОЧНЬ.Й-Д. Гудзик6ва; 
Н. мор060чн",lІ-д. скриньк6ва; 
к. м.Т.пn ...... ои .. l-д. ме-талева; 
Н. нансимноА-.:с натискна~ 
м. haOTOnlah ... i-Ц. настільна; 
н. haTAhchoA-д. натяжна; 
Н. н.ПОд ... JИн .... --д. нерух6}1а; 
н. непопн",", н.ппотн ... А-д. не

щільний; 

11. H""'AhoA-Д. питковв.; 
к. homc •• oA-д. меЧИJC6ва; 
н. HOJIIhoA-д. ножан:а~ 
Н. OHOHH�i.I-д. вік6нпа; 
... П.,.сК8и .... lОщ .. А -- д. пере

СJCочна.; 

... п.р.ота.ноА-д. переставив.; 
н. ппаоТМнчатwА - д. пластівча-

ста; 

м. "nохоll (худОI1) - д. поганиt1; 
и. n060чнь.lІ-д. стор6ннііl, 
и. nод.ижноlІ - д. пересувна. ру_ 

Х6ма; 
н. ПООТО"ННІЬІ"-д. сталиti; 

н. ПР.Р"' ... атwЙ-д. уривчастиiJ:; 
н. прмнсммноА--д. притиrкнн.; 

н. ;:~менс~точиwй -- Д. проміж-

м. nру"инм ... lІ-д. пружИНІІа; 
м. Р •• М,",И8ющиll-д. розмична; 
м. p.rynmpy.m ... l�-д. регу"ь68ана; 
н. реrУПIlРУlOщ_а-д. регу.1ІВIlн.; 

И •. P.n"008 ... I�-д. pet1KoBa; 
н. РТУТНІЬІ"_Д. живосрlбна; 
N. а80боднwl-д. вільна; 
N. оноnt..IІЩМЙ-Д. ковзна; 

м. onoMoIIH ... II (В телегр. аппарате) 
-До спокіІІниt1; 

к. СР ... 8аlOщ.АСR--Д. зрПВНil; 
N. от.иноМ-д. настінна; 

м. отопо.мl-д. насті,.,ьна; 
N. topmo.hoA-д. гальмівна; 
н. ",рущ .. іСJl-Д. тертьовА; 
к. ТIОIlt.паноо6ра.иwl - д. туль-

панувnта; 
к. уrоn.,иwl1-д. вугляна; 

к. ударн ... lІ-д. вдарна; 
м. утопп.нн",й-д. заглИблена; 
к. хопосто)) -.J,. я.lова, нероб6ча; 
м. xopow"l�-д. д6брюl; 
к. ХУДО)). ппохоl-д. поганиН; 
к. wтепоеПt.нwА-д. притичю)ва; 
К ....... чНО .... й-д. язиqк6ва. 

1681. НОНТ8МТНЬІІІ (8uнт. 80льт ... етр, 
дете"тор. свар"а) - дотнчк6-
вий. ковтактний; 

м. нож-мечик (-ка). 
1682. Homtamtop-доruЧННl( (-ка), кон

тактор (-ра); 
н. Д.УХПОI1ЮОНIа.Й - д. ДВОПО.'1JQ

с6вий; 
и. 1ІІ0ТОРНIа'Й-Д. :мотор6ВIІИ; 
к. О"НО"ОIlIOО""'Й - д. однополю

с6ВИJl. 
1683. Нонтора - конт6ра; 

н. теnеrР.фная-к. те.lегр:іфна; 
к. теnефОНН8Я - К. те.l€'ф6нна. 

1684. Нонтраот-контраст (-ту). 
1684а. Нонтраотнь.1І (об llзобра;исеНllU)

контраст6виИ. 
1685. НОНТРОЛ8р-ко"тро.lер (-ра). 
1686. Нонтролиро.ани. - КUИТРО.1Ю

вания. контроль6вання. 
1687. Нонтроnнрооанн,",1І - контроль6-

ваниЙ. 
1688. НОНТРОnМР08ать - контролюва

ти. 

1689. НонтроnнрующмlІ - контро.lів
нИи. 

Контроллер 

1690. Номтроnn.р - контр6лер (-ра); 
н •• an~wM.W". Noo •• hh.,A-ІС. ПО-

серlщніІІ. 
1691. номтроn .. -контр6ль (-лю). 
1611:l. KOHTpon .. M..,1I ("абель. огонь. nре

<іожранитель) - контр6лы1й;; 
м .• нам.рнтan .. м ... 1І (прибор. устрой

ст80) - контрольно - вимір
ЧИЙ. 

1693. Номтртом. nроти.отом - проти
CTP~M (-му). 

1694. НонтрфИnRРНbllі (nод8ес) -НРОТИ
ннтк6виЙ. 

1695. Контур -6бвід (-воду) (Г .• Т.); 
обрис (Г .• Фе.); "онтур(АЛС .• 
Ф(. .• Т.); 8арис (Але.); 

н.,апентр. Ц8п~-к6ло; 
н. ,.мниутwІ-К. замкнене; 
к .•• копеаатеn"НІІІI-К. З. колив

не' 
н. на'строIКИ-К. настр6юваль.не; 
н. отфипьтро.w.~ .. ~ ... А, . фИП"

ТРУlOщиА-К. ЦІдильне, . 
н праМ.ЖУТОЧ"IІІЙ-К. ПРОМІжне. 

1696. КонтурньоlІ (.teртеж) - оuрис6-
виЙ. 

1697. Нонуо - к6нус (-са); 
к. фр"КЦИОНИ"''' - к. тертьовий; 
н. Наии ...... аТ ... -.атЬ - к. настро

мляти. настромИти. 
1698. нонуоо06ра.н",1І - конусуватий. 
1\:99. Нонфигур.ци" (сети) - конфігу

рація. 
1700. Конце.оli (8ЬUіЛючатель, пласти

на. nетлл) - кінцевий. 
1701. нонцонтрационн ... 1І (mo", але-

... ент. чеnь) - концентрацlJl
ний. 

1702. Нонцонтраци .. - концентрація; 
н. ПОПН8ІІ-К. п6вuа. 

1703. Нонцентрн".омиll (8<>8б удитель, 
"абель) - концентричний. 

1704. нонц.ртн ... 1І (передатчи,,) - КОI1-
церт6виU. 

1705. Honano.bllI (ла,,) - копал6виt1. 
1706 копилна ("асса авто ... ата)-кар

нішка. 
1707. нопироваиие - копіюва.инн, КО

піll6вання. 
1708. Нопировать - копіювати. 
1709. Нор. nодяная (на ПРО80даж) - на

морозь (-зи). 
1710. НораННО"НbllІ (о "атУШІ<е) - ко

шик6виЙ. 
1711. кг~ичн •• ая 6YMara -- 5RунаСТНЙ 

,'пір (-ш\ру). 
1712. Норнит - корніт (-ту). 
{713. НороБИТ"ОЯ - жол6бнтися. 
1714. Кор06ка - кор6б,,~ (Г .• Т ... ч., 

У .• Н ..... Др.) ; c"pUНb"a (Г .• 
ФС.); ["ороб (Т ..... , У .• ФС .• 
Н .... ). шабатура (т ... ч .• У.»); 

Н. (с "РblШ"ОЙ) - скринька; 
и. 80Аоупориая-к. водотривкА; 
К. Кn8МNная-К. притиск6ва; 
к. контактн_я-К. дотичк6ва; 
к. метanпичеОНаА-;-К. :металева; 
К. и""н.пиров.ин.я - к. нікль6-

вана; 

Ко(х)герер 
47 

". от.ет.ит",~"'" -- к. aiдranya-
на; ідиа' 

н-. П.Р.ХОАИ_-К' De~x.. ' 
н. под •• оим-К. ПОЧІПR ~,. 
к. "ОТОПО'lн"'-К. стельо *,' 3ЗІІО
к. ПР8АОХР8ИМТen~и.. -- • 

біжна; бl на' 
М. pn60PM"'-К' роЗ 'lль~а' 
11. ра.дan .. иа-К. розд ;'зпо-
к. Р80пр.А8JlИТ"'~ИIUI -- К. Р 

дІльча; рвнЬІСО 
" оопроти.".нИ" -- СК . 

. опор6ва. д6бір (-бору) опОР)IВ. 
1715. нороlin.МIІО (WI:"y..v. nлаеmин--

жол6блення. о 06-
1716. короliо .. и ... 1І ("онта"т) - к р 

к6ВІІIІ. 
1717. нор06чат ... 1І (8Ь1МючQl1ltJfь) -- ко-

рОбкуватия. ) ко о-
1718. Нором'"'onо .... 1І (о 8eeaz - Р 

мисл6виЙ. ) мво. 
1719. Норона (. JlШ/U лж передачи -с . 

"~f'<'.ча (Г., Т..vч., У.); [СІІ"О 
(Г.); 8інечь (У.)). 

1720. HOPOMl�po.amh8-CJIЙВУвilння. СЯІІ-
в6вання. 

1721. норомнро.ат~вувати. 
1722. нороинруоощиll--<:ЯЙВУВ6льниЙ. 
1723. Нороин..,1І (о нanРІІЖ.) -- сяilво-

ВИЙ. 
1724. НоротмнlІ (шунт • .ности,,) - ко

р6ткий. 
1725. норотко.оnмо.оlІ -- короткохви

льовИй. 
1726. Норот .. оа_иут ... 1І (то". роmoр)

короткоааикиеииЙ. 
1727. Корот .. о ....... катan.. - коротко

заиикач (-ча); 
м. pY~MolI--K. ручнИй. 

1728. Н8ротмоnоnюон ... 1І (..vaгнuт) - ко
роткополюс6виЙ. 

1729. Корп)'о - к6рпус (-св); 
Н., атанин.--СТ6вба;. . 
к •• И8wкиА-к. з6ВНIШНІЙ; 
N. 'ІУГJииwііі - к., С. чав}'звиil. 

-на. 

1730. НОРР.МЦНОМНbllІ (ауб, "олесо) -
корекцlJlниІІ. 

1731. НорреОАОНДНРУООЩ'" Qтанчи,,
перекаана стація. 

1732. Норрмдор"нм (/іНутрп lШНе..vато
граф. "оробки)~уточкИ (-ч6к)_ 

1733. НОРblТЦО - корІ!тКО. 
1734. НОО •• ННbllІ (о деЙст8ИІI. 81<JUO'U

нии) - посер6дніl!. 
1735. Ко~ин)'оондan"м,",1І (о lipuвой)-ко

синусоlдальинl!. 
1736. Нооно.т" ( ... асс. АІагнита)-інер

ЦlЯ. 

1737. Носо. П.Аени. (ееета) - паДаива 
к6се. • 

1738. Ност..." .. (для nри"реnл. oттll~ 
ки) - бретн6ль (-ля). 

1739. Ноотоо" - 6диг (-гу); 
н. НМCnОТОУПОРНIІІА - о. КИCJI.O'J'O... 

тривюі;t1; 
Н. с.т .. ат ... 1І ( ... етCIJIЛU'UClЩЙ) _ о 

сітчаСТНI!. • 
1740. Ho(x)r.p.p - когер6р (-ра); 
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1741_ 

17.2. 
1743. 

1744. 

1745. 

17.в. 

Ко(х)герер Браплп '- Крашепве злектрпческое 

м .• ракnк-к. Браплtвськпll; 
к .• р.),".-к. Брl>.упtвськиfl; 
ко .. аrиитн""-К. lIаги6твиА; 
к. М.рмо"м-к. Марк6иtвськиfl; 
к. NНОГОИОНТ8I1ТИW. - К. IfВОГО-

дотичк6виll; 
КО ОАНО"ОНТ.КТИ"'. - К. одводо

тичк6виfl; 
к. р.rynир), ... wll - к. регуль6ва

пиll; 
к. О nopowmo,,-к. порошк6виfl. 

Ко(х)r.риро •• "к. - вч іпnюваннв, 
8чепления. 

Ko(x)r.pllpo •• ""wll - в"'пnеппll. 
Ka(x)r.pllpo •• T" - зчіплювати, 
зчепИти. 

KOWN8, MorтK (для лааанuя)
Kirтi (-тів). 

КоаРЦИТІІ."wll (о єuле) - ватрим-
кйП, коерцитИвннfI. 

К"""цк.кт - сучИнник (-ка); 
11 аит •• ноот,,-с. 8.кти.вности; 
к. a •• on.o"oOT��-С. беапечности; 
К •••• ИМ.ІІІНАJИЦМtl - С. ВЗ8.єм:оін-

дІкціІ; 
м. r .. oT.p .... O.-с. гістерезний; 
11. АИ8118МТРIІ .. 801l0А "8А8J11НООТІІ

с. діелектрично! надійности; 
•• АН •• НОГО, еот.от •• нного ••• та 

-С. с6нячного освітлення; 

к, •• rp),.hm-С. заобтяження; 
" .•• non"." .... (желеаоolC, оІСедью)-

с. вип6внюв8.ННЯ; 
К .•• т)'х.н .... -с. угамування; 
.к ... НАУllц .... -е. iВД~Kцil; 
...... onon~.o •• "... - С. викори-

стання; 
К. " .... )'щмllо .. -с. уявннfI; 
,м. ир.поо,.. .. -с ... lцности~ 
.... nу ..... апуОIl.и .... - с. проміню-

вання; 
•. •• гм .. тного раоа ....... ,,-с. Mar-

нотного ровсіяння; 
..... 1І0ЩНООТІІ-С. пот~жности; 

И. нагру.и .. --с. обтяження; 
~. НаМагН ......... М .. " -- С. магнету

вання; 

к. маа,8JИМООТІІ--С. иадіИности; 
.... UР •• НО •• РНООТИ - с. нерівно-

иірности; 
_. 06"0TO"MWA-C. обвитк6вий; 
к, 06ЩIІА-с. аагe.m.ниl!; 
tI. ОДНО.Р ••• ИНООТИ -- С. одночас-

аости; 

К. От,.. .... (akkyolC.)-с. віддавання; 
11. OTp.JК8HII"--C. відбитrя; 1 

М. поrnощ.ния--С. вбирання; 
в. nOn.8Horo А."ОТ."", ОТА8 .. IІ

с. видатности; 
nолнотw (дuагрQolCоІСЬІ) - С. пов
нотИ; , 

•. поn~.о •• и ..... ---С. користання; 
к. попр.ао .. иwА-С. поправнИй; 
•. пот.мц .. an~нwА - С. потеиці-

Яnьниfl; 
". nOT.p" - С. YTpl>.T; 
*. nр .. иnlO ... м .... (оІСоnwра для ра-

60ты) - С. прилsчеиня; 

_. npo.o" .... OOT .. - С. пров!дВО

ств; 

м. npo.p."MOOТ" - С. проа6рости; 
м. npO"HOOT" (uaолятора)-с. трив

кости; 

1747. 

1748 . 

17411 . 

1750. 
1751. 

1752. 

1753. 

М. р .. л .... м .. (характера нагРУВ/аІ) 
-с. відмінностн; 

в. Р.8НО.Р8м.иноат. - с. иводво· 

часности; 
м. р.от .... н .... --с. р6атягу; 
м. p.OWMp.M .... -С. роаширу; 
м. р •• нцМ"-С. реl>.кцl!; 
К. О ... О .. н")' .. Ц .... - с. саиоіИД1К-

ці!; 
11008 .. 811. ра UJ--C. ЗВ"j.)к~; 
11. ОnwwнООТИ--С. tqтности; 
ко оопротиаП.НИR--С. оп6ру; 

м. О),ТО"Н""--С. добовий; 
м. T ... n.p.T)'pHwll - с, темпера· 

T~PHHfI; 
11. T.nnooTAa .... - с. теnловидат

тости; 

11. Т.ПnОПРО.ОАИООТИ -- С. тепло
провідности; 

_. тр.мофор".цм" - С. трансфОР-
маціІ; 

11. Tp.H .... --с. тертя; 
110 ,а"n.ни,,--со підCJiлення; 
". 'onoMo.H .... -С. УI'8ИУВl>.ННЯ; 
М. )'т .. nм •• Ц .... - С. внкористан-

ня; 

в ... yaOT."Ten~"OOТII -- ~. чутnИ
востн; 

_. xo ... AOТ •• HHWIl - С. господар

ськнfI; 
в. аНОнОМи .... О"1І1 -- с. економ:іч-

ний. 
Кр.1І (щеток) - край (краю): 
К- .. {сосуilа) - вінця; 
11. на6.'.lОщмlІ-к. набіжшtll; 
К, 06 •• аоощ .. 1І - к. збіжнИй. 
Нр.АниА, np.a.n~HwA {о положt
huu)--гранИчниfl. 

Кран (nOI1'e.\fН,) - авід (зв6ду); 
Н. (l1ля жuдкостей, гааов)-І'рант 

(-та); 
". аn.НТр ...... оНиА - Зо електрич-

нии. 
Kp.H08WIl (оІСотор) - звод6виil. 
КР.ОК. - фl>.рба; , 
к. о •• Тор.оо ..... lОщ ... -- фо СВ1Т-

лорозсівнl>.; 
м. т.пе,р •• н.,,--ф. телеграфна; 
к, а .. ап ..... - ф. СКJIицева. 
Нраоно"anиn~и ... А -- червоножа

р6внfI. 
Kp.OHwii (картон, фu6ра, "але
пие) - черв6НИЙ. 

1754. Кр.от" (ток, ЗЛо знєргuю) - кра-

1755. 

1756 • 
1757. 

1758. 

К~::~щМIІ .апмк - фарбівкйll ва
л6к (-лка). 

Кр.т.р (вольт. дуги) - Якка. 
KpaTHO.p .... HHWIl (о нагрувке)

короткочl>.снн/І . 
Kp.W.HH. - фарбувl>.ння, фарб6-

М. :~:::;M".OHO. - електрофарбу
вання, ф. електричне. 
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17 .. 0. Kp ... an ... p. - накрутка, крека
льер~, 

1760. КраО80Т - креоа6т (-ту). 
1761. Нр.nоот,,-міцнlсть (-ности), міц

н6та; 
м. АИ8lI.и""ри ... о..... -- м. діелек

трична. 
1762. Кр.от .. an"TMlloNIIII, lШJIо-хр6ст 

(-ста) мальтlllський; 
_, onopM ... A (для увелuченuя уст0 й

чuвостu статора)-пaвlК (-ка) 
оп6рннfI. 

1763. Краото."м.-перехрестя; 
Н •• O."),WH'" - П. НIlда8кие. 

1764, Kp.oтo06p"H~A (all3lЄUAl, ОІС уфта) 
-хрешl>.тнfI. 

176 ... КР ...... - кривl>.; 
н . • rонan~Н8ІІ-К. 8ГОВ8.nьна; 
и .• кnМНи .... о ..... -к. 8клівічна; 
к. КооиНуоои .... ~Н.,. - К. коси-

нусоlдl>.nьна; 
Во norap .......... o"." - к. логарит-

мІчип; 
... Н ••• гН .. ч .... НиR - К. магнету

ва.ння; 
11. н.р •• ном.рная - Ко нерівно

мІрна; 
". н.оим ... rричн." - n.. несиме-

трична; 
к. обратн_я-к. обернена; 
н. ПnООН_Я-Ко ол6ска; 
н. p.ryn .. poaO"H_" -- Ко регуnя-

ціОна; 
н. P.80H8hoa-к. реаонавс6ва; 
к. ОИММ.ТРИ"'Н&R--К. симетрична; 
к. ОИНУОО"Аan~Н&ІІ -- к. синусо-

Ідl>.nьиа; 
к. oootaAH."-К. ал6жена; 
н. анан.ал.нти_" -- К. рівновil.р

та. 

1766. Кр".".н. -- кривина, 
1767. Kp"nTop8,,"0".Tp - крнптuрадіо

метер(-тра). 
1768. Kp"nTooK .. aoMon - криптоскія

ск6п (-па). 
17611. Кр"отапп - кристал (-лу); 

Н. ".тентор. - К. детектор6виfI. 
1770. Кр .. отапп .... Ц.... кристаліва-

ція. 
1771. КР .. ОТIІІ1П ... О •• Т .. - 'кристаліву

ватИ. 
1772. Кр .. отanп"ч.онмlІ (дете"тор, прu

еolUlи,,) - кристалічний. 
1773. крит .. ч.ок .. 1І (о сопротu.л.)-крв

тИЧНИЙ. 
1774. KpoHwTellH - кремпіль (-ля); 

к •• аИА. п.тn,,-к. петлюватиА; 
м. р .... , ohh ... l�-к. ревіаіtlний; 
к. CT.H~~~-K. настінний. 

177 ... Kpyr, оІСат. - к6ло; Н. (ив чего
либо) - круг (-га), круж6к 
(-жкl>.) (yoltOH.); 

м. 6),,,.,,н ... 1І - круг папер6виll; 
к .• оАnо ... иw" -- к. повстяшіit; 
м .• р.щ.оощ .. АOJI-К. оберт6внfI; 
к, rpaд),MpO •• HH ... 1I - К. подіпк6-

ваннА; 
К ••• оnяно"--к. смоляний; 
м. o),hokm ... l�-к. сук6нниfl; 

СnО.НИ)( електротехнічний 

1776. 

1777. 

1778. 

17711. 

1780. 

1781. 

1782. 
1783. 

1784. 

1785. 

1786. 
1787. 
1788. 

17811. 

17110. 

17111. 

17112. 

1793. 

1794. 

17115. 

17116. 

17117. 

1798. 

17911. 
1800. 

К. T.n.rp •• " .... - к6ло телеграф
не; 

". М.аТи ......... -- Ко еластачивl. 
Kp),rnorylha .. , .. pyrno.,&&-Kpy
глоа~бці (-цІв). 

К"rn .. 1І (шнур, пpuборУ- KPfl'
лиfl. 

Кр}""о.о. (о дuагр(lol(ol(е, 02Ні, ш
"PtНии) - коловИfI. 

Kpyro06p"H .. 1I (sлеolCент) - кол,
Bl>.THtI. 

Kp)'nHoKn8T ... Twll (о lНl.Шl1/IU)
ріДКОІ'ратчl>.стиЙ. 

K"nH ... 1I (аБОНtНт, noтIН6ипwu.) 
-веnИкиfl. 

Kp)'nnMK - крупіна. 
Kp)'nn .. Ko.wll (о nроволоке)-кру

пів6внfI. 
кр)'Тк.н. (воли, фронта, ЖDPак
теpuстшш) -китість (-тости). 

Кр)'Тиn"нwА (дuнQ.olCО.IUIЛР, ста-
НО", вec/) - звкрутІПіЙ. 

k"t_-вакptчевіСТЬ (-ности). 
Кр)'ТоlІ (сliЛОН, фронт)-крyniii. 
Кр...,.о -- крило, крильце (У.АШС.); 
к. (сємаdЮРа.) -- рука; 
Н. oMrHOn"H08 - рука гacnівиl>.. 
Кр...,. ..... т ... 1І (пpuспособлеlluе)-
крнльчастий. 

крwwа-дах; 
к. (столба) - шl>.пка; 
". ПР.АОХР.Н"Т8ІІ~И'" - Ш. З8ПО-

біжна. 
Kp ... WN8 - п6кришка; 
Ко патуниаR--О. MO~B&; 
к. ПР"ОХР.НIІТ8ІІ~Н'" -- П. 3&00 

біжва; 
м. p .... Ho ... -п. гу.бва. 
Кроон - гак (-кl>.); 
м. 60но.оll-г. бічкйй; 
К. ".ollhol�-г, подвійний; 
н .••• pW.hh ... I�-Г, вай6ржевиil; 
Н. U-06р •• н ... 1І - Г. U-подlбнвll; 
к. иаоnиро •• ниwа -- г. ізольОва-

ний; 

~. И80nRТОРНW" - .". іЗОJJЯтор-
ний; 

". 1-06р •• нмlІ-г. І-подібний; 
Н. no" •• oh ... l�-r. почіпІПіIl; 
"о потопочн .. А--Г. стельоJllil.; 
Н. от.нноll-г. настlиинfl; 
К ...... рм)'т_гакі>. вИКР}'ТВ'rll. 
Кроо"он - гач6к (-чкl>.); 
к. no" •• oholl-г. почіпнИl. 
Кроо .... о .... 1І (BQoIC_aтMb) -- raч

ковИI!. 
KplO"Mo06p"HWIl (т~) 
-гачкуватиfI. 

К)'6ко06р"н ... А(0 чашкt алe..oceнmaі 
-келехуватий. 

К),n."ом - куnaч6к (-чка); 
к., собачка-заскочка; 
"о n.HTonpOT"IIIIIWa -- 1\. CТЬCNII

копоєувКЙIl. 

К)'nон; coulomb; СоulоmЬ(щ; 0011-
lоmЬ(m) - кулон (_118). 

К)'ЛОНО .. 8ТР--КУЛОВОм6тер (~al 
К),n.р-Ю"тт. n ... n. ~JIЩPIa к,-
пер-Юlтта, /' 

і 



І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
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1801. HI/nono •• , ....... (о раcuш1ШfUU 1803. 
"олБы) - бан"стнА. 

1802. H"n.poo - куперв6с (-су); 1804. 
11 ..... п •• М .... -К. запlвний; 
... ".А"".-К. мlдниА; 1805. 
К. H .. MI�.n ..... -К. вікМвиl; 
... ц ........... -К. цннк6внЙ. 1806. 

807. n .... , .... ,: - "абіринт (-ту). 
8\18. n •• ",""T"". (о ловuшке) -- nа

біринтС>виА. 
1809. n.BOp.T.P"" - лаборат6рія; 

п. 8wаОИО8оll .. тн... - Л. ВИСОКQ

водьт6ва; 
••.• оТо •• Тр ..... ои ... - Л. світло

мІрча, л. фотометрична; 
П.аП8ктрои ••• р"тan"И&R--л.елек

тровимІрча; 
п. _П8НТро ... wмн"_ -- Jl. елек

тромаmии6ва; 
" .• п.ктроТ •• Н ..... оК_ - л. елек

тротехиlчна; 
п .• п.ктрохи ... чеоиа .. -- л. елек

трохем Ічна . 
1810. n ... - лак (-ку); 

n .• О ...... Т ..... -л. асфальт6виА; 
n. ".Оn"РУ"Щ".-Л, іаоnяцlйниА; 
n .... " .. У ....... -л. кавчук6виll; 
п. миonатоупорнwА - Л. КИСЛОт0" 

тривкИй; 
", коп&nо ... А-л. копал6вий; 
n. П.Р ........... -л. парафін6виА; 
n .•• an ..... I-л. склиц~ви]t; 
n. R"Т.D"".-Л. бурштив6виА; 
п. помрwт .. -полакув8ти. 

1811. n ..... po ....... - лакування, .1ак6-
ванни. 

1812. n ..... po .......... - лак6ваниJl. 
'1813. n ..... pO.aT" - лакувати. 
1814. n ... B.pT (ед. яр"остu) - ламберт 

(-та). 
1815. n .... _ (в "оллє"торє)-nлатівка. 
1816. n ... n. - лампа; 

n. "РГ."А.-Л. Аргандівська; 
n. в",n.от"",-л. бanаст6ва; 
". ' •• оп.аная--л. безпечна; 
п. IпочнаR-Л. блочков&'; 
n. &р .... р.-л. Брамерівська; 
.,. В ... en"т.-л. Вен6лЬТlвська; 
n. В"Г.ИА.-Л. Вігандівська; 
п. 8ИОRЧ8J1-Л. висuа; 
n .• оn ... рамо.,,--n. вольфрак6-

ва; 

n. гааО8"'-Л. газова; 
А. rUOHanOnH8HHaJI - Л. газон&-

п6внена; 
n. ге".р.тор""'--л, генераторна; 
n. гОn_А-Л. гола; 
П. горнщ_-л. aaCBi~eBa; 
n. грУw .... АИ ... -л. грушкувата; 
п. Д8УХал.нтро_.'" - Л. двоелек-

тр6дна; 
n. А.Т.ИТОРИ"'-Л. детекторна;. 
n. ди •• ного о •• та - л. деВВОСВІТ

л6ва; 

n 

НУ .... " .. ' 08ТРОГУВЦ'" - rocтpo
~бці (-ців). 

Н".ТО_" •• (ал. станциil)' - ку
щування, кущ6вання. 

НУхОИ ...... (нагриатель, npuбор)-
кухеиний. 

Н .... Т. (с lіОдой) - кув6та. 

n. Ауго .... -n. лукова; 
n. А. ж."IIl'08 - Л. л. :Кaнд~ciB

ська' 
п. А. п,.' ... ии ... '- JJ. :1. полум'я-

на; 
п. А. ПОIOЩ ___ Л. Ji. звукова; 

П .... оти ... , радио-л. жоpcткlL; 
n .... oA .... ro т.n.-л. виробнёва; 
n .•••• р ....... -л. виміРJOвава; 
n .• HT�ha •• h"'-Л. інтенсИвна; 
n, 1І0п"таТln"НIUI-Л. випроби' 
п. lІan"П"Н8ІІ-Л. жарова; 
П. к .• wооио.оn~ти'" - л. Ж. ви

соковольт6ва; 
п. и. о •• р ........... -л. ж. сферич-

ва; 

п. kaPOlnlaOH ... -Л. карсельська; 
n. катоди",-л. катодна; 
n. каЧ81ОЩ8JIIОR-Л. хитка; 
N. 1І •• рц ..... -л. кварц6ва; 
п. Jo!Оn .. ц ..... -л. ~ільц6Ва; 
n. 1І0 .. п.НеМр' ..... - Л. КО.ІІ.Пев" 

с6вана; 
n. КонтрОn~Н&R-л. контрольна; 
n. IСОпмро.an~"aJI - л. копію .. 

8а.льна; 
n. ІІ."ТО"И'" (дуговая)-.1. стьож

ковА; 
... Mara8MHHaR - .'1. кількаелек-

тр6дна; 
n .•• rн.т"то.ая-л. Мl1гнетит6ва; 
n .• anоваттная-л. ма...'10в'тиа; 
n ... ато •• я-Л. мат6ва; 
n. мачто.ая-Л. щоглова; 
n. мноrо.аттиа .. -л. м:ногова.тва; 
n. "ноrОО •• ЧНая - л. мноroсвіч

к6ва; 
n. мноrое.точнаR-·~j, 

к6ва; 

иногоrрат-

п, "ОДУnRЦМОННая - Л. модуля-

ційна; 
n ... оиоуаТТН8ІІ-.1. одноватва; 
n. "HrK"'~ Рf:нтген.-л. м'яка; 
n. H.Kan .... H .. ��-JI. жарова. 
n. напоnн.нн.н raaON - л. газо-

наповнена; 
n. наатоn~н"'-Л. настільна.; 
n. Н.ПОА8ижная-Л. нерухома; 
n. Н8риота--Л. Нернстівська; 
n. ни.ноаол~тн.н - Л. низько-

вольт6ва; 
n. о.an~н"'-Л, яйцюва.та; 
л. OAho.aTTH&A--Л. одuова.тиа; 
n. ooM ....... -Л. ОСIІНtиа: 
п. otlloA .. a .. -л. відбійна; 
n. п.нтако.ан-л. П8НТа.нОва.; 
n. п.р.ноеная-л. переносиА; 

НП7. 
1818. 

1819. 
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n. "Оn"".т_~иа.-л. вJIIIPOб-; 
n. нонтроnt.н __ л. IСОвтp6Jlьиа. 

А. ПП •• 'НН"'-Л. Dолум'йпа; 
А. пn.ТиНо .... _л. п.'18тин6ва; 
11. ПОА"О""-Л. почlпна; 
n. nOA' ........ (стоячав) - л. ви

сувна; 

1820. n .. TO ............ от (~)-./18-
стів' ячнА хвІст (хвоста). 

1821. П.туи .... А (.алик • .Afu(flfflll)_ОСЯ
жеви!!. 

по ПOnУ •• ТТНIUI-Л. півва.тна; 
п, попукanип~н", - л. полужа .. 

рова; 1822. n.тy" .. - МОСЯЖ (-Жf); 
11. n .. OTO ..... -м. аркуш6вldl. 

1823. ne(.)T.'."A - лвтер6Jд (-ду). 
1824. n.B.Aкa - катериика; 

n. ПОТОnО"Н"_Л. стельова; 
n. npOAQnrO_T8JI - л. ДOBr8cтa; 
n. npOдiOn""T.n~Horo ro"и ... -л. 

довгочасного свІчення; 
n. аn.нтр ........... _ к. влеlC'l'pJiq. 

n. ПРО.ИЦ"ОН""_Л. ПРО8Jщlйна; 
n. пуототнан-л. DОРОЖВЯва; 
'1. РТУТ""'-Л. живосрlбиа; 
n. РУАИИ ...... --л. шахтярсьК&; 
n. РУ""_Л. ручна; 
n. о ~H •• HW" АНТОМ - Л. денно-

СВІтлова; 
п .••• нр"тоА _yrol - л. з 3&-

критим ;q:KOJl; 

n. о ..... о6р •• Н .. _л. СВічкувата; 
n. онrнan~н __ л. гаслівна; 
n. ао ... rо .... -л. СОфlтна; 
n. ОПНРТО."_Л. спиртОва; 
n. ОТ.НН8JI_Л. настінна; 
n. OTOnO.IUI-Л. наст ільва' 
n. отон ..... _л. стоача; , 
n .... p ..... OK8 .. --л.сферйчва; 
n. Т.НТanо .... _л. тантал6ва' 
n. Т.Р"ИОНН8JI-Л. тер.иіОнна'. 
n. Т.ма-л. Т6слівська; , 
n. Тn.IОЩ8ІІ, paOUD-л. CRЙвова; 
n, тр.хаnе"тро"",, _ Л. тривлек-

тр6дна; 

п. ::;"11.0 ......... - л. трубува-

n. ,rоn~н",-л. ВУГляна; 
n, y"oye~o .. aM .. n08 ... _ Л. оцето-

BO-Q}(IЛ6ва; 

n. уонnит.n~н", - .. 1. піДСИJIьнiL' 
n . .,. ..... HHr8-JI. ФJlе:миінгjВСЬК8~ 
n. Фонуон_", о фокуоо .. --л. фо~ 

Кус()ва; 

11 •• ОТОуоил",,-·еЛ~Н.R _ л. світло
I/lдсильна' 

n, Ц •• ТН8Я-:л.. кольорова' 
n. цНnиНАР .......... - .тІ.' циліа. 

дрична; 
п. ч.ты.xan.ктроАн811 _ Л. чоти-

РИl\лектр6дна; 
11. wаРО.ИА"." __ л. куляста' 
n. w .. "рО .... _л. Шнурова' ' 
n. ::7но .. и ... анан __ л, еК~ВОМjЧ-

п . .Q:~ктрич.онlUI -~ л. еЛ8КТрич

п. а. W.ХТИ.R-Л . .,. шахтарська' 
n.anентрои ..... __ л. електр6ииа' • 
J"I.-lUIч8n1Ul_л. хиткА; , 
1�.-СОn"Ц_л.-с6нце. 

п.мпо.щ." - ЛяипівнИк (-кі> 
n ... no .... 1I (абажuр, 1ЮJIIIaR, ;'а
трон) - лямп6ви!!' 

n. надО~ОТРщн", nаll'ПО8Щ ... _ 
ЛЯМI/lВвИк (-ка). 

ЛаМПочка - ... lЯмп.ка; 
n ............. -л. ВИКЛИЧflа; 

ва. . 
1825. n .... A - ,~lвиА; ( 

n. О."ОТ'" (OO.JII01lUrfl с ли_ %о. 
дo..v) -лівохlди.t 6бвlІ?ка. 

1826, n.r .. po_"""'A (о ж:едие) -леro
вавиІІ. 

1827. n ....... (кабмь, zoд) -легкИй; 
n·ОІООТ ........ лепсlсть (-кости). 

1828. n ..... nn •• x •• (npuпou,1IPUIozIНI-
нитмь) - легкотоПКli1t: . 

n'ИDОТ" - лепс0т6пкість (,Кости). 
1829. n.rJlOnOA8"_",. _ рухлИвий; 

n-~.~ .. (~)-руж_ 
.IlИвJСТЬ (-ВOC'J'И) 

183О. П .... ор •• Ц8ПIl .... щ~.ОІІ (о САIОдг)
легкороачіпиИй. 

1831. n."" ....... о,. (на npoвoдtи)-H6-
мороаь (-аи). 

1832. л_ •• - л6ао. 
1833. п • .,..И ..... 1І ... К8 - Ляllденська 

мишка. 
1834. п.ит. -- ~жка (Г., У., 

Т ... ч.); (стРІЧIrQ (Гр., y.,T.JII~ •• 
C.JIIuга(АПС.); ст_(АПС ' 

п. (ишро",ав) - БВнда; (Г., .. : 
Т ... ч., АЛС. Рнд ДСТ 
Др.); , ., ., 

.о .......... т .. 'О .. И ..... -- СТЬ6жва 
асфальтована; 

n. В"М_".ІІ-С. паперова; 
n. JII8.n •• H"--С., б. a&JIJaвa; 
n ...... Т ....... ----;:., б. бnяш&иа' 
n. иаОRИР"О4lН", .......... .:и .... 

----;:. lзоляцl!!на; 
п. NОИТ.НТ .. 8А--С.дотИЧк6ва_ 
n. n .. п ..... ---с. дипка; • 
n. М.А""'----;:. мідна; 
n. И.Гn"'ИК8ІІ--С. непрас6вава' 
n. oaoK8P"to_--с. oaoкepВ'1'6 '. 
n. прор ...... ИН8А--С. ГY1l6вaвa~' 
11. np ..... On.H .... ----;:. ПРOCll6леQ' 
n. p ...... 08U--C. гум6ва; , 
n. 08.ТО .. ~.ст •• Тen~Н .. --С І 

ЛОЧУТЛЙВа; . св т-
n. O ..... цO .... ~. ОЛИВ'нна' 
n. ОО.А"""ТeR .. и&ІІ--С. an~Ha' 
11. ;:~:~.TO-II"._ ..... ----;:. ~ 

1835. n."тооВ".т ... и ... (о при 
~ЬОЖКООбВивви!! СІІОСО6.с.) 

1836. П."ТОofJ,..""'.-сть~","" 
1837. n."TOn'OT"_". (BCJJ/UIr,-ТІІІ. 

нщ,.JII) - сть<»КкопосуВ:"'~ 
1838. n.HT ........ (.Jllагнит ~. 

СТЬОЖК6вJ!й; n. (о ;" .. ~ 1lIaa)
те) -- БИнд6вВА. ~lЮіІ леа-

1839. n.n •• TO" (але"'троско ) 
cтoqкa. па - п8ЛlЬ. 
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1840. 

1841. 

1842. 
1843. 
1844. 

1845. 

1846. 

Лвстиица - ЛОJll&ННьu! 

Л •• Т""Ц. (н,под"lІ.жная) - сх6дв 
(-дів); n. (приста"ная, пергнос
на я) - драбина. 

л.ет .......... 1І (столб, ... ачта)-дра-
бинчастий. 

Л .. r""т - лігніт (-ту). 
Л .. nо.wll (о с.ечении) - буак6ви.Іі. 
Лмн.Іна - лінійка; 
п. 8W •• РОЧН."-Л. вив ірча; 
11. пог.р ..... ич.сКая, аЧ.ТН8JI-Л. 

логаритмічиа, лічliльна; 
n. 118сwтаБИ8Н-Л. мірЙльва. 
л ..... lІнwll (І<о ...... утатор, нагруа

І<а, надаор) - .1ініЙниЙ. 
л .... ". - лінія (Г., У., Т ... ч., 
ФС., ДСТ., Др.); 

n. ІІ •• Р ............ -л. баид,"жа; 
n .• 0.ДУШ"ан-л. надаемна; 
n •• Р.М."" (. І<руг. дuагрa.w ... е)

л. час); 

п .• Д""""Н •• (в І<руг. дuагр.)-л. 
одинИчна; 

сп .• aHJlta:.-----«.дінію зайнято»>: 
n .• апасна~--л. запасна; 
". ".6.п~ная -- ~, жильник6ва, 

каблева; 
п. ноп~ц •• аR-.l. КСlьцева; 
". маг"стрan~Н"-.l. магістраль

на; 

п. маГНІІтнан ОИПО8aJ1-Л. маrнет
на сидова; 

п. мапопораиса8мая - ..1. мало

вразна; 
п. М8ІІОПРО80аная ~~. :ма.лопро-

BuJI6Ba; 
п .• 8JКAYГOPOAHa.н - .І. ме)lіимісь

ка; 
ІІ.IІНОГОПрО80АН8Я -- .1. много-

провод6ва; 
п. "ОРОИ8н-.l. морська; 
". "аД_.мна,.-л. надземна; 
n. н.Атр&nьна,.--.l. баftд~жа; 
R. нуn ••• "-.1. Hy.lbOBa; 
n.од,НОПРО80дна,. -- .1. одиопро-

вод6ва; 
n. однофааная- -'-1. однофазбва; 
n. оов.тит.льн_я - .1. освітлю-

вальна; 

n. ОТ8етвленнаЯ-.I. відгалужена; 
А. первичнаЯ-.l. D~рвинна; 
". передаЧИ-.l. переси..1ЬНа.; 
А. пограничная (светового поmОliй) 
-л. гря(а)шічна; 

n. поДвоДи_я-л. ПІдв6дна; 
n. подаемнаЯ--:І. піД;Jемна; 
n. ПОТ8рЬ~Л. втрат; 
Я. речнаЯ--.l. річкова; . 
n. оигналиа_цмокн_я --- .1. гаСЛJВ-

на; 
n. оиnовая --.1. СИ.l0ва; 
n. ооединитеnьная--л. злучна; 
n. телеграфная-л. телеграфна; 
n. тел.фоннаЯ-.1. телефОн.на; 
n. ура8нительная -."1. ВИРJВНЯЛЬ-

на; 
.1. рівно .. ". аквипотенциальная -

потенці.н.льна; 
.1. ~.'І~Ктрич-п. аn.Ктр ..... сКая 

на; 

... аn8ктроот.тич.онаR - .'1. елек
тростатliчна. 

1847. Л"п",,1І (об U80ЛUР. ленте)-л"п
кИй; 

n-коот,,-лИпкість (-кости). 
1848. Л"про •• щ"та-ліпроаахист (-ту). 
1849. Л"nРОК.6.n .. - ліпрожИльн"к 

(-ка), ліпрокабель (-Uлн). 
1850. Л .. ПРоап ...... Т - ліпрuелем~нт 

(-та). 
1851. Л"от-аркуш (-ша); 

п. ryтТ.П.Рч ..... 1І - а. гутаоерч6-
внй; 

n. латуннwl--а. мося:.кевиІі; 
n. маГНИТНblА--а. магнетнии' 
п. lІангаНИНОВbll -- а. МRИГRнін6-

вий; 
п. меДНblА-а. мідний; 
п. НИКН8лино ..... Й--а. НI!'ЛlНUВИИ; 
П. плаТИНО.blЙ-а. плати:н6виіі; 
п. ПР8дохранитеЛЬНblА - а. ЗОШJ

біжний; 
л. С8МНЦОВblА-а.. uдив'янии; 
л. ЦИН"О"bll-а. ц'инк6виЙ. 

1852. Л"ото.оll-аркуш~"иЙ; n. (о слюuе) 
пелюстк6вш! . 

1853. Л"оточи" (злеl<тРОСI<.) -- пелю~т
ки (-ст6к); 

іІ, буМажН .... -п. па.пер6ю. 
1854. Л"тоil (о стали, pa.we) - ВИ,1ива

ИИlf. дИтиа. 
1855. Л"фт -- ліфт (-та); 

п. аЛ8ктричео,.иА - л. \::!.1ектрИч
ниН. 

1856. Л"ХТ ... 6.Рrо .... ф"rур ... -порош
Ні, .'lixтeH':;~pГOBi фіг,-ри. 

1857. Л"wн,,1І (то", l<атУШl<а)-заивин. 
1858. Л0608011 - чо.l0ВИП; n. (о соеди

"",,ии обмотl<U ЯІ<ОРЯ) - гузи
ревии; 

п. 0О8ДИН8ние вилна .. и .. - г}'зиptt
ва роавилк6ва зл~ка; 

... о. Ауж"амм - г. зл~ка ц~жка
ми. 

1859. Л"."Т.n" (l<абинЬІ)-ЛОвець. (-вця). 
1860. Л08уwка-ловнИк (-ка); 

п. пабиринтная - л. лаБІРИНТО
вий. 

18ІН. Ло .... (для "абеля) - 1I6СТІЛЬ 
(-стелн); 

n. кабеЛЬНО8 - 11. жильникова 9 
KaЙa~Ba. 

180:!. Ло",кообраан ... іІ (телефон)-лож
куватиіі. 

1863. Ложн ... й (а.ОНОI<) - неправдивиlІ, 
фaJlЬШЙDИЙ. 

1864. Локan"8I1тор-;юкалізатор (-ра). 
1805. Локan"аация (по.ре;жде"ия) - JЮ

кал іаація. 
1866. Лон&nt!аироеаННbll - JlОКaJ1JЗО" 

вании. 
1867. Локan".иро.ат" - .10каліаувати. 
1868. Локомотк& - 'локuмотИв (-ва); 

л. аН"УМУПЯТОРНblЙ - акуму~ято
ротяг (-га), л. акумулятор

нии. 
1869. Ло.со<н,,", телеф. - оідлокітник 

(-ка). . 
1870. Лома"нwіі ( ... агиит) _. "амuнин. 
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18і1. ЛОМ.Т",-ОJl - лакати -ся 
1872. ло ..... щ .. 1І0Jl (о слюд~) ...:.. крнх

кliй. 
1873. ЛОМ""ІІ- лакшій: n., хрупн"lІ

крихкИй. 
1874. Лоn ... ". (бандазн:еU)-л-ускання; 

n. (труБI<U) - л6пання. 
1875. Лоп.то06р ....... 1І (алеl<трод) - ло

патуватий. 
1876. ЛОn.Т"ОR, non .. yт .. (о трубl<е)

~JОпатис.н, лопнути; 
n. (о бандазн:е) - л,скати, лус

нути. 

1~;;. ЛОЦ".Н аn.ктрмч.сниА (для вєде
ния судо.) - л6цман (-на) елек
трИчннЙ. 

1878. ЛошОА""ан o"na - механічнніі 
кінь (коня); 

л. ~::и~~КТ".Н.Я - М. к. etPeK-

1879. ЛУА"Т" - ./УдИти. 
1880. ЛУ .... Н". - .1УДіння. 
1881. луж ...... іі (о JЮe.Ilеа,) - .-I~ жениИ. 
188~. Л, .. - пр6мінь (-меня), проміння 

(соб.) (Г., У., Т ... ч., ФС., Рнд., 
ДС1., Др.); (парус (Г., У., 
Т ..... ); ПУЧОI< (,V., Т ... ч.); луч 
(ФС·)І; 

11. &.киеР8llR-П-НЯ Беl\керелів
ське; 

п. боко_оЙ-п. UІЧІІИЙ; 
N. ,,"фр.-"р •• Н .... - П. дочерв6-

не, Інфра-черв6ІІе; 
п. маТОдllW8-П. катодне; 
п, "t;tРОТИОГО ааll~маНIІЯ - П. ко-

J .. ЮТКОГО аам:икан ня; 
л. otpaJll8hhwil--п. відбитвй; 

л. ~~:~:~~аtoщиеСА - о-ні пере-

л. поnяр ... о_аННblМ - П. поляри
З0вании; 

м 

1896. Mara'''H (ЯIЦ1JI< сопротU"ле"иil)--
скриня, скринька (у .... Н.) (аа Г.); 

М. Д8наАНblА--с. десятк6ва; 
м. маГНИТНblЙ--С. MaГH~Ha; 

.... СО!'РОТМ8nенмА - с. опор6ва, 
.J.U':'IP (-БОру) оп6рів; ( ... aгaauн 
иМ'. (ФС.)J; 

~:. WТ8псеп~нwА-с. притичкова. 
1897. ,raa."HH ... iI (яIц1Jчны)--ск;:1инь-

~~\JВИЙ; 

М. пампа - - Кількае.JIектр6дна 
лЛмпu. 

1891;. Mar"oTpan .. - м"гістраля. 
1899. Мar .. OTpan .. H ... II_ магістральни.Іі. 
1900. MarHaBO"C - гучном6веиь (-вця). 
1901. M.r"~T"TO.WIl (о лa.wnt) - магве-

титовии. 

1901a.M.rH.To - магнето (толы< •• т.о
рит. пад.же-магнетом). 

1902. M.r"8tpo,,-магнетр6н (-на), маг
HeтoKeplВHa .1Ямпа. 

1903. Mar""T; magoet; Magoet(m); аі
шапЦт) - магнет (-та) (Г., 

n. pacceRHH".-П-НЯ розсіяне; 
n. р .• ТОР .... " .... - п. р. втоpliии.; 
л. р.нтгеноаом". - О-НЯ peJlТI'&o 

нівське; . 
n. o •• to.oA-п. свjтлоUИ; 
А. ynItTp ••• onwO .... - п ... 1IJI З&

фіялк6ве, ультрафіЯЛк6ве; 
n. · ..... ор ............ (втоptllfНШ)

п. флюоресценціЙве. 
1883. Лу ... ".пу ...... ". - промlНЮвlul

ия, промlнь6ваиия. 
1884. Лу""отwlІ (ршрRд, ан'Р2Uя)-про

мінЯстиЙ. 
1885. л .. liит.пwoн .. 1І (npиt.tlllll#) - ак&

торський. 
1886. Л"ко; lux; Lux (о); lux(m)-люJCC 

(-са). 
1886а.Лоо"о6.рr - світл6гора. 
1887. Л"НО".ТР - люкскl!тер (-тра). 
1888. Лооп.ч .. an ПОД ••• '" - КОJJиск68& 

п6чіпка. 
1889. Л"М."; Jumeo; Lumeo(o); lumeD 

(ш) - ЛЮllен (-на); 
п.-08"у .. да-лЮкево-сеКfида; 
п.-чае---лЮ.мево-годliиа. 

1890. Л"".""от_люкеикl!тeр (-тра). 
1891. ЛООМ"".ОЦ8"ц""-люкінесц6нціа. 
1892. Л"""".р-люкінер (ра); 

n, rпуllоко".пучuoщ .. lІ-лЮків6р 
глиБОКОПРОМінювальний; 

л. wИРOtIо .. anу ..... щ •• - л. шв

рокопромінювальиий. 
1893. Л"~ТР. - жиранд6ли (Т..tCч.); па

Нll<адuло (Г., У.); 
п .... Д_-ТР" ро ...... -ж. двO-'lра

ріжк6ва; 
n. nOTOnO""8��-Ж. стелwва; 
А. спуоиная - ж. спуски'. 

1894. Л .. ОтРо .... 1І (патрон, с.,ча) - ЖІІ
ранд6льви.Іі. 

1895. Л"тоn" - лют6.% (-mo) • 

У., ФС., ЛсФ., ДСТ Др)' 
( ... аги,с (У., Т ..... Н; ., •• ... ==:~ .. an"HIIoIA - М. &иорJduJ .... 

... 6ро" •• 01l __ 1І. панцерНИй; 
м. 8cno .. or.Tan .... wll - 11. дооо-

Мlчmiй; т 

" ..... OOnОО ..... щ"lІ_м. ВlDUIчнК8' 
... roршкооIiР" .. wll_ м. стовб"':'_ 

частий; .~ 

... А!'Н .~, ...... я (душ) - м І'&-
сильннй; . 

... :~~6~':::-"WII - 11. ДОВгопо-
11. еот.от.ениwА - м. п и о 
..... ОКУСОТ •• ""wl_и: ~~~; 
м, MOn.M .. aTW. - М. КОJIіВЧ6cnit. 
м. КОnОIl0ll006, .. "... _ І 

Н увати.Іі; 11. двВо-

... КOn"Ц •• ОIl-м. Кільц6В11і' 
м. КOn~".ОI"'ИWА _ .• 

Rатии; 11. КІЛЬЦІ)-



.. , 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 



54 Магввт компенсациоввЬІЙ - малопоражаемып 

М. "ОМП.Н •• ц .. ОНи.... - М. КОМ
пенсацlйний; .4 .. ороТ .. опоnIOОи ..... - М. корот-

кополюсовий; 
Мо П.МТО .. и .... -J(. стьожковИ.il:; 
М. n".T.8 •• -К. аркушl!виli; 
м. ПО"8инwl--М. ламаниl; 
.... МОП8"УП"'"". -- М. молеку-

лярний; 
Мо H ••• rH ..... HH ... -- М. намагве
І т6ваниА; 
11. напра8ll1lIOщ .. l-м. напРJUI.

НИЙ І 
м. ".P""'~"W.-K. нормальний; 
IІ.ОТКnОНllIОЩ.. -- м. відхиль

нИй; 
Мо отто ....... _ .. щ •• -- 11. роз

галь"",,IІЙЙ; 
м. n."цwр"w.-к. панцерний; 
м. n.р." ... r.оощ ... о .. - м. пере

сувнИй; 
м. пп.аТ.Н ... Т .... -- м. платівча-

стий' 
мо ппоо'к .. А-м:. пл6скиіі; 
м. no" ..... "o.-М. рухомий; 
м. ПО".0800I'8."". -- м. підко<

вуватий; 
11. п. А.У_ПОП .. С ..... -- М. П. дво-

полюсовнй; 
ІІІ. ПОПОО0801-1ІІ. штабоВJiй; 
м. ПООТОRннwll--М. ст6.ли.it; 
... пр.оаа .... lОщ... -- :м. присис-

нИй' 
М. Р •• ~"'_ІОЩІІ.--М. розм.ич.нИit; 
м. раа.6щ.оощ •• -м. розлучнИй; 
м. p.r,n.p,.MW. - М. регуль6ва-

ний; , 
м. р.ryn .. р,оощ... - м. реГУЛIВ-

нИй; 
Мо опоlllнwІ-)4. складнИй; 
М. onO"OTW.-М. шаруватий; 
М. ОnnОШ"О.-М. суцільний; 
.. otan"hoA-м. ста.льнИЙ; 
м: от.р","._.А - м. стрижневий. 

("румЬ1Й) прутОвИJI;. . 
М. o •• p .. ~.o .... I--M. сфервч~ИЙ. 
м. TOP".8hol-М. галЬМlВНИЙ; 
М. тр,6~.тW.-", трубчастий; 
м. ,ron~ .. w.-... вуrШIНИЙ; . 
м. ур •• н.т.n"н"," - :МО ВИрlВ-

няльниЙ; . 
м. ,ono.o"T.n~"W. - М. (У)ГaJI1В

пий; 
... ч .. n.НАР ..... оН .. А - .\1. ЦИ.lін

дричнвй; 
... WПlln .. иооlрuнwl- М. шпи..'1Ь

куватий; 
М. шу"то.оА-". узбічниковий; 1 
м. _n .... НТ.риlW. - м.. елем:евта~ 

нвЙ. 
1804. Мar""T".M - .. агнетИзм (-зму); 

М .• р.щ." .. я-lоІ. обертання; . 
... • p ........ wl--... тим;час6вий; 
м .•• мноl - м. земнИй; . 
..... "",OIТ_po.a""w. - 101. lНДУК

тОваниЙ. вав~дений; 
11. 1I"ro.o.-M. коловИlІ; 
... ММ.КУnИРН".. - м. молеку

лярний; 

М. " ..... ""W. - ІІІ. і ндуктОва-
ний. наООдевиll; 

... OOt.TO .. H .... -М. залишковий; 
м. "ooto"hh ... ��-м. стадий; 
М. nриро" .. wА-к. природвіil; 
м. o.o60""W.-М. вільний; 
м. О ..... НН .... -М. зв'язания; 
•. и •• рноrо 0"".""-14. північної 

заграви; 
м. о ••• ри .... -М. північни.Й; 
м. IOIIINW.-IоІ. півдlшниil. 

1905. Mar""T"wA (дете"тор. .атрор. 
дуть •• 1tapma. буря) - Мl1гпгт-
ний; . 

•. д.иох.р"ро_н". - роачіпдю ... 
вання магнатом; 

..... опТ ..... они. - магнето - ОlI'l'Йч
ниil; 

М .... ириаТannи ... ои .. " - М.-криста
лlчниЙ. 

1906. М.r" .. т.rР_Ф--Ма\·нетОграф (-фа). 
MaГBвтol4l!тep(-тpa) самопИсний. 

1907. Маr".То .... нсущ ... онnа - магнв
ТО8вор~шенвя. 

1908. М.r"ИТОА.Р_Т.n~ - М<lГIfВТОТРИ
lоІач (-ча). 

1909. M.r""ToM.Tp МIІГIІНТОllетер 
(-тра); 

м. 611 •• n"Р."''' - М. двонитко
ВИЙ' 

м. rор~.онтan".IW"-М. пuаемий; 
м. р.r"ОТР"РУIОЩІІI, о.моп"шу
щ .. А - м. самопИсииll, Mal'
нt'т6граф (-фа): 

м. y" ..... n .. p"wlI ..:... М. одионитк6-
вий' 

м. ур.~нит.п"н ... l-м. вирівн.11.1Ь-
ниll. 

1910. Mar""toohon-.. агнетоск6п (-па). 
1911. Маr"нтофо" - Мliгнетоф6н (-ва). 
1912. M.r""T08n.OIТp .. ~.aH". (аппарат, 

11113. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917 . 

1918. 

1919. 

1920. 

1921. 

машина) - магиетоелектрич
нии . 

Маrнитоаn.нтри".от.о - магнето

електрика. 
МаrНИТ08n.КТРОМОТОР - магнето

електро"отор (-ра); 
м. oamh ... A-м. полозк6ВИJf. 
М.НО •• nnЯ; Maxwell's; Maxwell

всЬе; (de) Maxwell (правuло. ,,111-
нuца) - МаксвелЛІВСЬКИЙ. 

Маионмan~НIWА (выiлючamель,� раа
ряд то,,) - максимальниll. 

Мано';мум -- максимум (-11Іа); 
м. rOAo.ol-М. річним; , 
м. ,,"._"ОА (нагру."а) -- М. ден-

м. ~~~~O.-M. нічини; 
М. оутоltИIllА-м. добовИи. 
ManO •• ТТH~IA (о ла.ч:пе) ма.;lQ-

ватний. 
Мanо."тно .... іі (о "атуш"е)-ма
лозвоЙОвиЙ . 

Мanомощн ... 1 (сmШіЦUЯ, дllига-
тель • .маШlUtа)--малопо11жниll ; 

м-ноот" - малОПОТ~ЖН1СТЬ (-но
сти). 

M."onop._.M ... A (о ЛUНUU )--Ma.1Q
порааНЙIl. 

1822. 

1923. 

L9U. 
1925. 

1926. 

1927. 

1923. 

1929. 

1930. 
1931. 
1932. 

1933. 
1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

1938. 

1939. 

194{). 

1941. 

1942. 
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• ."onpo.o""wA (о лuнuu)-мало
провод6ввЙ. 

Mano"'8oтa"Tan~"w. - малочут-
JIЙвий; . 

II-"OOТ~ - малочутmtвlСТЬ (-во
сти). 

м." ... (_ • .модель} - кamiй. 
M"'~T".O"". ",.от - мальтІй-
ський хрест (-ста). . 

МaнraHIIH - манганіиа; 
м. ""OTO.O.-IоІ. apKyml!Ba. 
M."r8"""o.w. (лист. проголо1tа) 
-кангавlновий . 

.. " •• ро .... 1І (<<Ігнал, аде"троеоа) 
-мане~рОвиll. 

M."_~ ..... ("анат. 6у.мага)-ма-
нільський. 

Мам_nУnllто_маніпулЯтор (-ра). 
Мам .. n'n .. ц .... - маніпуляція. 
М.РНО"" (нozерер. ОСЦUЛlU1lOр); 

Мarсопі; Marconi;(de) Marconi
МврКОНівськиЙ. 

М.ршрут - "аршр~т (-ту). 
МаРшРут" .... (аllAfЬ1ч"а. семафор) 
-маршj}SтниЙ. 

М.ои., ре.нтго - машкара; 
М. "P8Aoxp.HIITen~H ... - Ио запо

БІжна. 
М.an."" .. и - ви"икач (-ча) оліll

нвlІ; 
м. оо oтyn.H ..... TIWM .WКnIO"8HII •• 
-В. олійний східчастий. 

Мамо-олІя; 
Мо •• rp".H.HHO. - и. забр~днева; 
•. MI�H.Pan"hoe--о. мінеральна; 
м. н ••• rря.н.нно. - о. чИста, не .. 

забр~днена; 
м. О"IІЩ8ННО8--О. очИщена; 
М. п.р .... "О.О8--0. парафів6ва; 
•• Р800татное-о. реостАтна; 
м. OM •• OltHO. - о. мастИльна, ма-

стИло; 
м. СМОЛ"ное-о. CJ40ляна; 
м. оухо.-о. суха; 

м. трано.орм.торно. - О. транс
фор"аторна; 

•. xnоп".тнико.о. - u о баВОВR&
никОва. 

M.ano.wnyo .. "oll (060тверсlllШl)-
оліЄвипускнИЙ. 

~ •• onоуло."тen., - олієловник 
(-ка). 

Maanoynap" ... A - ОЛіЄТривкИJl; 
M-"OOT~ - олієтрИвкість (-кости). 
М.onян","· (8~чатеJlЬ, uaОЛR-
тор. "онєє/Натор) - олlЙIІИЙ. 

М •• - маса (У .• Тм< .• фе .• 
;.....:Т .• Др.); 

м. ант ....... - м о чИнна, актИвна; 
... rrli~.т",-м. губчаста; 
м. д.110Т.УIOЩ.Я-М:. чИнна; 
м. Ар ••• оная-м. деревна; 
мо 8алll.Н.Jt--М. зa.тпfвча; 
•. ааПОЛНЯtoщая - М. заповналь-

ІІа; 

М. компаУНАНая-м. ко:мпаундова; 
м. marH"TH8��-М. м.агнетна; 
•. отпад.toЩ8Jl-J4. відпадиа; 
М. ОМОПЯН.Я-М. смоляна . 

1943. M.o ..... w. (вал. lIJlасnшна) - ~a
cliвний; 

м_"оот~мacliвність.(-ноети'. ,"-
1944. М.оо .. ро ....... -РО'" (~~ 

cmbo..m)-масуПиВJI. ма"" . 
1945. МаО •• 'О"т~Мl1суиати. 
1946 .. М ••• о.м. ("""у.мул_р) - ма

сОвий . 
1947. Маот.р - IоІlШcтeр (-'!'Ра); 

м. 6.тар.""w.---батерlйнвк (-ка). 
1948. Маат.,_ - "allcтl!рия; 

м. r .... _иОIlll.ОТІІ .... _ - 11. 
гальванопластИчна; 

м .... оn .. ро .... и_ івоJIJoвillыIJI; 
м. M.WIIHH8JI-M. :машинова; 
М ..... " ..... 0_-)1. механічна; 
М .• OA.n~""" - М. мо~льиа, II~ 

м. ~е::::~чн", - М. обвивнВ, об-
вивАльия:; 

... р •• онти",-И. реllОвтва; 
м. 060po~" ... - 101. склад&т.и., 

склада.льии; 

м. T.n.rp •• _II. тe.nегр'Фва; 
М. T"'~"H_-:Мo телеф6ии&. 

1949. Маот .... - lІастИво; 
м .• 0Аои.nрОНIІ ....... - и. БОДО-

непронИкливе; 
Мо "n_К8JI-M. топке; 
М. ч.т.рI'ОНО.О .... - М. чатерт6-

нівське. 
1950. М.от .... тор - lоІіcJi.ло; 

м. Троом.".-м. ТрЮ_Швське. 
1951. Мaoт ... o.wll (06 uаоляциu) - 11&

стив6ви.fi. 
1952. М.ошт.6 - мірило. 

1953. М.т.р"", - матеріЯл (_,~y); 
м .• OIТ"."w" - 11. чИнний. ВКТІіВ

ний; 
11 •• ооио06раа"w. - м. воскува

тий; 

м. roР"~".-м. падьнИи; 
м. " •• ОТ81'IDЩ •• - м. ЧJiнниіі. ак-

піниий; 
м. "'''''''.-М. течвИJl; 
м. _'HW._K. масвИJl; 
м. ".ОnЯЦ"О"Н"'Й, ._.'У ...... І_ 

м. ізоляцІйни", іволяція; 
-11. И. '.aonao ..... " - м. і., і. без

печний; 
м. 110 80nОКИllат ... а - м. і., і. во-

локнуваТщі; --
М. 11. ryoтoA - м. і., і. ГУСТІііі; 
м. м. нт.ОТ •• Нн ..... - м. і, і. при ... 

родиШ; 

М. м. JIIIIАииА -:м. і., і. течнИИ' 
м. и о *ириwА - М. і., і. )(8СВliА; 
М. 110 ками.оlрмн"," - м. і' l і. К&менюватий ; 
м. :йй~.nnа ••• " - М. і' l і. нетоп-

м. м. пп ..... " - 11. і., і. ТOoКliii; 
м ..... пn.ат .... Нwl - М. і., і. ма-

етичвий; 

м. 11,' "Oll,,,,_ - м. і., і. на. 
Пlвтечшlй; 

м. ~йО~ОІІ"ОТWI-М. і., і. смоnи ... 
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М. м. oT8кnoolp •• HIWI м. і" і. 
склуватиll; 

.... м, о. хрупинІ-м. і., і. СК.ту-
"атии крихюUl; 

.... и. T •• pAwl - ІІІ. і .• і. твердИl; 
мо ... тяrучи" - М. і., і. ТЯГ'j'чиl; 

.... ~1;пруrИА - М. і., і. пруж-

11. наБИ80чнwА_м. набившій; 
м. н.ппавнмl-м. нетопкйй; 
м. неогор.е"blЙ-М. неспаленниl:; 
... оlSработаннwlІ_м. обр6блений; 
м. ::йй~упорнw" - м. вогнетРИВ-

м. пnавн"" - и. топниit; 
м. ппаотичнwЙ_м. nласniчний.; 

11. пер.вя.очн ... " - м. в'пза.1.Ь
ниll; 

мо o .. a.~"H"''' - М. :мастИльний. 
мастило; 

м. О .. lроі---....М. (;нровии; 

М. уотаНО80ЧНblІ - .3'1. :мuнтаж
ний; 

М. хрупинІ-м. "}ІИХКІІЙ; 
м, аП8"тродн ... А-м. е~'1ектрБДНИll. 

11154. М.т.р"н -- матерія. 
195~. МаТМРО8ание - Мf.Lтування. мат6-

вання. 

11156. 

195. 
195~. 

111511. 
11160. 

1111>1. 

1116~. 

11163. 

МатироваННblА (о прuз~wе, сmеl'LЛЄ) 
-мат6ваниll. 

Матироват~ - мат\·в"іти. 
МаТОВblА (колпак, стекло) - м8.
т6виЙ. 

Матрица, г.альваносm. - матиця. 
М.ховии -- маховик (-ка); махо

Вllч6к (-чк а) (умен.); 
м. ручноlІ-.І. р~'ЧНЙЙ. 
М.чтв-щ6гла (Г., У .. Т."Ч .. ФС 

АIlС., ДСТ., Др.); 
м. А-обра,ная -- Щ. розн6гувата; 
м. Д8ухконооп~"ая -- Щ. двокон

с6льна; 
м. пвотничкам - щ . .J.рuбинчаста; 
М. одноконоола.ная - - щ. ОДНОКОН-

с6л:ьна; 
М. пер.движная --- Щ. переставна.; 
м. первноснаА - Щ. переноснв.; 
м. Р8W8тчатая - Щ. Fратчаста; 
11. ОД8инсная, раадвинсная-щ. 

І'озсунна; 
м. оигнanа.ная - Щ. гаслівна; 
м. ,",кладная, ооставная-щ. СКЛ<l

,1~aHa, 
м теп.окопичвокая -- Щ. телесh':О

ni l lllU; 
м. трубчатаА -- щ. трубчаста; 
М. обраМПА'! а. -- щ6глу оUля.м6ву

вати. 

мачтовы�й ('ыl'лючатель,' фонарь) 
. щог.10вии. 

Маwина - маllпіна; 
М. аоинхроиная--м. u.синхрUнна; 
м. бинарная-м. (!інu.рна; 
м. ба.lотроходиая - М. швидь:о-

р)'шна; 
м .• ертикапа.ная-м. сторчова; 
м. аОАная-м. водяна; 
М. 8. зл.ктрич.окаЯ-I(. водоелеь:

трйчна; 

•. 801"УХОАу.нан - ж. повіт ре
Д~BHa; 

м. 8cn"T.-Гра._о.а-м. Воnьта
іраммівська; 

•.• 0П~ТОАоОаао"на" - вольтодо
датна динамо; 

м. aOnOMor.T8II~H'" - М. допо

мічна; 
м .• w8 .... н8Я-М. виклично.; 
...... АР08l1.кТР .. ч.О ..... -м. (водо) 

гідроелектрична; 
м. rорМ80НТan~Н8ІІ-М. позема; 
... ГР.М .. ,. - м. іраммівська; 
м. Д8УПОПЮОИ", - М. двополю

с6ва; 
м. динамо - динамомашина, ди

намо; 
м. динамоалеИТРИЧ80Ная - К. ди

намоелектрИчна. ДИНllмо:м:аши
на.; 

м. ДИОИО8ая--м. кружаJJ6ва; 
м. АЛя і4.0мпаУНДИРО8ания - М. 

компuундув8..1ьна; 
м. АЛ" покры� • ." каУЧУКОМ про.о

АО. -- М. кавчукува.1ьна; 
м. дwропро6и.ная-м. діркопро-

БИl:lllа; 
м. аапаоная-м. запасна; 
м. ааряжающая-м. наснажив.; 
м. ИНАУКционная - .\1. індукціЙ-

на; 

м. каб8Л8ПОА'емная --.м. жильни
КОПlдіЙ.ма...1ЬЮ1. каб.1t:!ПlдіЙмlI.ль
на; 

м. К8l1ибрированная --:\І. каЛl

IL..UpUUaHa; 
м ... комбинированная - .\1. l\о:м:бі-

ВОНtlЩі: 
м. магнитоаnеитричеоквя - М. МIl.-

гнетоеJlеКТРИЧlfа, магнето; 
м. меоильная-м. :~Ilсилыl;i.;; 
м. м. ПРОМblвная-м. М. пром:ивнu.; 

м. многополtOоная - м. многопо-

;Іюс6нu; 
м. наОblщенная-м. насичена; 

м. н.нагруженная - 11. необтя.-
1К8Ва.; 

м. непоnяриаО8анная - М. непо-

ляризuвана; 
м. обмоточная-м. 06ьиввlі. 
м. обратимая-м. ЗНОРйТНti; 
м. ОПn.10чнаЯ-~1. пuпдіТНt\; 
м. "аровая --М. П'lрuва; 
М. перфорировanьная -- М. ;:І,lРКУ· 

вальна; 
м. проеИТИРУ8мая - М. ПРОСti:Т~

вана; 

м. реверои.ная-м. jJеверсИвии.; 
м. оаМОВО8будаtoщаяоя - М. са

мозбуд"':'; 
м. оамоаарянсаtoщаяоя - М. само-

наі:нажна; 
М. с.ри.сная-.м. l1изкова; 
м. оинхронная--м. синхр6ННti; 
М. типо_ая-м. типuва; 
м. униполярная ~ М. uднополяр

на; 
м. Чаттертона - .ч. Чаттерт6И1В

ська; 
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м. anектрич.оная-м:. ел(~ктрична; 
м. а. Дисмовая - :Мо е. кружаль

на; 

•. аn8.-строотати ... сиа" -- М. елек

тростатИчна; 
М. аn8ктроф.арная - м. електро

ф6рна; 
м. атanониро •• нн", - м. етало

н6вана; 
м. "&лонная-м. ета.іl0нна. 

1964. Машкн"от - машинІст (-та). 
1965. Маwини.·~ маlПЙвка; 

м. д.nитеn~Ная-М. подільча. 
191;6. МаШ"ННЬІIi (ток, uндуктор)-ма

шин6вий; 
м. 18n-машив6вня. 

1\167. Манк - маяк (-к8). 
1968. М."ТН"КО.blЙ (о ~счеmчURЄ) - ма· 

ятник6виll. 
1969. Мантн"ч.к - маятиичок (-чка); 

м. зn.мтрич.сииА - м. еllЄКТРИЧ· 
ннlІ. 

1970. м.но •• нн ... 1і (ток. вылючатель)) 
-миттьовий; 

11171. 
197~. 
197З. 
1974. 
1975. 

197Іі. 
1977. 
197~. 
197\1. 
1980. 

M·-УАаРНЬІIl (ток) - митть6во-
вдliрниіі; 

M-HHOCT~ - ИИТТЬUВІСТЬ (-ВОСТИ)_ 

Меrа80ЛЬТ - мегавольт (-та). 
Мегадина - - .\'егад.И:на. 
М".афаР.А. - мегафарад (-ду). 
М_.афон - мегаф6н (-на). 
Morrep - M~гep І-ра); 
.... В"'со"овол~тнw" - М. ВИСОК(r-

вольт6виі!. 
Мо,ом - мег6м (-,ш). 
Меrол"т - мегаліт (-та). 
М.голиТо .... й - меголіт6виИ. 
M • .."pr _.- мегерг (-га). 
MeдneHHbIA (8~1іЛючаmель, ucKpы.) 
-[[ов ільииit; 

м. -деАСТIІУtOщи" - пов і.іIЬНО.чИн
ниj1; 

Ма.НОота. - повіЛЬНІСТЬ (-ности). 

1118()a.JII.AHO . ,р.ф .. то • .,1І (о щеnurє) -
.міДlIu-графіт6виli. 

l\1Ю. M.AHO)"On~HbI" (щетка) - мідио
вуглянии. 

19М2. М.ДНО-ЦИНКО8WЙ - мідно-цинк6 ... 
НІО-і. 

19~"-:. М.д~о-щ.nочнwЙ - ,}fідно-Л)ж
ПИВ. 

1~~..j,. М.ди ... Й (вОЛЬЛluAtєmр, IlpOBod, 
щетt;а) - мідниИ. 

1\1~~. МОА" - мідь (-ди); 
~. 8"'СОМОЙ ПРОВОДИМОСТМ-М. 1:ІИ

l~иKO[ провlдности; 
м. жепт8Я, nатунь-мос.н.ж (_:~), 

.\І. ж6вта; 
.... кругnая-м. Kp~Г;Ia; 
м. nиотовая-м. аркушевн.; 
м. марrанцовиотая -- м. ~IaHгaHY-

Юlта; 
м. мягкая-м. м'яка; 
м. нормan~иая-м. нормальна; 
м. пnосмая--м. пл6ска: 
м. полоооваЯ-~I. штаtїuва; 
м. попуxnористая -- м. півхлор-

ни; 

1986. 

I\1Ю. 

1988. 

1989. 

1911и. 

1991. 

199t. 

1119д. 

1\194. 

1995. 

1996. 

1997. 

199~. 
19119. 
2000. 

20иl. 

2и02 . 

20из. 

2004. 

2005. 

... "Р.80,.НІІ .. 0_ - М. прові,цви
кова; 

... прутно .... -и. прутков6; г 
•. Т •• РАОТ"НУТ'" - м. таеРАОТИ -

нена; 

•• ф.ООн ..... - ... обриє6ва; 
... фоофор .. от ... -И. фосфориста; 
•. М.итроn .. Т ..... о ...... - 11. елек-

тролітйчна; •• ,.~IO "оМр.......... - Dомl,ІІВЮ-
вання. поиlдненвя; . 

• .... 10 nO"pbI''T~,-pWТ'' - ІІІД
НЙТИ, поиіднВти. 

МаIllAУ'ОРОАн .. 1І (ко_ утamop, до
рога, станцuя) - иеЖВJIіськВfl. 

МаIllAУ .... n •• н .. 1І (nро_жgmoJC)
міжзвліз6виll ; 

... проотр.нство (8 алtJCтр • .маш.) 
-мі;.кзаліз6ві суточюі (-Ч6В). 

М.IllAУn •• по .... 1І (о С8ми) -Иj!ЖИ
лямп6виll. 

•• ИlДУn ......... , ПРО •• IІІУТО"Иlllа 
-проміжнИIl. 

М.IllAУН.РОАн .. 1І (вольт, 000611І"
пие, фарада) - міжнародиіІІ. 

М.IllAУПОnООСНЬІIl (о nросmранс",.,) 
~м~иполюс6вИЙ. 

М.lII,qупоnнрн .. 1І (о цеtш) - межи
полярний. 

МlІІІк.1І (nотребuтe.tь, реrштка)
дріБНЙIl. 

МlІІІко •• рн .. от .. 1І (уго"ь) - дріб
нозернЯстиil. 

Мenкоиn.т".тwА (о рєшгпuu, ат
ке) - црібноГратч6стИЙ. 

МlІІІко .. оторн .. 1І - дрібиоиотор6-
виЙ. 

М.л~на"м., миrан". (вольт. диги 
ЛШШЬІ) - мигання. 

M.n~rC.T~ - мигати. 
М.n ..... оо ..... 1І (о свете) - миГКJiИ. 
М ..... ниц. - млин (-на); 
..... трнная (для злє"тростIllЩUЙ) 
-вітряк (-ка). 

м. аnеитричеокая - Мо електрJi.ч. 

нии; електромлИн (-и6). 
М."'ран. - тремтівка, мембра-

на; 

м. anюммнме.ая-т. в:лю:иінiltиа; 
М .•• рмсавn.нная-т. Іржава; 
•. консо.ая-т. кокус6ва; 
М. ;;::;;:-ющая, раОlіО - М. від-

м. п.рrа •• НТНaR-Т. пергамевова
... Р.ФП.КТМРУlOщая.отрамса_щu· 

paduo - "І. Відuивна; , 
м. треснуеш8JI--.Т. тріснута; 

м. уron~ная-т. B~'Г.'HiHa • 
...,.нНоо ..... ilоН (nюк, НШРУ'''а На-
nр.ч;ж"нuе) - міиmi:виll. ' 

М.~~диан маrНИтнwА - ме и-
ЦІЯИ (-ну) магнетнии. р 

М.РТВЬІIl (ход) - мертвий' 
М., лишнм" (конец ити,' cтe~ 

;ж"нь 06"'0ПІІШ) - зiUlвlІіІ 
М.рчанио (сеета) - блИ.Q 
(Г .• У, Фе., Т.м".); .ош2а:н~ 
if·, У. ,); [БЛUI<ОННЯ (У ) 
"лим (Т ... ч.)J. . 
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2006. 
2007. 

2008. 

2009. 

2010. 

2011. 

~012 . 

~0130 

:.!014. 

:.!015. 

~016. 

~017. 
;t018. 

2019. 

;l0:':0. 

2021. 
202:':. 

2О:.!3. 

~lep,~aTb - Мехавическиil 

M'PЦ.T~ - блимати. 
М.рцаlOщ,,1І (фотометр) - блим

нНI!. 
М.0"""8 (для а""IІ .... у ...... аССІІІ)-
мІсИло. 

М,оиn~нwl - МlсИльний; 
М .•• wина, меоипн& - місИло. 
M.O"T~ (а""у .... улят. масс у , па-
сту) - місИти. 

M.OT .. wll (то", батар'я, дорога)
місцевиli. 

Меото - місце; 
... обrор •• w ••• o6ropenoe - м. об

горІле; 
м, ПО.РІJКД,IННО8, пораН'МНОI-М. 

пошк6джене; 
м. пораМ'МНОI-М. пошк6джене; 
•. Р.60 .... -м. роб6qе; 
•. 011.60. (nроволо"и. обмоlЛNU)

)4. в~тле. 

МlотораОПОПОJll8И... (коротк. аа
.мы .. )) - місце, місцеПО.10jкен
ия. 

М.тап" - .. ета.l (-.lУ); 
•. Вуд.-м. В}'дівс'ькиil; І 
М. НCYn~'H.-M. ';Кульt:нівськиІі; 
м. НОПО"ОП"'НЬІА-м. дзвон6вии; 
м ... аrИИ'ТИblА-м MaГHeTHIlH~ 
... И8 а8lОщ"А "СНР. н ... а.срнщ"АОJl 

-М. неіскрівнйи; 
м. ппааТ .... НЬІ"-М. ПЛС:і.стИчнии; 
м. т.рмоотр"цаТ'П"'НWIi - м. теп

ловц 'ємниіі~ 
М. Т.РМОПОПОlllитеП .. НblА - м. теп

Jluдодатний.. 
М.тannИ8аЦМR, .. 8тannиаИРО_Н.8 

- металізація, Мl,"'Та.rJювання. 
металь6ваннн. 

М8тanП .. 8.рованм .. " - МtYГаль6-
ваниЙ. 

Метanп .... ро.ат",-ме1'aJІювати. 
М8тanПИЧ80и.А (laJ, ПОРОШОК)

меТaJlЄвиil. 

M:'Te~:r::a:r~::~:. (о сечении)-
М.тanпом.трич.оииА (о весаж)

мета~1.0метрИчниЙ. 
М.тanпохромия - метаJIохр6:Мія. 
Мет.лоч"а контактная - мітелка 

,J.отичк6ва. 
М.тод-мет6да, ~п6сііі (-собу); 
м. Вар ....... а" .. я (сети) - .м. роз

vіз\'ні:.І.НЬ; 
_. вотр.чноrо .КЛIOЧ.НИЯ - 14. 

(ЗУ)L:трічнuІ'U в.мИкit.ння, вми
кання На3)'стріч; 

... r.т.роотатич.окиА -М. гетеро
СТЬt.тИчна; 

•. д .. ффер.нц .. an~нwll - ... дифе
vенціяльна; 

м. '."8щ.н .. ІІ-М. заміщення; 
м, комбинироааННltlх ООПРОт .. ." .... 

н .. ІІ, пер.нооа ІФри"а) - м. 
lI~рестав.]Янь ; 

м. мультиплииационн .... Й -

м У~1ьтип .. lікацНіна; 
... нуп._оЙ-м. нульова; 
.... ОАииако_""х отило".ниА - м. 

ОДШlКОRИХ від,ХИ~'Іів; 

;lU:':4. 
2025. 
o~026. 

2027. 

2U28 . 
2029. 

•. П.Р.НОО.-М. пеРt.t.;тавля.нь; 
•. ПОАот.ноа ... - м підставлен

ня; 

•. пр.06раао •• н"". ТР.НофИryра .. 
Ц". - м. переформ6вань; 

•. "РIl6П"lІІ8нн .. І- м. наблИжена; 
м. ПР .... ,..н .... , П.р.нооа (Фрu"а)

м. переставЛЯIІЬ; 
-. ПРОТИ.О.КnlOч.н .... - М. про

тивмикання; 

•. P~""".""" (nотерь) - м. ро,,
ДlJlень; 

•. ар •• Н.н .... - м. поріВІІювання; 
•. отро60аиоп .. ч.ои .. А - м. стро

боскопlчна; 
•. Топоrр ....... ои .. " - м. топогра

фlчиа; 
•. тр.х •• п.р •• тров - М. трьох 

.... перметріВ ; 
11. Y8ll!»8WX "аПРІІМl.Н .. Й - 1\1. вуз

лових наору г; 

•. УР.вн"т.n~нwА-м. вир.іВНЯ:JJlJ
на; 

11. уа"n.ни,,-м. ПlдсИденн.и; 
11. xOnOOToro ХОАа - М. ЯЛОRОГ U 

ходу. 
М.тр - .. ете]! (-Tpl1). 
Метрич.ои .. А - метРИЧНИIІ. 
Метрополитеи - метРОПОJJlПlН 

(-ну). 

М.ханнам - м~хuніз.и (-зма); 
11 .• аВОАНОЙ-М. нанрутнИй; 
м. аад,еРІНи.аlOщиА ~ :м. затримО' 

ниn; 
ІІІ. аапираlOщиА-м. Juпірн.ИЙ; 

11. аащелкиваlOщиill - М. З8СКоч

ний; 
М. ИОПОnНИТ8n"'НblЙ-.\1. викuна.В

чин; 

11. n8НТОПРОТЯІННblА :'>1. t:ТЬОЖ-
кuпuсувшiil; 

•. п.реАаТОЧНblА .\1. lI~pt~.J.aT-
нии; 

•. П8Р8КЛlOчающиіі - - 1\1. llе(JеМJlЧ-

нии; 
М. П8чатаlOЩ"Й - М. ДJJуківн:йй; 
М. пиwущиА-м. IlИСНИЙ' 

м. ПОАВ80ноА-м. JlочїПIlИИ ~ 
м. nOA8eW.HHwA - М. почtНl.IЄ-

ний; 

... ПРИ.ОАноА-м. пuвіДН~ВИ8; 
м. "родвиlН.ИИЯ-М. просувнИн; 
М. ра. 'еАИНЯIOЩИЙ - :МО РОЗ.1IУЧ-

нИи; 
м. раоцеПЛЯlОщмА - .:\1. І.ЮЙЧІО-

нИи; 
ііі. Р8ГИОТРИРУlОщиА, самопиwу" 
ЩИЙ-М. самописнии; 

11. оаМОА.АОТ.~lОщиА - )!. 4;амо-

чиним"; 
М. ОЦ8ПnllIOЩИIЇJ-М. (Jчіпнии; 
м. ОЧ8тнwА-м .. 'lічИльниЙ; 
м. чаоовоА (8 счетчuке) - "І. ГО
динник6вии; 

•. ... д" ••• p.Hц .. aп~ ..... 1I - ... r. 
дифереиціЯJIЬНИ!!. 

М."ан .... - меХаник (-ка). 
Мех.аии ... оии" (8ьmpJUfumfJ1b, на-

сос) - .. еханlчни!!. 

2030. 
~031. 

2032. 

2033. 

2ОЗ4. 
2035. 

2036. 
2037. 

2038. 

;l039. 
2040. 

2U41. 

2О42. 
2043. 
2U44. 
2045. 

2046. 
;l047. 
2048. 
;lU49. 
2050. 

2051. 
2052. 

2053. 
2054. 

2055. 
2056. 

2057. 
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M.W8JI~ .. wll (сосуд)- .. ішil..nьниіІ. 
M.waT~ - мішати; •. (препят-
ствовать) - завaджil.ти. 

М'wаIOЩ •• д.Аот ••• - завада; 
11. А. оК ........ Т .......... заваджаТи. 
M.w .... " (в зле.мєнтаж) - в6рочок 

(-чкil.); 
м. ПОnОТНRнwА-о. полотн.яниЙ; 
М. wbnko .... A-в. ШОВlt6виіІ:. 
M"r ... ". (света) - мигаиня. 
M .. raT" - .. игати (Г., у., Т .... ч.); 
6ЛUA<ати (Г., .У., Т .... ч.). 

МигаlOщиА - мигКЙЙ . 
Ми_н .. амро_анма - міканіа8,ція 
мікаuізуваННSl, МікаНіа6ванвя: 

МмкаН .. 8иро.аННbllІі - иіканіз6-
ваниl!. 

Мllка"и ... ро.ат~ - мікаUізувати • 
М"" ..... Т - мікаиlт (-ту); 
м. nOllpw.aTb - :мікаuізувА.'ги. 
М"И8Н"Т08wll (о бlJ .... агє, труб"е) 
-міканіт6виіІ . 

Мин.рта - MiKapTa~ 

М"".фО""УМ - мікаф6ліil (-лію). 
М""ровмп.р - мікроампер (-ра) . 
M""po •• n.p".Tp - мікроампер-
метер (-тра). 

M""PO"O"~T - .. ікров6льт (-та). 
М""РО"У"0,,-мікрокул6и (-ІІа). 
Микроn.мпа - мікрол.ямпа. 
М""ром - .. ікр6м (-ма). 
М .... ром.тер - .. ікрометер (-тра); 
... 1�0hpO.oA-м. іскровИЯ. 
МикРОIІ.тРО ..... й-МіКрОМuТIJ6вин. 
М .. нро .. етри .. еок .. А-мікрометрич-

ІІИО. 
М""роо.м.тр- .. ікроом .. етер(-тра) 
М""РОТ.".фон - мікротелеф6н 

(-иа). 

М""РОф.рад.-.. іКРОфарад (_да). 
М""РОф8Р.ДОМ.ТР - міКРОфара-
до .. етер (-тра). 

М" .. рофон - мікроф6н (-на); 
м. емкоотнwй-м. t:.мнісниЙ; 

М. IНИАноотнwА-м. течивнИи; 

11. =:~~УW.НН"'Й - м. ПРИГ.'І~ше-

ІІІІ ...... ияlOщийсR - 14. зам ін-
лин; 

м .• еРНИОТblА-м. :Jернястии; 
•. каПОУnЬНЬІА--м. капсульний; 
Мо контаитн .... IЇJ-М. ДОТИЧКQВИЙ; 
м. маrнитнwЙ-м. маГllетни"' 
11. ІІноrокоитаНТНblЙ - М. МНОГО

дотичк6вии; 
м. harpYAH"'M-М. нагр~днии; 
м. ОАнононтантнЬІМ - м. однодо

'ичк6вии; 
11. ,ща .. еннwА-м. полу:м' лиии; 
11. nopOWKOB ... A, yrn ••• pH"OTWA. 

М. вугляно-зернястий; 
-. о Н80КОn"КIІ"" сТ.р .... н ... ка .... 

(угольныАш) - м. кількастри
жеиьк6виіІ ; 

•. о ООТРИЯІІІІ-М. спичiLстий; 
•. :ий7РОWКОМ - м. порошкува-

м. о УГОn"'НbllІ ... ериамм - М. ВУ-
г"йио-зернястиіІ ; 

2058. 

2059'. 
2060. 

:':061. 
2062 • 

2063 . 

2О64 . 
2065. 

2066. 

2067. 

2068. 

2069. 

2070. 

2071. 

:?О7:г. 

;lU73. 

2074. 

2075. 

2076. 

;lU,7. 

2078. 

2079. 
2080. 

2U81. 

:.!О!!2. 

2083. 
2084 . 
2085. 

2086. 

м. oa.to.oA-М. свіТ~lОвИ.й; 
М. t.nno.oA-м.. тепловий; 
•. yr" ••• p".oTwll -- М. вугляИО

аериЯстиll . 
М •• Ро .. " .... 1І (то", "олноу«ша
тель) - мІкроф6иииlІ . 

M."n" •• n.p - "ІЛіампер (-р,,). 
М."" .... n.р.пр - мlлі" .. пер ..... 
тер (-тра). 

M_nn ... on~y - MiJljs6J1bT (-та,. 
Мllnn"8011~Т--"""'атр - мілі-
в6лЬт-.... перметер (-1'ра). 

M8Uln".On",TM.T.p - кі.1.іВО.l~тие-
тер (-тра); 

м. 8tanommmA-м .. еталОННИЙ. 
M"IIII.rpall •. - міліграм (-ма). 
M""n .. n •• 6.pт мlліламбo\p'r 

(-та) • 
Мии.рая.," ... w.poт~ - lІінерАдь

ІІа в6виа. 
м .. н .. IІАІ1.,нwА(8ыклJoатtJ1ь,.Afощ-
ность) - міиUlальииli . 

М." •• УІІ (нazруаш) - мlвімум 
(-МУ); 

м. Ah •• holl-м. дЄнвии; 
11. ho"hoA-м .. вічнИй. 
М .... ут. - ХВl!JIЙив; •. (часть гра
оуса) - .. іи~та. 

Мноrовan.нтиwа (ион) - МНОГО
валеитllИil, МІІоговаvтісииll. 

М"оrО •• тт .... 1І (о ла ... nt) - много
ватвии. 

MHoroB_TMo8wA (о Itатушве)
МlІогозвоil6виil, аво lістиіі. 

M .. oro_no .. " .. 1I --<<<анат, шнур)
многожильиии ; 

м .... 6 ..... ;- миогожИЛЬUИI< (-ка), 
МIІОГОЖИЛЬиии кабель (-бля). 

MHoro" ••• p .... A (вОЛЬm.ACеmр)
миогок'Імернии. 

Многоионт.ктнw" (lЮZЄрер, АШl'iро-
фон) - миогодотичк6ви.іІ. 

M"Oro"p.T"wlI (<<о ...... утamoр, ап
парат, поле) - миогократнвіІ; 

М'-." •• ".и .. wll (троес) - много
кратно-вземлениli ; 

1І'~:::::й~А - MHOI'OnP'THU -аа-. 
M .. oro"PWII~"WIl (семаrfюp) - )!но
го~кии . 

M"Oro •• OTHWii (об ОС8ещєнии)_ 
КlлькаМlсцевиіі . 

Мноrопn.ч_й -- ИНигорам.еНННіІ 
M .. orono"lOo .... 11 (о ... ашине)-мвО
ГОПолюс6ВИІІ . 

.-НОСТ", - МIІО~ОПОЛЮС6ВіСТЬ (-ВО
сти). 

МиоrОnРО.од .. wll (о JIUнии)-IІИОГО
провод6вии; 

.-:;;=>.~-IIllОГОПРОВО;(6ВIСТЬ (-ВО-

МиоrоnрО.О"О .... wll (nроеОй)_ 
годр0т6виіІ. ІІНО-

M .. oroO •• TH"1I - МИОГОС81Т 6 Й 
МноrОО"ЧНwА -М80госвіч JI ви . 
МиоrОО.ТО .... wll (о ла.мnе) ~6ВиА . 
гоrратчаствИ. ІІИО-

М"оrоonоllИWА (о "аmgш".) 
Гошар6ВИIi; - .. но-





БО Многослойиость - МОРСІtoll 

.. -ноот.. >lногошвр6вість (-во-

':ТИ) . 
20t!7. MHorOOTopO"H"" (о Пllтонии)

МllогобlЧlJиl!; 

М-ННООТ .. - м"огоСі IчиіСть (-ВО
ети). 

208М. MHoro ••• Hwll - многофаз6виlІ; 

М-.НОО ... - >lНОГОфаз6ВіСТЬ (-ВО

'·ти). 
:?Ut!9. MHOМCMT.n" - мн6ЖІІИК (-ка); 

м. КОРР.КЦ"ОМНЬІА - ~I. корекцій~ 

ний; 

оо. n.Р'80АН'''" - м. перехіднИй. 

~ll~HI. Мо (ед_ проводи ... ости); mЬо; МЬо 
(п); mЬо(m) - мо (неиа .... ). 

~UIH. MOA.n" (06"'0т,,")-модель (-ли); 

м. 60n~W.А-М. велика; 

м. мan.Я-М. мала; 

м. ОР_АНАА-М. середня. 

2092 MOA.n~HblA - мод6ЛЬНИ~1; 

м. mact.pokaR-ИОДЄЛЬНЯ. 

2О93. МОА.ратор - ,юдератор (-ра). 

2094. МОАм.мнатор (преобрааоватрль 

"ри8Ь/Х) - перетвІрник (-ка:, 

"одИфікатор (-ра). 

2О95. МОАмфмн.цмонн",1І - перетві~

qиll, модифікаціИНИJ-Ї. 

:t09t.., , МОАмфикаЦИА - перетв6рення, 

мо;шфікіщія. , 
20~i. МОАмфмцировать - прретворю

вати, модифікувати 

2О91;. МОАупмрование.-ПИЦМИ - моду

.llUваIlНЯ, МО;І.ул:ь6вання. :мо

,~у.lЯція. 
2О1І9. MOAyn"poaaHH ... iI (тОІ<, 80JUta)-

\ltцуль6ваIlНИ. 

21UU. MOAyn"p08aT" - "О;\~'.lювати, 
2Щl. MOAYn" -- ,,'~дy.lb (-."lЯ). 

21U~. MOAYn"TOp - >lоду.l>lТОР (-ра), 

:!IU:J. МОАУПИЦ"ОННbllІ (ш"аф, ла.\tпа)-
"u~уляцlllнии. 

~lot. МОАУnRЦИR __ о модуляція; 
м. абоорбцм.1І (анеРlllи)-м. вби

21О5, 

21Uo. 
21О7. 

2101;. 
21011. 
ЙlU. 

2111. 
Zll~, 

PUilHSBt; 
м. бал.ноная м. рівноваГ6ва; 

м. ГРИА-ПИИОМ - ~1. грИД-.rIЇКОМ. 

мокр ... іі (зле ... ент, разрядное на

пряж.) - м6крии, 

Моп.купа - MOJleK)".1f:L. 

Мопенупяри"," (8ес) -- ~1ОJ1РКУЛЯР-

НІш. 

МопиliАен - мо:tібдеll (-иу). 

Мопм6Аенит - мо.lібдеиlт (-та). 

МопкIІА.НО .... й (о ПР080ло"е)-
мu.lібденОвиЙ, 

MOnKOH - мольй611 (-11а), 

Мопния-блИскnвкu. (Г., .}r •• т.мч., 

ФС., АЛС.); блиСl<авllЦЯ (Г., У., 

фе" АЛС ,); лиСl<а8lШ (У . .' ФС .); 
.lllс"а8иця(Г.,J'., ФС ,);гРI.А<НІІЦЯ 

(і'., J."" Т,мч .. -\.ЛС.); .<шгавка 

\АЛС.); _ 
м. био.рная, четкооірааная-о. 

Ilамистувата; _ 
м. аигаагообрааная - О. зиrзa.:r'у

ната; 
м. а.., ••• мднан - ~-,. зміяста; 

м. ппоока" • аМА. пант'" - б. 
\.'ТI.uжкувата; 

м. цеПИ_R-б. ландюrова; 

М. четиоolр •• наR, бмо.рна" - б. 

намистувата; 
м. wаровая--б. куляста; 

мопним УАар - блискавИчииil 

удар (-ру). 

2113, 

~11·1. 

2115, 

2116, 

2117. 

2118, 

2119. 

2120, 

2121. 

2122, 
2123, 

2124. 

2125, 

2126. 
2127, 

2128. 

2129. 

2130. 
2131. 

2132, 

2133. 

MonoTK08b111 (прерЬ/ваmель) - 1010-

лоточк6виlІ. 
мопоток-молот61< (-тка); оо. (ал. 

авОНІ<а) - к-,еп!l;lьце. 

Мопото •• и - МО:lОточок (-чка); 

м. ваги_ро.он"" - м. ва.гнерів

ський (Нефівськиil), 

м. 11 •• 080""1, np.pw.aTen~ - М. 

Нефівський (BarHepiBCbK!!!l;.. 

МОПОЧНblі ("олпак, стеli'ло)J- мо
лочний. 

Mon~. граММОМОП8нупа (едuнuца) 

-грамм6ль (-лю). 

Момент - момент (-ту); 
м. вращат8п .. ны� •• вращаlOщиА-

м. оберта_,ьниil; 
м ... агиб.toщиі-~. згиші.лью~и ~ 

м. крутищ"lІ-м, закрутllЙЙ; 

м. магнитн ... А-м. магнетниil: 

м. начanЬНblМ-М початк6вий; 

м. ОТКnОНЯlOщиа -- И. відхи..1Ь

llЙй; 
м. ПРОТИВОД8АстаующиА -- М.про

тичИнни"~ 
•. оинхромии". оинхрони."ру.· 

щміІ-м. СНlIХРОllувальииl!; 

м. о. д8игат.пьны�й (положuтель

нЬ/й) - М. С. пuзитивний,' ру

шіііниіі; 
м. с. тормоаящи" -- :d. С. нега

тИвний, гальмівшііі. 

мом.нтan .. н ... і (mun., действие)
миттьовий. 

МОНОАм .. еок,,1І (то,,) - моиодИч

НИliо 

Монопопирк ... 1І (о ванне)-ОдllОПО
. 1ЯРНИЙ, моиополЯрниil. 

Монотеп.фон-моиотелеф6и (-на), 

МоноуаттнЬІ" (о лa..wпе) -- одно

ватиий. 

МОИОЦИКЛИЧ80ниі (о системе)-

одноциклічний, моноцикліч

ний. 
Монтаж - монтаж (-ж)'); 

м. "ОС8емн ... " -- м. посерlщніИ; 
м. непоореАОТ •• ННblА -- м. безпо

середиій, 
МонтаЖНblі -- монтажниЙ. 
Монтер, уотановщик -- м.OH~p 

(-ра); 
м. пииейны�й -:.\{. лінійний. 

Монтиро •• нме--монтування, МОН
т6вання. 

МОНТМР08аННblІІ (держатель, "'0-
тор, прибор) - змоит6ваииll. 

МОНТМРО8."" -- монтувати. . 
Mohtmpobka,-РО8ание -- мовт8.Ц1Я J 

монтуваиия, моит6вания. 
Мор.. аа буна - М6рзівсьК& 

абетка. 
Мороиоll ("абель, галь8ОНО .... )
морсью\п 
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2134. МООТ"Н-Міст6к (-CTкIl) (Г., У., 
Т"'Ч., ФС., АПС,); 

2135. 
2136, 

2137. 

2138. 

М, Вмтотона-м. Вітст6НіВСькип; 
... А801l"01l-)l, подвіііин/!' 
М. дnиннwА-м. д6вгий; • 
м. 1І."ритеn"нwА-мо ,ВИJtIірчий; 

м. м. теп.фонн ... " -- М. в. 'l'еле-
ф6ИIІИ/!; 

оо, :::rкцмонн ... 1І - м. індукція-

м. Кирхrофа ... Кірхг6фів
ський; 

м. Hon .. paywa - :Мо lіольраушів-
ський; 

Мо КороТКИЙ-м. кор6ткий; 

м ... аГНИТНIаІА-мо магнетнии; 
М .• етрич.оииЙ-мо метричний; 

м. предохранитеnьнwА - Мо запо-

бl>l<НИ/!; 

Мо ПРОВОДЯЩИЙ-Мо провіднйй; 

Мо ПРО80ПОЧНWЙ_у. дротянИп; ~_ 

м. РblчаНСНblЙ-М. 8ажільний' 

•. оиrнan~" ... А-м. гаслівНЙЙ'· 
м. Томоона-м. ТОМС6Нівськи'и. 
•• Умтотона-м. Вітст6I1івськ~й' 
Мо ~ппеНборна - м. УІІпеНб6р~ 

НІВСЬКИИ; 

м. w'!епоеП .. НblЙ - Мо ПРИТlІчкб-

вии; 

м. атanОННblЙ-М. ета.'І6нниП. 

МООТИНО.blЙ - :Uil:ткUвиИ. 

Мотапка - ВИ1)'шка; намбтувач 
(-ча); 

мо аВТом.тичеокая - самонамиту

вач (-ча) .. 
Мотор - "отор (-ра); 
м. аОИНХРОННblЙ (8 уа~.c..wылеe -6ес

"олле.rторНьuJ)-м.іидукціИИІІП· 
Мо а. (в шuро с.м.ылє)) - м. aCllll~ 

хр6шlИИ; 

Мо вопомогатеПЬНblЙ (8 IoQcKadHых 
CfJ.е,duненuях) - Мо ;J.опоміч-
НИR; 

м. rпаВНblЙ (8 1LQfкадныx COt'duн.e
ниях) - м. ГОЛОВllЙiJ; 

м. ДПА передвижения (мостового 

"рана)--м. пересувальиии; 

м. АПН передвм .... тепенсии (мосто
вого І<рана)-м. В13к6виіі; 

•. aa"P�a�TblA-м. закритий; 
м. ИНДУКЦМОННblА - Мо інду"цііІ-

НИИ, 

... краНОВblЙ-Мо 3~Од6ВИй; 

8. ОТ"~blТblЙ-М. ВІДКРИТИН; 

МО "ОА еМИblА - М. ПlдїймаЛЬНIl.ll' 

М. ~ 'МВОДНblЙ-М. ПОВіднгвий' ' 
м. ~ .... .; 'eMHbli-розкрицнИй; І 
М. ревеРОИВНblЙ - реверсИвний.; 

•. оамо.ентиnируIOЩИЙОЯ_::М. са-

МООСТУДIlЙ/!; 

•• ОД80еННblА-м. ПОдв6єнии; 

•• ТИХОХОДНblЙ-М. тихор~швu.й; 

.. , тра ... аЙНblіі--м.трамвайиий· 
М. тнговоі-м. тягловИй; І 

.,-r.нератор--м,-геиерат,Ор (-ра); 

•• аапуотит,,-м. запустити. 

МОТОРНblіІ (то", нагруа"а) - мо-
уор6виЙ. 

2139, MOT"'n.H (8етрян"а) -- IfЛИИОК 
(-нка) . 

2140. МОЩНООТ" - пОТ)"жвість(-иоетв) 

(Г., У.); 8nравність (~II •• 

2141. 

2142. 
2143. 

2144, 

~145. 

PНd" ДСТ" Др_). cnpt1lНlCmь 
'(J/сФ" ТВ.); ... огуmнісtnh (В/й
сь"., Рнд_, ФС.); ефе"т (Фе,); 

м. aH"YOt ..... O ..... -П. акуcutчва; 

11. б •••• ТТ".,. - П. неватВ8, Ilе--

роб6ча; 
11. б.опоn •• ная-п. lІекорисна; 
оо. В.ТТН&R-П. ватиа, роб6ча; 

....... мn tOч ...... -п. ВJlJlикiwа; 

110 Д8АС'Увитеn"Н8R-П. дііІСН8; 
М. ДnИТ8Льная-п. тривала; 

М. нажущаяоя-п. уявна; 

м. kanOP"'1.0H8��-П. калоpJi:чна; 

М. маrнитная-п. магmпа; 

•. мансимanа.н.,.-п. максим8..1Ь-
на; 

Мо мrно.енная-п. ми'М"ьова; 

м ... ехани'l.Оиан-п. механічна; 
м. мииимan"Н8JI-П. :мінімальна; 

м. Н.уотойчи .... -п. нестійка; 

м. Нс;~:;"an .. М ... -П. номінальна; 

м. hopmana.HaJI--П. JJорм&льва; 

м. онсида ... ая-п. гадана; 

м. опред.nнемая - п. виа:нач~'-

вана; 

м. ОПТИ'l.СкaJl-П. оптИчна; 

Мо отда ••• М&R-П. віддавана; 

Мо отд.нная, ОТПУЩ.НН8R-П. від

дана; 

•. поrnо~.ем.я - n. забіранв, 
забірНlСТЬ (-ности); 

м. ПОАВ.А8НН.Я-П. Dідв6деиа' 

м. поnеанан-п. корисна' ' 
ІІ О ПОnНая - П. цілковйт~, П6вив; 
м. П,ОСТУП".wаи (в линию)-п, Н8-

дillmла; 
м. потр.6ная-п. потрібна; 

м. ПР.А8nЬНВR_П. ГРCl.{Я)IІИчна' 

м. Прноо.дннеиная - ПО ПРИ~(-
чена; • 

м. П,РОАОЛИlИТМ"Нан - І.. три-
вала; 

м. распопаraеllaR_По наявна: .0 сообщ.нная_п. надана о 
м. СР8АНRЯ-П. переСічна" 

м. су .... Рная-п. CКJIaдeн'a' 
Мо термоаnектрич.оН&JI ._ • 

моелеh,'ТРИЧIlВ; П. ~p-

•. ТР8бу~ман, тр.буlOЩlUlОІІ _. В. 
потрюна; 

м. устаНовnенная_п ав6 

м. у'lит ...... IІ.я_П .~ j в"lева; 
м. часо.вя_п. ГОдЙuна~ чувана; 
lІ.аn.КТРИ'lеокая_п. в~eкт' . 
11. аП.ИТРОХIІІІИ'l.ОIlЦ I*ЧІІа, 

Трохемlчиа. -- п. Рлек-

мощн ... іі (о стан 
ПО1)"ЖllиJi, ции, ~аШUНt) __ 

Mpa"OP--мармор (-ра) 
Мраморн ... іІ (о оос".) ....: , 

виll. марморо_ 

МраМОРО"'АН"'" (о с 
морувати/!. те"ле) -- мар-

Му .... кan .. н ... іі (о О 
зИчний. уи, ис"р<!)--му_ 





62 Мультипдикатор - Нагреватель KYXOHHьdI 

и4Іі. M'n .. T .. nn ..... Top -- мультиплlка· 
тор (-ра). . 

:!1-lt)а.Муп~т"пп"".ц",, - МУЛЬТИПЛlк&
цін. 

:t14;-. МуП ... Т .. ц.ППIOПllрН .... 80n"ТIІ8ТР
МllогокамерниИ. мультнцеmQ
.1і1рниn вольтметер (-тра). 

~H~. М,око."т - мусковіт (-ту). 

и4!1. М,фт.-з.1УЧIІИК (-ка); ааРУІСа_оІС 
(Р"u.); ... уфта (ММ.У., ДСТ.); 
ру);а_ (ДР.); 

м. (JCабельная "о"ечная)-чохла; 
11. rnyxaR~3. с..lіmiЙ; 
11. двумонуонаяl ~ 3. двоконуса

виl!: 

м. дмено .... --3. кружа.nбвиЙ~ 
м. дп" от •• т.п.нм", от •• т.мтеп .. -

кан -- 3. відгалузнйй; 
м. каб.п ... "_" - 3. жильник6вии, 

(,UOJIeBHH; 

... КОМП8ноацмонна .. - З. компен

саційний; 
.... КОН8ЧН." ка&еп ... "... ~ чохла 

J-КИJlЬНИI\.Овu., каб.1Єва; 
м. кр.отоо6раан.я -3. хрещат~и; 
м. метanпичеокая --3. мета..l.евии; 
м. пер.ходная -3. lJеvехі;:r.НЙИ; 

~iJ H-оБР.8НblА - l1-llU,.J.iUНИ~I; , 
:. Набеrани. lщетОli) - иаulГаиин. 
ti. Ha6eraTIto.-Ж8Тr. -- НilоіІ"ати, на-

І-ІІГТІІ. 

~jJj. Набеrающиі (край, tlолн.а) -- на-

и6и. 
;lНИ. 

;llti4. 

Ifj". 
ltНI. 

І ~и. 

\-,I;t\НЙI1. 

Набивна . Н<..L(іИ1SUl:lН~, н~БИТТЯ: 
н. (yn.lUlllJit'hue)-Щl.1ЬНИЦJl .. 

Наби.очнw" (.матерuад) -- УЩl .. 1Ь-

Н~~И~~Аат~ - t:постерігати. 
НаБПIOА'НИ' - Сllост~реження; 
Н. по аермanу - с .IIUCTpOBe. 
Набор \инстру ... <нmив) - спра-

ші.l,lН (Г., ~' .• т ... ч .• ДCT.~ 
~p.); cnpa"a(J,;" }' ... ч .• АЛС.)~ 
"цчu"н.Ч (Г .• • \ .• т ... ч .• АЛС.). 
припас (,1,' .• т ... ч .• АЛС:); 

н KOMnneMTHwA - t'. KOMlliltJKTHe. 
НаВІДІНИ. (Г'10"ов) ~ наведення 
(Г .. ,1,'., 1 ... Ч., Фс., АІ1С.); "а
.,d (Г., .1",. г .... , .. ,·НІС); 

н. амапи аП.МТРИЧІСМОІ ~ ск.пицю

вання t~.а~ктрИчн~. 
Н •• 'АІИНWЙ (ПЮlt:, .J.lе"тPUЧl!:ство) 

-lJаВ~~~~НИI::І. lll.i1.~ ктованиЙ. 
На.,рт"" •• н", (liабе...zя) ~ Нd.Ви
вання. 

Н ••• Рт .... ат ... {"а6е .. іЬ) - навива-
ТИ, НtiНИ\НУ)тИ. , 

На •• с -- Пl.J..J,ашок (-Шl\.а); dашоlt: 

І'ШК")' 
На •• ска - ЧІП:!)! uня. 
HaBOW."K",II(npO_Od), наЧВП,lUНі!Ji. 
Нав,wиван", (лровООQ8) - наqlП-

.IItJваинн. UС:ічt:ПЛt:11 Н,Н • 

... пnааТ"нчатUI tB грй.м.оотводнОА 
"абеле)·-з. платівчастиll-; 

11. "О""'"_Н'Н".JI - а. підка.рб6-
ваний; 

.. поаТОJlннаJl-З. стАлий; 
м: ра.60рка .. -з. розбірНЙIi; 
11. рааw"р"теП"'Н8ІІ-З. РОдШИР-
шШ; 

м. ао."мнитеп",на.. - злучшік 

м. ~~:;';" ... -з. стяжний; 
11. оуста80ЧН."-З. сустlLвRИЙ; 
м. трОIН .. ио .... -з. трояк6вий; 
м. упруг ... -з. пружнйJl; . 
... УР •• Н"Т8п~на .. -з. ВИРІВИЯль

ний: 
м. Щ8ТО"Н8JI-З. щітковйи~ 
... an8KTpOMarH .. TH... - 3. елек-

тромагн('ТниЙ. 
215и. м,фточка-"лучничок (-чка). 
:НИ. Мушка. "ини - м,шка. , 
;l15;l. М",nо.ка ("абеля) - НUМИ_lюван

НЯ, мИлення. 
;l153. MlOnn.pa трубка; Miiller's; MuJ

Jersche; (de)Mulle~ рентг.
МЮ.1.1ерів~ька Tp~OK~. , '. 

2154. Мяrк"й (уголь, лампа)-и якии, 
м"иоот",-м 'якkть (-кости). 

н 

2171. 

Й7:г. 

217З. 

и74. 
:г175. 

и7Ь. 

;l177. 

Й71!. 

~lI!O. 

211J1. 

211J;l. 

:!11!3. 

HaheWH8at",,-ОИТЬ - начlПJІЮВа.
ти І НіJ.Чt:!ПИТИ. 

Нанивани. ~ навивання; н. (пи
ти в дй.м.ле) _. снування. 

На8М8ать,-В .. ТЬ - навивати, на
вити; н. (пить в лампе) - ену-
вати, н:аС~lувQти., ' 

На.ничеННblі - наrвинчении. 
Н •• ИНЧМ8аеМblА (aa.пcuM, иаоля
тор) _. наl"вИнчувании. 

На8МНЧН8ан... -.нагвИнчування, 
наГвИнчеНIIЯ. , 

HaBHH .. H.aT .... -Тит ... -- нarвивчу-
вати, llаІ'ВИllТИТИ. , 

На80"ИТ~,-веоти - навuдити, на

вести; н. (трубу. кино-ал.)-
наці.1.йтИ. націлити. . 

Наводка \"иношшарата) - наЦІ' 
~lJiН1:lЯ, націлення. . . 

НаВОАНЩИ;; (то,,) - ЮlВІДНЙJl. ІН-
дуктувіІ..ІlLНИИ. _ на.а"-

Навотречу (в"лючение) J 

стріч. 
Н.ГР8в.-вакие (проводов. ?? ... ото,,} 
-нагрівання, HurplnH., 

14 8н.ааПНО.-1I. рапт6ве, 
н: IІrно.,ниое-lІ. миттьове; 
н. ".OTHO.-Ji. МJсцеве; 
н. пост.п,нно., М."".ННО. -

повільне; 

н. ра.ном.рно,-н. piB~OllipBe: 
Нагр.ват""" - наГРlDНИ,К (-ка), 
н. ИКА,кциокк",А - н. Індукцій-

нии; 
МУХОИИblііі-l:I. кухенниu.; 

НаІ'реватедь 3JJектричес"иВ - Накаленн",и • 

". аП.НТР""'ОИIІI - 1:1. електрЙ:ч ... 
ний. Н. npo."Wn8HH" - о. про..en:6-

іllJ4. Н.гр ••• Т." .. н .... (прибор. зле.AUнт) 
- нагрівНЙЙ. 

:.t185. Harp ... T~.~rp'T~,_CJI -нагрjвати, 
нагріти.-ся. 

ве; 

и. p_"o.'P."'-О. piBBOKl~e; 
н. Р"Р"АН"'-О. poacН&lКll6; 
н. 08T.-Q. :мережне; 

2l!Ш. Н.ГР ••• lОщ .. 1І (аппарат. прибор) 
-нагрівНliЙ. 

;l11!7. НаГРУАк",1І микрофок _ нагруд
ний МікроФОн_(-на). 

Н. 08n" •• О - ХО_JlI8Т •• "Н_ 
. сільсько-господQJц:ыс8; 

". СИМ.'ТР."Н'" - о. СIОІетр8ч-

;l11J1J. Н.гру_т"._ ... т .. ( ... аIШlНУ, ... отор) 
-обтЯжуваТИ.Обт.\жити. 

i11J\I. Н.гру .... ни. ( ... uuшнw • .мотора)
обтіlжуваиия. обтяження. 

н. ::~KOIH"'--O. спокійне; 
н. OP'AHJlJI-Q. перес ічне; 
н. ауто..-н",-о. добовlt; 
н. ТОП .. llооl .... и_ - о. поurrОВ'х-

не. :tl\1U. Н.ГРу_кн ... А - обтяжений. 
21~1. Нагру.к. ( ... uuшн ....... отОРОВ)--<>б-

ТЛ",ення (Рнд.. ЛФ.. АЛС .• 
Т., ТВ.); "а-антажmн.я (Г .• 
Т ..... , Н..... Т .• РНО.. АЛС .• 
.11.1І.У;. МТ н .. С".); ладу_ан
Н.Ч (1 .• Т ..... , .У .• ТВ.); на
ва:НСУВШIJIЯ (.У.); аатя:нсу_ан_ 
ня (JlсФ.); 

н .... 00 .... -0. гощІнве;, 
н. чР ..... Рк ... -О. НlЩІІlрне. 

21112. Н.гр,.о"н",1І (реостат, тоІС)-о6-
тяжнйll; н. (JCpu.ая. :rapшrтtpu
ети"а) - обтяжневий • 

21\13. Над.оск",1І (тип дuнШlО) - звис
нйи. 

н. бanп.отнlUI-О. СІ(і.l1аСТ6ве; 
н. бе.ННАУКционн"" _ о. неіндук
цШне; 

21114. Над .... к ... 1І (о с_ми, дuЗIUtuЛpU. 
чес"ой "репости, uаОJlЯrpm}-Н&
дійний; 

К-коот_надійність (-ности) • 
і 195'. Н.А .... н ... 1І (про_оо. часпu. стоАба) 

-lІадаемнии. 
н. БWО,,:РО",М.НЯЮщ.яся _ о. х}'т-

.кО-МІНливе; 

н. б"'ТОВ8"-О. ПОuут6ве; 
н. rородок.я_о. міське' 
Н. Д.,ЙОТ8ИТ'П"'Н.Я __ О. ~правжнв, 

діисне; 

н. "14"."0--0. динаи6ве; 
н. дnящаяоя-о. Тривале; 
н. ДОПУСТИ_ан-о. допускне; 
н .• 880ДОН8Я_О. ВИРОбневе; 
н. ИНАУНцнонная--о. іНДУlЩШве; 
н. НОНУССТв.ннаЯ--Q. ШТfчне; 
н. кансущаяся--u. Уявне; 

н. ::;:еН;О8Р .... нная '-о. КОРОТКй'"' 

". нрупномоторная _ о. велико-
мотор6в,=,; 

Н. НРУПНОПРОМblШn.нна~ _ о. вв
..1икоnромис.аОве; 

.... пин.Йная_о. ЛіНіипе; 
н. манс"мап",ная - о. максима..,'lЬ_ 

не; 

" ..... ПКО .. ОТОРНаН - О. дрібном:о
тор6ве; 

н. ".nМОПРо"wwп,нная _ о. дріб-
НОПРОМислове; 

н. Мrновенная--о. миттьове; 
н. "мнимan",ная_о. МіНіка.пьве; 
н. "otophaH--Q. МОТОР6ве; 
н. наиБОn ... W8Н_О. наИбільше; 
н. На ..... Н ... ' IЯ--О. найменше; 
Н. H~pa.HO".PHaн - О. нерівво-

МІрне; 

н. И'ПОПН8R_о. неп6вне; 
н. НОРмan"'ная_О.- нормальне; 
н. ос •• тнтеп",ная_о. СВітлове; 
н. ::~.М.JНающаЯtlJl_о. перемеж-

н. П'Р'''.нная_о. ЗМіине; 
н. ПОПН8Я_О. повие; 
н. ПОСТОННН8Я_О. стале; 
Н. ПРН •• д.нная_о. зведене; 
н. ПРИКnЮ",нная_О. Пр~чене; 

2196. Н_ор - д6г.1ЯД (_ду); 
н. n"к.йк ... lІ_д. лініJlниll. 

~197. Надnио .. - напис (.су); 
н. ПР.А,ПР._.IОЩ8Н - н. пере

стережний. 
21\18. надр ••• ки. (uаолячии. провода)

иадріз{шия, надрізання. 
;l199. надР ••• нн ... 1І - надріаанИЙ. 
2200. Надр ....... Т .. ,· •• Т .. _ надрімrи, 

юцрізarи. 
2!0 1. НааСМНХРОННWА,rмп.раIlНХРОИНW. 

(при_од. СІСорость) - надсин
хрОнииИ. 

2202. Над."отр - наГJlяд (_ду). 
2203. Над."Отрщ"к - наГлядач (-ча); 

к. п"к.lІн ... lІ_и. лінійний. 
2204. Надота.ка - надставка. 
2205. Надота.коlІ· ( ... гжанua.... НlJI<OНгч

ниІС) - надставнйй. 
2206. Н.А8КОАКО. ПРООТР.кот.о-- над

аиодний ббшир (_ру); 
н. п. ПОПIOСН08-Н. О. полюс6вві. 

2207. НадиаТОАКО. п_тр.н8Т.О--вa.It
катодиий Обшир (_ру). 

2208. Н._т ... (І<НОЛJШ. "лавuша.liJIIOча) 
2209. 
2210. 
2211. 
2212. 

-иатискання. натИск (-ку). 
Нажд.к - 1ШІергель (-лю). 
Нажд.ЧК"'1І - шмергелеви/і. 
Н ........ (щепиш) - натиск (-ку). 
H-JНH".T~._III8T'" - натискати 
натисн~ти. • 

2213. Н .... и .. н ... 1І (-адик. -ЬIRЛІОЧamц., 
плита) - наuскнИй. 

;l214. н ... боп .. w .. 1І (то". с_ечeнuг)-ІІ&/І_ 
2215. бідьший. 

Н· .. ·и ... гОАн.llwиА - нa.llкорІісні_ 
ши . 

иlІі. Н.кan - РОЗжllрення (Г. фе 
ДСТ.); роаn;JCйННя (.У .• • Т.wч:: 
Фе .• Др.); poanll.Qn-. (JI 

;l217. ФС.); """'-Ріння (Рнu.); •• 
H.кan.HH ... 1I - РОЗжllрений. 
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2218. Н ... м" •• Н". - розжарюваннЯ. 
розжареl.ня; 

н. оот.то"но.-р. рештк6ве. ю- 2239. :.1111 н.иan" •• Т" -п"т" - розжар . :l240. 2' • вати розжаритИ (аа Г .); розm-aJJUl (У Т ... ч., ФС.); ровпа- 2241 ~юваmи (У., ФС.); роажеврю- 2242: 
H-:~~~Kr:.~~1;- р. до черв6нОГО. 2243. :l2:l0. н .... пп .... "". ,але"mpuчесmваl-иагромаджування, нагром - :l244. 

2221. н::~~~~~ть, .. "ОПМТЬ - Harpuмацжувати, нагромадит:. (п 0-:l222. На .. пад .. а - накладка, : р. 

У., Т ... ч., АЛС.); поволu"а 
(КХС.); \ н. YГOn~I".IA - с. HYГ~l)- на. итт,)'I. НапиВаНМе-----НалиВА.ННН. нD.Л HanmB.T",-пит" - наливати, liа-

H::::~OI - наливний. . НаМагН ..... "" ... " - (на)магнртива-
ний. Ht1r" Намагничи.а.моОТ~ - маГ ,,-
в8.льність (-ности). намагни .... __ "".'-Ч.Н". --о lIaГH~-
туванНЯ, MaГHeT6B~HH~; . ІН внутреннее-м. DН~ТРІШНЄ, н' поперечное-.м. поперечне~ 

цесс)-наклада.ння, нак .. l8.дення, Н. брона08аJl - н. спJt~кгна~аКJ"l.a_ :l2~:J. н.ипадJaат .. ,-ПО,""Т" -
дати накласти. . наипо~-нахил (-лу), п6хил (-.1У!. ~~~~'. НаКnОН8нИ8 - I-Щ.ХИДjіННЯ, наХИ-

н' ПРОАоп"ное-М. под~вжпе;, . н', ... р •• впияние - м. IHДYK~Hlle, аnеитричеоКО8 - М. l::шектрИЧII~. 2245. ':.tамагнмчивать,-тит,Ь - Mal'I1'JT~
ваТИ намагнеТУВI:iТИ. t246. Намаг~ичивающ~.А (ток, СU.lИ)
магнетувu-лы:ІIl.. 

" .~е.Нr~~~но.--н. иагиетнt:'., '. :l:l2ti. НаИПОННblіі (пролет; - ПОХИ:Шl!: "-нност'" - поxUJlість (-ЛОС~~' н. и кор06nенмtO (пластин) - -

~24 7. намаТlІІвание-на.м6туваннн, Ш:LмотаННЯ; н. (я"орЯ, ."amУШl'и)-
навивання І наВllТТЯ ~ . н. автом_тич_ОНО. - C;)MOHu.MUT~" 

.10U.1ИВІСТЬ (-вости). нахИДЯ-t:!:!.7. Накnонят",-нмть,-СА -

вання. , іі48. наматы�атепь-намотувачч t-Ч,а!~_ Н. автом_тичеокиА - L:UMOHI:1MU1 ~ ти нахИЛИТИ ,-СЯ. . ~228. Н."";ОНЯIOщ,мЙ (о силе) - наХИ.llЬ-
нИи. . ( ка)" 2229. Наконечним - - наконеЧН~llС - 'Й Н ..... ол .. рующ .. й - Н. 130.1.ЯЦJ. .. 

н ~~:~o.oM-H. lt:КРОВИИ; , "~ иаб.л",н~і - Н. Жll.-ІЬНИКОВИИ. 
каблевий ~ 6 иИ' " hohtaKTHblii-Н. ДОТ,ИЧК ,В. ' 

" массиаНblіі-Н. М(і,l"ИВНИ~еDИй.· ": мвтапnичеснміі - н. М~ТлаТівча~ н. ппастинчаТblЙ - Н. 

". С:::~СН"IЙіI башман -~ черевик 
llО~IЮ(ОНИИ; _ рогу.вtil:гИИ ~ н рогообраан..-и - н. 

н: уГОП"НblМ - Н. вугЛЯ~::.mрuче_ 2:l:JU. Накоппение (aнepгUи, , ро-ства)_нагромаджування ,наг 
М;J.Дження. u ;НЄI'L-:l~;Jl. наноппеН НblЙ; ~бна';е:д:Ке~ив. тричесmве оміЩЖУ-~232. НакопПЯТЬ,-П"Т" ~ на(гр Т ... ч., вати н"громаднтн .• (Г ФС.: AllL.); НU1iоrшч!!~amи у' • ~ /1(;.); набирати (l ... ч ., L ).: cl.І1С )" С"УМятu (Т ... ч., АП ., ~a""':,~mи (Т ... ч.); нагуртуваmи 
(АllС .). нал .... оджУВання, :l~3:S. нanа,"ивание'-
на,,;ігu,.\женНЯ. _ на.lагоджу-22..14. НanаНСИ8ать ,-АИТ" 

нан:::тt;..~~~ь,-тать - нuмОТУ.lН.І.'J.~Иt ~~4~. HaMUT;iTJl; н. (""~Pb, "атуШJiU) 
~наJ:ШВI:1ТИ. навитИ. :l~5U. НамотаННЬІі - НI::lМОТШНJ~l, Н. (морь, "amуш"а) .- наВИТJlIІ. :G251. Hamotka-нам6ТУВI:iIlН.н:, l1aMUT1.l!IНЯ' Н (на як.оре, кат УШКf) -на~ит~а~ н. (процесс) - !lU1H!
вання, навиттЯ; ". о.кц .. онмрованная - - н. t.:~KHIU-
н6в"на. :l25:г. НамоточНWЙ - нам6тунu.IЬШIИ. 
навивu~1ыlnn ; 

Н. аппарат -- вит~ І?ка. 225а. наНИ8Ь1ван .. е--JJUllизуnu.І1Нн., на-
2254. н~~11,,3:~::~ь,_аать - JJан.и8~ В<1'НІ, 

наНl1Зв'ТИ. :l255. НаноОНОЙ (о напряЖ.) - нан()С-
НИН. ( 'і' 2~56. Напипьник .- терп~г -га, н. wпифноЙ~Т. ШJIіфува.'IЬНИИ. _ 22~7 Наппаотовани. (о ПОЛі') - ~aBt:p стн6вуnuння:, навеРСТВУВI::lННЯ:. :l258. Напопнение (а""у ... уляmора;~вИDовнюваннл. нИс!овнення. 59 НаполнВННЬІ'" - UИIlОВН~НИИ' ~~60: НаполнЯТЬ,-НИТЬ -- uиловнюватн. 
вИПOJ:НІИТИ. в СИН-2і61. Направлени. ~mOlia І ОUІ.Я хронос"оne) -- нішряи(ок; 
(-мку); - 14-І::ІCJ.ТИ н().лаl·ОДИТ'" , 4.235. нan.га'ние ~щетQ1LJ -- нu..1,ЯГil.Н~:~ 22:d6. Нал.гать,-Л'Ч" ~ НlJ ... ІН Гі:1ТИ, 

.1ЯгтИ. ~ аляп~нЙИ. 

". однооторонн •• - Н. ОДИО IJ 

н~~Ир~~л.ннwЙ ~ напр.нм..пении; н. (раdиоmелеlраф"Я, переdача)-:l:l:J7. Налегающ"Й н Г У 1· ... ч. ~2iI!!. нanет ~ СУl'а (., ". (ту) і>ХС .); (на ... еmалле)--:-ЦВІТ -(У .. Т.ІІЧ., НХС.); ІРжа (Г., 
~20iI. 

скерUвании. • _ IlUПР.нм. Направлять,-ВИТ~, оя 
J1ЯТИ~ напрямити. 

Напра.в.ляющиJl - НаслоеинЬlЙ 55 
2264. 

2265. 

Н.пр •• n"IОЩОО. (роли", шиур)напрямmНI; 
н. д.Йоr.". (aнmtl/Нw) - керівНИЙ чин (-НУ), 
н.пР ...... н". -"- напР1га (Г .• .У •• Т ... ч .• ФС .• ЛФ., АЛС.). нanpу:нееl/Ня (Т.кч .• ФС., Рнд .• ЛУЛ.), ЛсФ .• ФС .• АЛС.);нamу.а (Г .• т ...... ФС., АПС.); налняmmя., (Лул.); 
Н .• НОД"О' - н. анодна; 
н .• тмооф.рно. - н. атмоcфhрна; н. внутр,нн" - н. внsтрішНJI; н. ВН'ШН"-Н. зовнішня; 
и. Bono .. oraT.n"HO' - Н. допоиіч-на; 
н. 8ТОРИЧНО'--Н. ВТОРИНва; 
Н. ВWКn80ча,мо,-U. вииик'ва; 
н .• WСОКОВОЛЬТНО. - 8. високо-вольт6ва; 
.н. 8Ь100"0.-8. вис6ка; 
н. rла8НО'-Н. головна; 
.н. ДІЙОТ8УЮЩ"-Н. чИнна; 
н. д.оЙно.-н. подвійна; 
к. д06авочно,-н. ДОД8тк6ва; 
н. допуока ... о •• допуотимо. - в. допускна; 
н. аадаино,-н. з{щ&На; 
.м ••• n .. д ..... 80Щ •• -н. запізнА; н. М86wточно.-н. заИ-вВнна; 
Н. И."'НRІОЩ"СR-Н. мінлИва; Н. И.".Р"Т8ІІ~ное--в. ВИJ4ірча; Н. МОКРО.О.-Н. Іскрова; 
н. МОПЬІтатe.n .. но. - н. випробн'; н. М.М"ОВО.-Н. притискач&ва; н. "ОН8ЧНО'-U. Кінцева; 
н. ионтактно,--н. дотичкОВ8; 
Н. нонц.нтрационно. - Н. КОВцентрацlйна; 
н. "оронно.--н. сяйвов,; 
н. нраТIСОВРI1І8ННО. - В. корот

кочасна; 
н. ЛИН8ЙНО'-Н. лінійна, 
н. "акои .. ал~но' - н • .максима.пь

HG' 
Н .... МlДУ ONО"МИ обмот"и - н. м:е-жншар6ва; 
н. мини мал ,.НО' - н. м:іиім:а.п.ьиа; н. МОКРО.-Н. -М6кра; 
н. наи60П"W"-Н. найбільша; Н. намм.н"ш,,-н. найменша; н. начan~но.-н'. початкова; н. неура.нов,ш,нно, - н. незрів-

вова.жева; 
н. НІІ."О.-Н. низька; 
Н. нормan"но.-н. норм'льuа; н. НУП •• О -н. нульова; 
н. оп.р ..... ющ •• -Н. випередва; н. ОСНОВНО.-Н. основна; 
н. отрицат,л~но.-н. від'ємна; 
н.отст.ющ.е, 8апа.дwваюll.\.'-Н. аапізнlL; 
н. П'Р.ИЧНОІ-И. первинна; 
н. п.ременно.-н. змінна; 
н. П.Р8ХОДНО'-Н. переход6в&.; н. П08IРХНООТНО. - Н. поверхне-' 

ва; 

н, ПО8WШ.ННО8-Н. піД8Йщена; 
н. ПОп •• но.-н. :корисна; 

СnО.НИК епеКТРОТ8J[НlЧНИЙ. 

Н. попн~Н. повна.; 
н. ПОIl08М""08-В. поломнна; Но. попо"'.Т ..... НО.-и- додаТка; н. nOnll' ........ O""' .. - и. ПОЛЯРИ-
'зацlйна; 

н. поН ...... "НО8-Н. зmtасеваj н. поото"нное--н. стАла; н. проб".НО"'-И. пробиJlН'; н. прабн ... -Н. пр66на; . 
н ... УП .... РУlОщ .. - іІ. пулЬС&-

цІйна; 
н. р.бо ... ...-н. роб6ча; 
н. ра.НОАа.ОТ.У.Щ ••. - IL ВН-

слідна; 
н. Р88Р",,"0.-н. висиажв&; н. р.гуп"руIОЩ •• -Н. регулівиі; "4 pOTOpH08-Н. роторна; 
Н. оети-в . .мережнаj 
н. ОИНУ'соидал."Н08 - 1'1. сввусо-

Ід8.льна; 
н. ООПР")ІІ8НН08-Н. супрJbкева; н. ор.дн •• -н. середвя; 
Н. от.ндартно.-н. стандартна; н. отанцмонно.--н. стаціАва; 
н. otaTOPHO�-В. статориа; 
Н. оухое--н. суха; , 
н. ур"н"тen"но. - н. внрівнЙJIЬ-
н. ':a,b,.;.HO.-Н. фаз6ва; 
н .• П.итр ...... О. - н. елеК'l'pliч8а. 2266. Н.ПР" .... н ...... - нап~жеllВA; н-нноот __ напи:женість (-ноети); 
н •• ККУ" .......... -Н. акуCТJtчв&; н. опти".оК&Jl-Н. оПТliчиа. 2267. Н.пуо .. - иіпуск (-ску). 2268. Нар.отан". (то"а, сил.,) - наростанВя. зростання; 
н. отуп ....... аТ_н .• з. схіJtЧісте. 2269. H.p.otat ... -тОІ - HapocтilTB, на-ростИ. зрост'ти. арОСТЙ. 2270. Н.рil"а.щ". - р<>С11'чиЙ. 2271. Н.р.щ.нн". (С/lIDJIб. омра, _І<
троо) - дотОчений. 2272. Наращ"_н,,. (але"tnpOдtu. С/ІІОА-6ОВ) -дот6чування, дотОчевиа. 2273. Н.р.щ ... аr",-оr.т" - дот6чува. тн. доточИтн. 2274. н.ру,"н .. іІ (ptфле"тор, _О, провод) - надвірний; 

Н., ВНІШНИА-В6внішиіА. 2275. H.pyНlY ..... тУп.r .. (о npoBo(J(I% " .. белл) .- витикатиС.ІІ. 2276. Наруш.т",-Ш"Т" (равноееєщ)-пор~шувати, пор~шити . 2277. Наруш.н". - пор~шуванв:и. ПОр~шення. 
2278. Н.руш.нн..,. (о pacнoeиuu) - ПОМшенИЙ. 
2279. Н.О8Ди.-насад (-ду); (процеес)_ насаДЖування. наctщжeння; . н .•• РШ"ННUI -'но веРШJCOllli/!j н. м.тann"".о_к -ц. Meтan6вlll 2280. Наоп ....... " •• -ІІ08н"а(nяаеmuн ,.о: лtбаниll) - нашар6вування ' на-шарування. • 2281. Н.cn." •• т".-по"т",_о .. -на.шар6-вувати. нашаруваТИ._СIІ. 2282. H.CnO~HH"'. (цtт. nOJlt) - RaЩр6ваниЙ. 

5 
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2283. 

2284. 

2285. 

2286. 

2287. 

2288. 

2289. 

2290. 

2291. 

2292. 

2293. 

2294. 

2295. 
2296. 

2297. 

2298. 

2299. 

230О. 

2301. 

2зи2. 

2303. 

2304. 

'2305. 
2306. 

,І асос - независимо-во8буждепныІ 

Н.ооо - смок (-ка); 
н .• 0."yw"wl�-повітресм6к (-ка) 
... ... on" .. wll - опієсм6к (-ка); 
н. ртут"wй - с. живосрібннlІ. 
Н.ОТ"" - поміст (-мосту); 
н. ".ОnМРУ80щиl, ... оn .. ц.оии .... -

п. ізопнпillииА. 
Наотипат ... -пмт.., -- нвстИлати, на
- спt.ти. 
H.OTOn~HW. (aBOНOIt, mt.леtjюн, 

ЛO.lCпа) - настіпьниЙ. 
Н.оТр .......... - настр6ювв1ШЯ, 

настР9t;ННЯ. 
Настр ..... т",,"'ОИТ'" - вастр6юва
тн, настр61тн (Г., У., ТМ'І., 
Фе.); налаdЖувamu (ТМЧ., У.); 
направлятu (У.). 

н.отр." •• ю","ilо" (об антенне)
настр6lСТИН. 

H.CTpO."HWIl (. УAlAlер, радиоте
легр.) - настроєний. 

Наотро"ка, О .. НТОН .... ц." - на-
строювання, настр6єння; 

... rpy6."-H. прибmlзне; 
н. ООТР.Я-Н. г6стре; 
н. ПОО".Р8Аная-н. почережне; 
н. то",,".я, оотра" - н. г6стре; 
н. тупан-н. тупе; 
м. y,,06 .. &JI-И. зручне. 
Н.Оwщ.Т .. ,-ОwТ .. Т ..... ОR - насИчу
вати. наситити. 

НаоwщаН".,"'Щ8ИИ. - насичував
и.я, насичення; 

н .... rНИТНО8-Н. магн"не. 
Н •• w", ..... wЙ (о Mawuнe) - насИ
чений. 

H.T.pTwll - натертий. 

Н.т"ра .. ". (Maгнuтa8) - нати-
раиня, натерта. 

н. a_oAM08-Н. подвійне; 
н. ируrО808-И. колове; 
Н. ПРООТО8-И. звичавне; 
м. Р •• "М"НО8-Н. Р08дinьие. 
НаТИР.Т~t-Р.Т~ - натирати, на .. 

тер"'и. 
Нат .. риа ("абеля, магната) - на
тирі",ня, натерта; 

н. м",по" ("абеля) - иамИпюван
и,н, намИлення; 

". T8JI~KO.WM nopOWKOM - талЬ

ку~ання, тanьк6вання. 
Натяги •• ни, (проводов) - натя
гання. 

НаТяги.аТ~,-нуТ~ - натягАти. на
тягтИ. 

НаТЯЖ'НИ',-акка-на.тяг (-гу); Н. 
( рсцес<)-натягания, натягнен
ня; и. (duзде"трu"а)-напр,,,,е
ність (-ности). 

Натяжи. (онструм.) - натягач 
(-ча); 

Н. КОЛ'н .. ата" - н. колінчАстий. 
НатяжноА (fJыtllloчшnель,, uаоля-
тир, "ОНlJ;lахт) - натmюШЙ. 

НаТАнут",А (ПР080О) - натагне-

"-:::T~~ - ватягненість (-ности). 
На"" •• ти. -- напуск (-ку). 
Н.хо""т", м.Ати (неиспра8ность) 

• 

2307 • 

2308. 

2309. 

2310. 

2311. 

2312. 

2313. 

2314. 

2315. 

2316. 

2317. 
2318. 
2319. 

232и. 
2321. 

2322. 

2323. 

2324. 

2325. 
2326. 
2:J27. 

2328. 

--нах6дити, иайтИ, визначати. 
визначити. 

Н.хО ....... ". (места ЛО8режд.)
визначання, визначення; 

... nОА то"о" - перебування під. 
CTP}lMOM. 

H ... ano (Обмот"u, ПР080да) - по
чат6н (-ТН}І). 

Начan"нwй (момент, ус"орение, 
фааа) - початк6виl!. 

наап.итр".о.аниа - (на)електри
зування, наепектриз6ваНIІЯ. 

Н~nв'ак;:;~о.а"нw" - наелектри-

НUЛ'ИТР".О.W •• Т~.-•• ТЬ._ОЯ_ 
наелектриз6вувати, наелектри
зувати,-ся. 

Н, •• томаТИЧ'ОNИ"-неавтомurnч
нии. 

Н, •• рн",", оwи6?чнwА (о соедuне
нии, fJы.uIючєнuu)) - помилк6-
вий; 

Н-НООТ" - помилн6вість (-ности). 
Н •• О86ужд.ннЬІ" - неаб~: джеllИЙ; 
H"HHOOT~ - lIеЗб~дженість (-но-

сти). 
Н •• ооплаМ'НЯ'МblА, Н'.00ПЛ8.8-
Н"lОщиАоя - незапальний· 

H-"OOT~ - неаапальність (-н~сти). 
Н •• wкnюча,мwА - невимикlI.ниЙ .. 
H.r.,,"H - негадИlІ (-ІІа). 
Н.rати. р,нтг,иогр •• и",окиА _ 
негатив (-ва) рентrенограф іч
нии. 

H.raTpOH - негатр6н ( .... а). 
H.A'''T'n~H ... A ( ..... агНuт) - нечИн
ний. 

Н.дово.БУIllA.Н". - недоаб}lджен
ня, недостатнє ::Іб~дження. 

Н'Ао.оаБУНlA,нн~А - недозб~
дженио.;. 

"-HHOOT~ - недоаб~дженість (-но
сти). 

Н.доrРУJII8НИ ... Й (о .wашuне t ..... 0-
торе) - неДQоuтяжеuиl!; 

H-HHoaT~ - недооUт.RжеН1СТЬ (-но-
сти). 

Н8ДОГР1'8ка - неДООбтsі.ження. 
Недоиan (нити) - нед6жар (-ру). 
Недокanенн",й (о нити) - недо-
жарен"И. 

Н."оКал .... ни. - недожарюван-
НЯ, недожареНlIЯ. 

2329. Н.докan".ат",-ПИТ" (НІІть ЛШШЬІ) 

2330. 
-недожарювати, недоа.;і1рити. 

Н'ДОПОЛУ"tаТ~,-"t"Т~ (знеРZllЮ) _ 

2331. 
недоодер",увати, недоодержати. 

. Н.допопучен". рнер. ии) - І1едо
uдеРЖУl!ання, недоодержання. 

2332. Н."опопуч.нн",А (об анергuи\-не-
доодеРЖt1НИЯ. 

2333. Н.достатон (зле"тронов, aнepгuи)-
недостача; н. (dефе"т) - ХЙба. 

н.доотато"tны�й - недостатнііі; 
н-ност" - недостатність (-І!ОСТИ). 
н ••• в"о"м ... А (то", 80аб ужі)енае) 

2334. 

2335. 
-незме",ний; 

H.-.оа6УlllAаи .. wll - незалежно
зб)джений; 

2336. 

2337. 
2338. 

2339. 

2340. 

2341. 
2342. 

2343. 

2344. 

2:145. 

2346. 
2347. 

2348. 

2349 

2350. 

2351. 

2352. 

2353. 

2354. 
2355. 

2356. 
2357. 

2358. 

2359. 

2360. 

2361. 

Независимость - Нераа,дenеННЬіIl 67 

н-"оот" - незanёжнlсть (-ности). 
He.arp".HeHM",1I (о масле) - не
забр~днени/l; 

Н-ННООТ" (масла) - пєзаБJ)! дне
ність (-НОl'Ти). 

Н •••• еМЛ.ННwА - невзе:млениЙ. 
Н ....... n.я .. w" - неваемлюва
ниА; 

н-моат .. - неваемпюваність (-но-
сти). 

Не •• меним"," - незамінний; 
"-"O.T~ - незаміпність (-ности). 
Н •• атухаки. (волны) - невгам6-
яування, невгамування. . 

Н •• атухающиА - невгамІвниЙ. 
Неменаж.,м,," (о 80./UIf) - неперє
кр,чувания; 

H·MOOT~ (волн; - неперекр)чува
ність (-ности). 

Н."оиаж.ннwА - непсренр,чений; 
H-HHOCТ~ - неперекр,чеюсть (-но

сти). 
Н'ИОКРЯЩИ"ОЯ (металл) - неіс-
НРlвНЙI! . 

Н.иоправн..,'" - несправний; 
H-Hoorb - неспрАвність (-ности); 
н. мгновенная - н. миттьова. 
Н.іІ."п~б.р - нейзйпьбер (-ру). 
н.А.иn~6еро.ЬІ" (сплав, проволо· 

"а) - нейзипьберниtl 
НеАтрали.оаани,.-•• ция-невтра-
ліаування, невтраліз6ваиня, 
неllтралізВ.ція. 

Н.Атрanи.о .... и",А - невтрanіз6-
ваниИ. 

Н.АТрали.О •• Т ..... QЯ - невтралі
аувати,-ся. 

Н.Атрап ... ую",,,1І ("ондtнсатор)-
невтралізНЙI!. 

Н.ilтрan~ - невтраllЬ (-пи); 
н .• аземл,иная-н. уяемлена. 
Н.ііТрan~н",Й - н~втральний,баll-
д~жиil' 

". ';yneB~A прО.ОД - нульовИй 
пр6вІД (-вода); 

Н·НООТЬ - невтральність (·ности), 
б"йд;жість (-жости). 

НеАтродин - неl!тродИн (ну). 
НоиомпеномроваННblЙ - пеном
пеНС6вании; 

н-оированнооть - иекомпенс6ва-
ність (-ности). 

Н.магнитнЬІ" - немагн6тниЙ. 
Ненагруженнwй - необтяжений; 
Н"ННОСТЬ - !Р.обт.яженість (-но-

сти). 
Н.настраиваtoщиЙея (об антенне, 
приеАІНоке) - ненастр6істиlІ . 

HeHaane"TP".OB.HHbI"-HeHae,,"1~K
триз6вании; 

H-HHOOT~ - ненаелеКТРШі6ваність 
(-ности). 

Н.о6р.ботанн",1І - н~обр6бпе
ний; 

Н-ННОСТ" - неОбр6бпеність (-но
сти). 

Н.о6хо""м",Й (материал, нагруа
"а) - потрібннй; 

.. -.. ОСТ .. - потреба. 

2362. Н.оио.wil (.IIUIРRAluтель) - нео
п6ви.ІІ. 

2363. Н.отнnю ...... о. (соnротu,ленuг)
невідмиканий. 

2364. HaoTНnIO ... H .. wll - невідlмнне
иий. 

2365: H.n.p.Mp.""' ........... (о пposо
де) - неперехpIJщуваниJl. 

2366. H.n.p ... ooH ... 1I (о батар .. , alfКY
муляторе) - непереносаВlІ . 

2367. H.no.opoT .. wil (дUСR, Р/lЧRа) - не
поворітmiJl. 

2368. Н.под ... ,"и",Й (~OHтaxт, nолюс)
нерух6миА; 

н-"оот .. - неруХаиіСТЬ (-мости). 
2369. Н.nОА".""М"'Й (nредОЖРaнuтель) 

-непідмінниіі. 
2370. Н.попи .... (о иагруаRе) - неп6в

ний; 
Н., н,плотнwА контакт - нещі."ІЬ

ниl! д6тик (-ку); 
Н-НОСТ" - неп6вність (-ности). 

2371. H.non .. p"ao""HW. - непопяри
з6ваниit. 

2372. H.non .. p".y ... wA - иепопяриза
ціl!ниl!; 

H-"OCT~ - непопяриааціllність 
(-ности). 

2373. Н.nОIl .. р".ующ"А ... - иеПОJIяри
зацillниl!. 

2374. H.noope".T •• "MWil (.rtJUOчише, 
оиещенuе )-безпосередиій; 

н-н"оот .. - безпосередність (-во
сти). 

2375. Н.nОО1'ОRНН"'Й - нестми.ІІ; ~ 
Н-НСТ80-нестмість (-пости). 

2376. Н.ПО"8А.Н". (moRa) - нез'яв
.І-utпня, нез'Явлення. 

2377. Н.пр."охр."."мwЙ, ..... "''''''.Н
..... й - незахйщений; 

н-иноот .. - незахИщеність (-во
ств). 

2378. Н.nр.р .... мwй (та". дuaпaвoн 'олн 
ис"ра) - безперервний; , 

". оО"отиа О ПО.ТОРИWМ BOTYnn ... 
.. " ... - повт6рно - вхідна 66-
витка; 

М-НОСТ.. - безперервність (-ио
сти). 

2379. Н.nр"крwт",Й (ПР080д) - незахИ-
щений; 

2380. 
2381. 
2382. 

н-то.т .. - неоаXliщеиість (-ности) 
Н.ПРо.о"""к-неПРОВіДIlli:К (-кli): 
Н.прово""щ"й - непровідНВIl. 
Н.про.реч .. ",. (eepz, 31q>aн) - не-
проз6риh; 

':'-HOOТ~ - непроз6рість (-РОСТИ). 
2383. Н.про .. о ......... й (lШtур) - непро-

МОqюfй; 

2384. H-мост--неПРОм6'U1ість (-ности) 
Н.рабоч"А (то,,) - иероб6чи/l .. 

2385. H~::~o ... P""'. - періВНОМір. 

Н·іе~,::,:;·А.П."""'. - H_-РОЗподl_ 

Н-МОСТ" - неріВНОМірНість (_ 
сти). во-

2386. Hep •• Aen.H .. wil (о фщаж).- не 
діпениl!. роз-
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2387. 

:!З88. 

~389. 

2390. 

:t3~1. 
і:192. 
:t393. 

~294. 

2395. 

:?396. 

2397. 

Н.р •• д.пя."wА - нерозцільниli; 
н-моот~-нероздільність (-ности;. 
Н.рнота na.na; Nernst laтp~ 

Nernst-lampe(f); lатре(І) Nernst 
-Н6рнстівська лЯмпа. 

H_po.HwA - нерівний; 
Н., Н8rnадкиА (n лооерхносmях) -

негладкий, негладlшький; 
H-.HOOT~ - нерІвність (-ности); 
Н., н.rпаАИОСТ~ - вегладкість 

(-кости). 

И8оrор •• мw" - неспалеН8иА; 
H-MOOT~ - неСП8.JI6нність (-ности). 
НеОКРУ".ННЬІI - нескр:)чениn. 
Н.совпаданм_ (фаа) - незбігання. 
НеоовпадаТ",·8паот .. (о фааах)-

lІезбігатися, незбігтися. 
Несо_падающий (ток, напряже
ние, фааа) - незбіжш\Й. 

НесопрянсеННblЙ (о системе) - не
суп,:>яжеllиl!; 

H-HHOCT~ - несупряженість (-но
сти). 

Н_стацмонарн ... А (о цели) - не
с'!'sціонарний. 

Неочаотнwі опуча .. , (от злєкmрu
чест"а) - нещасний випа~ок 
(-дку). 

2398. H_ypa_HoB_w.HH ... A (о налря:же
нии, систе ... е) - иезрівнова.же
ний; 

"-"НООТ" - незрівноваженість 
(-ности). 

2399. Н_устано.м.wмАся (peJfCI .... ) -не
усталений. 

2400. Н.уотоАчм .... А (ход, ... ощность)-
нестійкйll; 

H-.OOT~ - нестiJ!кість (-кости). 
240 І. Н.фо.онмА "опоточ.,,; Neef Ьат

шег; Neefscher Hammer(m); іп
terrupteur (т) (de) Neel - Не
фівський молот6чок (-чка). 

2402. н.нок ... А (о передаче, ua06paJfCe
нии) - невиразниl!; 

н-скоот" - невиразвість (-ности)! 
2402а. Ни,"ниА (деРJfCатель, с"ет)-нйж

ніІІ. 
2403. нм.н .. А (порядОl<, частота) -

ІІИЗЬКЙИ. 
240~. н".но.оп"тн ... А (о 80а6узн:денuи, 

ла ... пе) - низковольт6виil; 
н-тноат" - низьковольт6віСТЬ 

(-вости). 
~405. Н .. нн.п ..... А (алеl<трод.раст80Р)-

ніклевиll. 
2406. Никк.пИИ -- нікліна; 

н. лиото.оА - н. аркушева. 
~407. Никм.пироаани. - иіклювання, 

нікль6ваиня. 

2408. Н"ин.п .. ро.акн~іІ (ПР080д, дер:ж:а
тtлЬ) - ніІ<ль6ваниll. 

2409. Никк_пмроват~ -- ніклювати. 
іНО. Н"нн.п" - нІкель (-клю); 

н. покры�.ат • ., -- ніклювати. 
2411. н .. пп.п .. - ніпель (-ля) (ДСТ., 

Др.); 
н. 8итоА--в. витий; 
н. двоАноі-н. подвійний; 

2412. 

2413. 
2414. 

2415. 

2416. 

2417. 
2418. 

2419. 

2420. 

2421. 

2422. 

2423. 

2124. 

2425. 

R. ".оп"ро •• ниwil - н. Iволь6ва-
ниli· 

М. НОn~" •• ОА-н.каблучк6виЙ; 
н. п.трон ..... А-н. патрон6виА; 
н. nру,""нящ .. А - н. пружйни

етнА; 
н. оп"рan~н ... А - н. спlральниli. 
н ... ходящ .. А (о ветви, І<ривой)
додlльниll. 

Н"то .. _тр - нітометер (-тра). 
Н .. , .. (" лампе) - волосИна; нит

І<а (ТМЧ., КМ.); 80ЛО/ШО (ТМЧ., 
КМ., Л~.); 

н. аМИПОНАмая -- в. а:м:іл6Iдпа; 
н. бамбуно.ая-в. бамбук6ва; 
н. бума_ная-в. папер6ва; 
н .• ОП~фрамо.ая - в. вольфра-

м6ва; 
н. К •• РЦО8ая-в. кварц6ва; 
н. моконо.ая-шовковИнка; 
Н. пампо.ая--в. лямп6вn; 
н. маrнитная-в. м3.гнетна: 
н. м_талпиамроаанная - в. ме-

таль6вана; 
н. ПОД •• оная-в. почіпна; 
Н. преООО8анная-в. гнічена; 
н. о •• тящаяоя--в. світна; 
н. опирan",но-ооrнутая -- в. спі-

ральна-зігнена; 
н. торироаанная - В. торій6вана; 
н. ТЯНУТ_Я-В. тягнена; 
Н. уrоп",нвя-в. вугляна; 
н. укрепп.нная-в. закріплена; 
н. цирконоаая-в. циркон6ва; 
н. W.nKOBa". конона .... -- шовко

Винка. 

НО.ООбра.о •• к". (иОН08) - иово
тв6рення. 

Но," - ніж (ножа); и. (выкюча-
теля) - мtчик(-ка); 

н. homtaKTHblA--м. дотичк6вий; 
н. к .• OnOMor.T.n~Hbli - М. д. до

помічний; 
к. ::й:~аР"'ВКОА - м. д. розрив-

". к. ТОКО •• ДУЩІІА - М. д. СТРУ-

мовіднИIi. 

Но," •• оА (I<OHmal<m) - мечик6внl!. 
Но"'ин - н6жнк (-ка); 
Н. ка6'П~НlІоІі - н. ЖИ.'Іьиик6виЙ, 

ка(jлевиl!. 
Но,"иа (ла...пы) - ніжка; 
н. иаОЛМРУlОщаll - н. іЗОJ:яціПна; 
Н.-и.опатор-н. ізоляторна. 
Но,"и .. ц.., - н6жиці (-жиць); 
н. п.р •• Н.очН .... - Н. перев'язні. 
Но"'ноА (KOHmal<m, переключа-
тель)-ножаНЙЙ. 

Ноздр._ат..,іІ (о стРУІ<туре)-нів
дрЯстнЙ. 

Ном'нкпатура - номенклат~ра; 
н. аП.НТРОХММllчеокая - н. елек

трохемічна. 
Ном.р (телефона) - ~Mep (-ра), 
числ6; 

R. постав .. , .. (столба) - зануме
рувати. 

Но".р.тор -- нумератор (-ра). 
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2426. Но ... рн .... - нумернйк (-ка). 
... т.n.фомк ... А-Н. телеф6нниll. 

2427. но".рн ... А (о дОЩЄЧl<е) - нумер
mlА. 

2428. Но"инап"н ... А (о мощностu, С8єче) 
-номін8льниll; 

2436. 

2437. 

24!18. 

Но .. иоil (cuгнал, тариф) -- віч
пИ!! . 

Нуn •• оА (8Ь1КЛІОЧQЛШIЬ. прнод. 
тОЧl<а) _. нуnьовli"й. 

Hyn~ (8 систии, 8 coeдиRtниa)-
нуль (-лЯ); 

h_hoot .. -номіиальніСТЬ (-ности). 
2429. Нормanи.ац .. я ~ ... awин, MO~Opo.) 

_ нормалізаЦІЯ, нормаЛ1в6ву-
вання, НОРМ8.JIlвування. . 

2430. НорМan ..... ро •• нн ... А - HOPMQ.,ll-
з6ванніІ. . 

2431. Н.рМan ..... ро •• т .. - НОРМ8.JI1ЗУ
вати. 

2432. нор .. an .. к..,А ( ... агнит, Аіощность, 
с"еча) - нормальниll. 

2433. нсс"н, оосоч.н (кол6Ь1, лaмnы--
пИптик (-ка). 

2434. но."т.п" (тока, 3Hepгиu) - нО
сiil (-сіМ; 

и. вр.Щ.lОщ .. Асн - н. оберт6виИ. 
2435. Носовоil (о под"еСІ<е, І<ольце)--но-

совИil. . 

2439. 

2440. 

2441. 

2442. 

2443. 

.. .• 1�00llIOTHWil--В. аБСОЛJbтвИЙ; 
н. h ••• p ..... A-н. невірвий; 
м. оwиllо"нwА--Н. помилк6ВИЙ. 
Ну ... р, но".Р - ~Mep (-ра), чи-
сл6; 

н. т.n.фоннwА-Н. телеф6НННЙ. 
Ну".Р.ТОР, мо".ратор -- нумера
тор (-ра). 

Ну".рм"м, но ... рн .... - нумернйк 
(-ка); 

". O ... THWA-H. лічИльний. 
нум.ро •• ни. - нумеруванНЯ, н)"
мер6ваиня, числуваиня, число-
вання. . 

Н"'РЯlOщ .. А янор~, телегр.-вшР
на l;ітва. 

о 

2444. 

2445. 

2446. 
2447. 

2448. 

2449. 

2450. 

2451. 

2452. 
2453. 

~454. 

2455. 

Об .... ан ... (ПРО'ОЛОl<ОЙ) - обвн
ва.ння, обвиттЯ. 

ОбвиВаТЬ, .... иТь - обвивати, об
вити. 

Обв"т",й - оБВЙтиЙ. 
Об_нзн. (прtюода) - 6бвязка; 

(процесс) - оUвЯзупанн". 
оБвя8ы�ат''',-аатьb - обв~із}'вати, 

обвлзатн. 
Обrоранм. (6анiJажей, 1\онта1\тов) 

-обгорl!(а)!IНЯ. 
Обrорат",,-р'ТЬ (о 6aJiдаЗfCllЖ, It;ОН

mal<max) - обгорil(а)ти, обго
рІти. 

Обгср.вw"Й (KOHmal<m, место)
обгорlлиll. 

Об ••• р ..... Нн ... й - знешк6джениЙ. 
Обе •• ре_ивание -- знешк6д:tI<У

вання, знешк6дження. 
Об ••• р_живать,.дить - знешкО

джува'l'И, знешк6дити. 
Обо.,"ир.нн..,іІ ( ... еталл) - зне

масиениil. 

2456. Об •• жириаан ...... (.м:еmwrлов) , 2'аль
ван. - зпе}. ·чювання, знемас-

~i57. 

2458. 

2459. 

2460. 

2461. 
:t46~. 

нення. 

Обе.жириВаТ~,-рить - знемасню
вати. знем8.снити. 

Об_.опао_ни., об •• вр_жи.ам", (пе
ренапря;женuя) - знешк6джу
вания, знешк6дження. 

Об.80паwивать,-ОИТ~ - убезпечу
вати, убезпечити; О., об"вре
дить-знешк6джувати, знешк6-
дити. 

Обертиа (Яl<ОРЯ) - обг6ртка; 
о. янорная-о. витворшЗва. 
Об.ртон - иоерт611 (-па). 
Об.ртомн ... " (о І<олебанIlU) - обер-

т6нпиli. 

Z463. Обиnадка - обкладина; о. (про
цесс) - обкладання, обкладен
ня; 

Z464. 

2465. 

Z466. 

2467. 
2468. 

2469. 

2470. 

2471. 

2472. 

Z473. 

2474. 

о. аа.емпеННaR--<J. вземлена; 
О. ".опироваиная - о. іаоль6ва

на; 

о. ппатиновая-О. платнн6ва; 
о. станиоп'.ая - о. стаиіол6ва, 

о. цииофолШиа. 
Обпаст .. , р.Йон (потре6JШШЯ)
царина. 

ОБП8гчать.-ч .. т .. (ПУСІ< 8 ход)-ПО
легшувати, полегшити. 

Обп_гч.ки. (п YCl<a " ход) - по
легшування, полегшення. 

Обп.г".нн ... А - полегшений. 
ОБП.А8Н.8w .. іІ (ПР080д)- обмерз
лий. 

Обп.д.н_ни. (провод08) - обмер
зання. 

оБпмцо8анныІ (l<��Ho-алп.) - лич
к6ваниЙ. 

ОБПМц08w.ами., .... ка - личкув6.в
НЯ, личк6ванвя. 

06пицо ..... аТ~, ... ц ••• Т .. - nИЧКУ
"ати, обличкувати. 

Об .. ат ..... к ... - обвивання, обм6-
тування; 

u. а П.Р8ИР"'WНУ - о. перекри
вом. 

Об8lаТ ..... тlІІо,-.. отаТ .. - обвивати 
обпИти, Обм6тувати, обмотати: 

2475. 
~47б. 

Об ... к (воадуха) - виміна. 
Об .. отакн ... А (ПР080д) - обвйие

нин, обм6таний; о. (на ре6ро)
р,ба обвинений. 

~477. Обмотка - 6БВltтка (Пул.); об
... omr.a (А., ФС., Др.); ІІа
",ощка (ЛсФ., МТК.); [на.іЙ
(Рно.); на"uвач (ДСТ.»); 

о бараб.нная - о. барабанна; 
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u. беnИЧІІММ МОП800М - О. К.1.іт-
кова; 

о. б"фИПJlрнап-о. двонитк6ва; 
о. &0"0 .... -0. бічна; 
о. 6РОН ••• ІІ-О. панцерна; 
о. бума",иа .. -о. папер6ва; 
о .• дв. опо"-о. двошар6ва; 
о .• "80НОПIl"0 оло •• - о. кілька-

шар6ва; 
о .• ОАИИ оnоll - о. одношар6ва; 
о. воавратна,,-о. звор6тна; 
о. 80ЛНО •• ", воли.обр.аная - о. 

хвиляста; 

u. ::70могаТ8Пllна" - О. допоміч-

о. 8торичt048Я-Q. вторинна; 
О. г~ммтр~n"ч.он." - о. гем:ітро-

ПІчна; 

О. гпа.ная-о. головнА; 
о. гпадкая---о. глАдка; 
о. Д80Йная-о. подвійна; 
о. Д.УМИТН.Я, би ... л"р"_" - о. 

двонитк6ва; 
о. двуспоінан-о. двошар6ва; 
о. Д8УХПОПlOснан - О. ДВОПОЛЮ

с6ва; 
о. д.ухф.аи ... -о. двофаз6па; 
о. Д8мп •• рнаR,Д8МПФИРУЮЩ.Я-О. 

вгаМlВШ1; 
о. ДJМутаеая-о. джут6ва; 
о. Аиам.трал~ная -о. поперечпи

к6ва; 
о. диско.ан-о. кружа.лами; 
о. д .. Ффе.р.иц .. an .. ная - о. ди фе-

реНЦНІ.'1ьна; 

О. дуго.а .. -о. дугова; 
о. аамкнутая--о. замкнена; 
о. аигаагоо6раан." - О. зиr'загу-

вата; 
о. ау6чатая-о. 3уt-'часта' 
о. иа кnубков-о: К.1убк~ва; 
о. иамен.нная-о. змінена; 
о .ка6ельная-о. KaU.lt>Btl, жидьпи-

к6ва; 
о. "атуwечная-о. шп\" ЛЯ:МИ' 
О. нnеткоо6рааная-0. ~клітк~ва; 
о. "ольц.вая-о. кі.1ьцева; 
О. "омпаундная - О. дво}ста, о. 

КО:МП<1УН,J,uва; 
u. "омпенсациоиная, компеноиру
ющая-u. KOMl1~lIcaцiIiHa; 

о. иор~т"оаам"нутаА - О. КОРОТ

коза.мкнена; 

u. левая, оп8вы�M ХОАОМ - О. ліво-
хідна; 

о. Л8НТО"'lная-О. стьожкова; 
О. по60ваА-О. :1060В8.; 
О. машинная-О. машин1>ва; 
о. МНогонратно .... аМ"Кутая - о. 

.:\оlногокра.тно-з1імкнена; 
О. многополюсная - о. многопо

.lюс6Вil; 
u. МНОГО ••• Н'" - u. многофаз6-

ва; 

о. на ре6ро-0. р~ба; 
о. наиnонная, КО08Я-0. скісна; 
о. Н8lавиоимая-о. неаалгжна; 
о. н."р.р ..... ная - о. безперервна; 
о. Н. миогократная, О поВтори ...... 

• отупление.. - О. повт6рно
вхідна; 

о. неоим.етри""." n. несиме-
трична; 

о. одиооnоАи ... -о. оцпошар6ва; 
о. ордииари ... -о. ордннарна; 
о. OTA8n~H8A-O. OKp~Ma; 
о. ототающая-о. запізно.; 
о. параПn8пьная - о. рівнобіжна; 
о. "8"lbновая-0. конопляна; 
О. первичная-о. перпинна; 
о. п.тлевая, петлеобраанвя - о. 

петля('та; 

u. ~~;:;H006paaHaA -- О. плитку-

О. по онруненооти--о. обвідна; 
о. по раавертн., IВОПЬВ.НТН8Я-О. 

роагортк6ва; 
о. по хорде-о. тятивна; 
о. подвиненая-о. рух6ма; 
о. подраадenеннаЯ-Q. поділена; 
о. попуои.м.тричная -- о. півси-

метрична; 
о. полюоная-О. полюс6вs' 
О. поonаАо_атеnlb"ая - о.' низко

ва; 

о. П.-"арап".пьная - о. ниак6во
рівнобіжна; 

u. правая, о праВblМ ХОАОМ -- о. 

правохідна; 
о. проаопочная-о. дрОТSlllа; 
о прянееА - о. прядив'яна; 
О. пуо"оваА-О. пускова; 
О. ра.ноо.~ционная - о. рівно-

МUТ<J.шкuва; 

О. раадепьнаА-О. поділена: 
о. раа'емная-о. РОЗНІмана; 
о. рао"опожениая в двух "ПОСКО

ОТАХ-О. двопдощева; 

О. раополоне8нная водноА плооко

оти-О. ОЦІЮІІ .. Іvщева; 
u. раопопо.енная в трех "пООКО-

отях--о. трип.'lощЕшu; 
о. ре6ром, на ребро-v. рJ'ба; 
о. ручная-о. ручна; 
о. о АВОЙНblМ повторны�M еоту"п.

Ни8М-О. двонхідна; 
о. О л •• ы�M ходом-о .. :IlвохіДllа; 
О. о nOnHblM шагом - о. ПОВllо

СТУПJltша; 
u. о ТРОЙНblМ повторны�M вступnе

нмем-о. ТРИDхідна; 
о. о укорочеииы�M waroM, хордо

вая-О. тя:тивна; 
о. ое"ционная-о. моташк6ва; 
о. оекционированная - о. секціо

н6вана; 

о. оери.оная, параПЛ8nьная - о. 

ршнuбlжна; 
о. оммметричная--о. симетрична; 
о. оконцентрированиая - о. ск~п-

чена; 

О. оnонеН8Я-0. складна; 
О. смешаниая-О. мішана; 
о. соотоящая иа коротких кату

шен -- о. короткошпулева; 
о. опмрanlbная-о. спіральна; 
о. от.рнеН.В8Я-0. стрижнева; 
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О. О .... ИРУГnlblХ ст.ржи •• - u. 
прутова; 

о. ОТУП8Нlbчат."--О. східчаста; 
о. тр" .... Ная.(трансфор ... атора)

о. TreТJIHHa; 
О. тр.х •• аная--о. трифзз6ва; 
о. уравнитеn~и.Я -- О. ВllРІВПЯЛЬ-

на; 
о. фааная-О. фаз6ва; 
о. хпоп ... то-6У ... lІІнаА-О. бавов-

няна; 
о. хордо .... --О. тятЯDна; 
о. ц.пна .. -О. ланцюг6ва; . 
о. цмпиндр .... есll8Jt -- О. ЦИЛlН-

дрична; 
о. wабпонна .. --U. м:одлова; 
о. wунто •• я--о, узбічник6ва; 
О. авопь •• нтна .. -- о. розrортк6-

ва; 
u. зк."потенцмаП~.I'" -- о. рівно-

оотенціяnьна; 
u. втопмТ" (8 желево) - О. вклз.-

С'ІИ. 

2478. Обмото .. "_", об.ОТа отдеn8ние-
оGвнвQльня. 

2479. Оli .. ото .. и .... - обвитк6виh; 
о., об8и •• lОщиl отанон, машмна

обвивальниЦЯ; 
О. отдеп.н". -- обвивальнЯ. 

~ ІНО. 06мот .. ик - обвивQльник (-ка). 
"~~l. 06н.ру",.ин ... 1І (о повре:ж:денШl)

виявлений. 
:!41');!. Обиару,"" •• "И.' иаХОНІД8И".-ВИ-

нвлянНЯ, виявлення. 
241)3. Обнаруживат .. ,-житlt, ".АТИ (про

боЙ. повреждение) -- виявляти, 
виявити. 

21Н4. Ободок - обід6к (-дка); 
о. anIOМИНМ.ВblМ, рентген. -- О. 

алюмінішшli. 
24S5. Обожженн",1і ("лuн"ер, глина)

випалений. 
2486. Обоанач&ть,-ЧИТЬ -- поЗнача.ти, 

позначити. 
2487. Оьоама .. ен ... - позначка; о. (про

цесс) - пuзначаНllЯ, позначен
ня; 

о. типово. (.машuн) - п. тип6ве. 
2488. ОбоаначеННblЙ - позшічеНIІЙ. 
~4HO. Обоliма, 0601lМиц. (для у"реnл. 

"абелей, патрона) - обіймиця; 
о. Ж.Л8аиая-о. залізна; 
о. аажимная-о. затцскна; 
о. и.опМРУIО' .я-О. ізоляційна; 
о. "онтактн ....... · -о. дотичк6ва; 
о. "оддерживающа .. -О. ПІДТРИМ:

на; 
о. подпираtoщая-о. підпірна. 

24\10. 060nо"ка - обол6н(к)а (Г., А., 
Рнд., Др., ДСТ.); обгор"",а 
(А., Г., У.); 06лудl<а (А., 
Г.); тулубець (А., У.); бо
дина (Т.нч., Фе.); ПО80лічка 
(Рнд.); 

о. (мбеля)-6дяг (·гу); 
о. асфan .. то .... - о. аефвльт6ва, 

-БИЙ; 
о. ВОДRная--о. водяна; 
о. глиНян .... -о. глиняна; 

о. д.о_"" - о. подвlйна.-ииЙ : 
ДІОІУТО .... - о. джrr6ва.-внЙ • 

:: ".оn"ру"- - о· і3QляціllВ8. 
-ниh; й 

о. и.б.n .. --одяr кабл~ВИ ; 
о м.дм"--О, мідна; е а 
о: М.Т................. -- О. Ме~8Л в , 

-вий; . а' 
. о. М.nРО.ОДllща .. -непроВIДН '. 
о. nару."мо • .--о· n&русин6ва~о
о. П"АОХр.кмт.n~"" -- о. аа 

біжна' . 
о. пропи~."""'--О. нап6еRа;. 
о. o •• To-прОlр ... " .... - О. СВіТЛО-

проз6ра; 
о. с ... Нц ..... --о. олив'Яна; 
О. 08"8"0 •• "-0· селе-и6ва; 
о. otanIbH_-О. стальні-

2491. О'орот--Оберт (-ту). ' 
2492. Оборудо •• м". (UlUIІ<цUЙ) - уftfат

кування. устатк6В8ИНЯ; 
о. и.nод ...... ио.-у. нерух6МЄ. 

2493. Оборудо •• ми .. А - уftfатв:6ваниl. 
2494. Обору.~о.ат" - УС?і,атК6вувати. 

устаткувати. 
2495. 06р.6.т .... и .... ·тиа - обробЛ_В

ня. обр6блеНИR. 
2496. Обр.6.т .... т .. ,.бОт.т .. - обрОО

ліІТИ, обробИти. 
2497. 06ра6от.ми .. IІ-обр6Gлевиі. 
2498. 01iр.60Тиа - оброблttння. обр6б

лення; 

2~99. 

2500. 

2501. 
2502. 

2503. 

2504. 

2505. 

~506. 

о .• фОР"О.ка (al<. nласmuн)--фОР
мування, форм6ваиня. 

Оliраа.ц-взірlщь (-рця); 
о. фотометр ... ео ... " - в. світло

мірчиll, фотометричний. 
06р.ао •• и". (вольт. дуги. волн)-
утв6рювания, утв6ренкя; 

о. искр-іекротв6рення. ' 
06раао •• ии ... А-утв6рениЙ. 
06раIО.W •• т~,-.ать,-СR - утвО-
рювати, утворитн. , 

06раацо .... 1І (uнcтpY.Aleнm, ме"
тРО.Alетр )-взі рцеВНіІ. 

06рамn.и". (.Alачты) - облн.и6ву
вання. облямування. 

06рамn.ииwll (о ",ачте) - обля· 
м6ваниil. 

06р ... nJ.т .. ,· .... т .. - оБЛВ1l0ВУва
ТИ, облямувати. 

~507. 06рат"м".1І (о ",ашuне) - відво
рітнИи, реверсИвний; 

2508. 

2509. 

2510. 

о·мо.т" (полюсов}-відворlтність 
реверсивність (-ности). ' 

Оliрати ... А (тОІ<. дейстеие, С8яаь)
звор6тний (А., У., Т"'Ч.,РНд.); 
noвopoтнuй (А .); вiдвopimнuй 
(А., Т",ч.,Рнd.,ДС1·.); 

о. (обращенны)-обьрнениІІ;; 

о. ~':.;'j; ... ат. - протИвний знак 

v. аn.ктрода .. жу_ О .... -проти. 
електрозвор:;meния. 

Оliр.щаТ .... т .. т .. (�<ptI'/lIO)-обер. 
тати, оберн:;ти. 

Обра..,,8И". (ин.еpcuя) - обе ....... . 
ня, оБЬриеиlЦl. " ... н 
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2511. О.,.щ."" .... (о 1qIU804) - Об6рне
ний. 

2512. О.,. .. "" .... (06 иаОА. тр .• о "1IJдe) 
~брlзанвй. . 

2513. о., ••• - ОбрІзування. обрlаан
ия. 

2514. О.' ....... т ... -•• т .. _ обрlaувати 
ОбрІзатн. • 

2515. О., .... (~oдa. АШаШ) _ роаl
PB~; О. (процесс) - УРв'иня 
УВ1РВ'ННЯ. роарив'ння РОВі: 
р_ння; • 

о. ~:::.OOTO'O"" •• - р. ОДllобlчна. 

2516. О.' ..... т .. О •• О.О' .. т .... _ урн
в'тися. -урв'тисв. 

2517. О .... , .... " •• (ти., телегр. etnJlН
цuц) - ОбслугОвуваиии. обслу
ГУВ'нив; о. (пер.датчulrа .... а
IШlНw) - пОраннп. 

2518. O.On, ..... " ... _ ... T .. _ ОБСЛугову
ватн. обслужИти; о. (передат

ЧUIr • ... aшuну) - порати попо-
рати. • 

2519. O •• n' ...... oo_. (персонал) _ об
служИЙЙ. 

2520. Оllт ...... а" ... - Обточування. об-
тОчення. 

2521. O&t ...... at ... -То ... Т .. (lrоллеlrтор)-
2522. Обточувати. обточИтн. 
2523. Оllт.к." ... (mOlro ... ) - Обтікання. 

O.T.K.:r .... T..... - обтікіти об-
Т~КТИ. ' 

2524. О'т .. ,а" •• (J<Оллеlrтора. маШШ<w) 
-обтИР{Шня. 

2525. O't.,.t ... -Т.Р.т .. --обтиратн 06-
терти. ' 

2526. О&ТО"."""'І (lrоллеlrтор) _ обто
чений. 

2527. 
2528. 
2529. 

g:тlО,.Ц .... - затемнення. 
'rn .. • ....... й - об~глюваний. 

O',rn .... "". (стол6а) - об~глю-
вання. обв~гленив. 

2530. O',rn" •• T .. ,.n.r ... _o .. _ оБВ)іГЛЮ
вати, Обвуглити,-ся. 

2531. О&х •.• т .... " •• (ролиlrа. столба)
Обll1.кання. 

2532. О.х •• т .... т .. ,.т .. т.. - Обіймати 
ОБІЙНЯТИ. • 

2533. О'хо" (06 ... 0nt1Ш)--обхlд (-ходу). 
2534. О&щ ... (СUгнал. освещенuе. mOJ<)

загlLl ьний. 

2535. О&·.КТІІ ... ". (отсчєт, lІаблюде
нue) - об'єктИвний; 

2536. О·".ООТ" - об'єктивність (-ности). 
2537. 0& .... - обсяг (-гу). М'єм (-му). 

06 ... "... (/Юльта.м_тр. иа ... ерє-
ние) - обсвговий, об·ємниЙ. 

2538. О.an"н .. І (о ла.мnе, J<олnаJ<е)-
овальний; 

2539. 
о·"оот" - овальність (-ности). 

ОrН8МНОНlИАниА аn8нтроnиа-вог
няиотечна електрqлlза. 

2540. Оr".ото." .. й - вогнестійкйй; 

2541. 
O·"Oot"-вогнест lйкість (-костн). 

ОrН8ТУUlИТ8n... - вогнегасник 
(-ка). 

2542. Or".,no,,, .. 1 (матєрuал. U80ЛЯ
ЦUЯ) - вогнетривкиiJ; 

.-"."'Iо-ВОГ)lетрйвкlсть (-ІСОО'І'ІІ)_ 

2543. Or.no .... T.n ..... - наголбв'я 
телефбна. 

2544. от.",,-воroнь (-гию); •. (сеет)
свІтло; 

о .• '.r.IОЩIІ. (в CЩU;роноClrОne)-
с.обіжн6; 

•. "O"T,on"" ... - С. контрОЛl.не; 

•. ""т .... (ло lrоллеJ<тору)--в. 
колонИй; 

4._ о. о .. т"an .. " .. 1 - с. гаслІвне. 

~45. Отр.8АОТ ... ·""Т.. (аащищать ли-
1> нuю) - аахнщати. захистйти 

2 46. ОТР._" •• (аащита ЛUIIUU про. 
/Юд08) -- захист(-ту); о.' (про
цесс) - захищаннн. 

2547. Оr,_."" .. й, _"Щ.""". (о л/r 
нии, проводе) - вахИщеннЙ. 

2548. ОТр ........ "" ... (о двuж.) _ обме
жениl:; 

0.-._110 ....... (вbUrдючатель. реАС.) 

~би6жено-залежниll. 

. 2549. От'." .... т ..... (тоА:а, евдЬІ) _ об
межувач (·ча). 

2550. 0"""."0 ... 1 (nотенцuал) _ ')Дllа
ковнА; 

o .• ;:;;:~~~ ..... - однаково-об-

2551. О" .. "а,,, ... (о шш<е) - ординар
ннЙ. 

2552. 0"""0".""'1 (вагОIl. nро,од, nоле)
ОдииllчниЙ. 

2553. О",!о.an."т" ... 1 (иОIІ) _ одновар
Тісний. одновалентннlІ' 

О·"ООТ" - одновартісніСть (-но
сти). одновалентність (-ности). 

2554. о,,"о •• тт" .. 1 (о ла.мnе) - одно
ватннй. 

2555. О""О., .... "н .. 1І (о телефоIlUРО' .• 
ШUРОJ<овеЩQIIUU) - одночасний

о·"оот,,--одночасність (-ност"). • 
2556. О""о"'"n .. """. (nро,одНUIr) - одно

жИльний; 

о. ка6.n .. - одножИльннк (-ка); 

O-~~~j~ - ОДНОжИльність (-но-

2557. 0""0 •• '''0001 (телефон) _ одно
звуковий. 

2558. 0" .. 0 ..... "" .. 11 (полюс. 3ЛЄlrтрuче-
ст,о) - однойменний; 

2559. 
O·"ooto.-одноЙменність (-ности). 

О""оиат,ш ... " ... 1 (телеФОIІ.тРQIIС
форматор) - одношпулевнй. 

2560. O""oKo"oon .. " ... 1 (о АСачте) - од-
НОКОІІСОльннЙ. 

2561. О" .. о"о"такт" ... 1І (J<OUpep, _J<PO
фон) - однодотнчкбвиЙ. 

2562. o""o",,,,n .. ,,,,,1 о ... афо, - одно
р~кий семафор (-ра). 

2563. O""OM.Tann" ... o,, .. 1 - ОДІІомета
левий. 

2564. О""о""т"",,1 (nод.ес) - однонит
ковнй. 

2565. О""о"оr"й (об опоре) - одноно
гий. 

2566. 0",,006Р •• "1оІ1 (о вращєиuu)-од
номанlтний; 

о·"оот,,-одноманlтність (-ности)_ 

одиоплечвА - OoacвoCТL пожариав 
7з 

2567. O"".nn ..... (о веси) - одвор&
менниА. 

2568. O""onon_" ... (еllJlrAЮllатель. те
лефон) - однополюсовий; 

о-"оот .. - однополюс6вlСТЬ (·во

сти). 
2569. o" .. onon"' ...... - однеполирииА; 

•• ,,,оот .. - ОДlІополирнlсть (-но

сти). 
2570. O""onp •• o,,"". (о линuu) - одно

проводбвиЙ. 
2571. 0""0'0""". (уголь. nо.и)-одно

рідний; 

о.""оот" - оДнор Ідність (-ности). 
2572. 0""0,."" ... 1(0 Iraтl/w •• 06мо_) 

--однорядбвий; 
o_,,"oot..--однорВдбвIСТЬ (-вости). 

2573. 0""0."0."". (об оБМОmlrЄ }-<>ДНО
U16рбний; 

0."oot..--одношар6віСТЬ (-вости). 
2574. о""о.торо""". (обрwв, ntрtдll'lа. 

nитание) - одноБІчний; 
о-,,"оот" - OAHoti Ічність (-ности). 

2575. О,,"ОТО"""" (рофлер) - ОДНОТО
н6виЙ. 

2576. о""оу".,,, .. 1І (авоно,,) -одновдар
ний. 

2577. 0""0 •• '""''' (mOIr, ечетчи .. ) - од 

2578. 
2579. 
2580. 

иофв.збвиll; 
о-"оот" - однофазовість (-вости). 

О""ош",р""," - ОДНОШНУРОIoШЙ. 
О,,"оат.",""" - одноповерхQвиЙ. 
О""онкорк,,,. (nреобрааоват.ль)-

одновитвордевий. 

2581. о""онруок .. lІ, о"ко_т.",",," (сте
лаж) - одноповерхОвнЙ. 

2582. 0","8n."к ... 1І ("аб.ль) - ожИвле
ний. 

2583. о",,,on"т .. ,·.кт,, - оживляти. 

оживити. 

2584. 0 .. "" ....... 1 (о .itощностu, lІаnря

:нсеllии) - гаданий. 

2585. О.о"ер"т - озокерит (-ту). 
2586. О.ок.'"То .... 1І (об uаОЛllЦUII. лен

т.) - озокеритовий. 

2587. ""О""РУlOщкІІ (о тРl/БJ<.) - озо
надійний. 

2588. О"ОфО" - озофон (-на). 
2589. О"а ...... т .... е ... аIOЩ •• " •• От .... -

заваджати; 
u. СОПРОТ ... n8НИ8 - ставити 6пір 

(ва Г.); [чцнuтu ОІ •. р; ,uявлятU 

(Тмч •• У.»). 
2590. OKon""a-ЦJ' ~pa. 

2591. Ок"оn"теn .. " ... Й (процесс aI<l<YMI/
я.unора) - заКЙснювв.льииЙ. 

2592. О"ИnIOА",о •• н" ... 1І (гаа в труБJ<е) 
~КЛlOд6ваниЙ. 

2593. Окиn,,",," - оклюзія. 
2594. 0""0 .. " .. ер"теn .... о. (фотометра) 

-вікно вимlрче. 

2595. о .. о"."к",1І (об опоре, станции)-

2596. 
2597. 
2598. 
2599. 

кінцевий. 
ОКО""У - оконlт (-ту). 
О ко"," 0 ... 11 - оконітОвlІ. 
о"ок ..... 1І ("онта"т) - вікОнннЙ. 
О"О ...... КО (, nредохр.nроБJ< •• , фо-
то .... тре) - вік6нце; 

......... _(.npoБJ<C)-в. лосlUl-

кОне. І 
2600. 0....- <<<*та) - satiарвлеи сть 

(-НОСТИ); о. (еАО4 крм8) - по
фарбленвИ; ._ (nроцє«) - фар0 
буРНuJI, пОФ&рОуІІ'ИИВ; 

о. III1"aт.,n ... - - п. кислОТ0-
трввве; 

о. n'.I�O ........ -- .т ..-. .... 
-По протніJJЖ'вве. 

2601. 0"' ..... _ ... (<<*11І) - вабарвле
ииА; о. (пред_ІІІ, npu60p U m. 
п.) - пофарббвввИЙ. 

2602. о", ....... н.. (света) - заб'р
нлюванИSI, ааб'рвлеВВ8; •• (пра
бора. досlШ) - фар6увАвНJI. ПО
фарБУ_ННЯ •. 

2603. о_ ...... Т ..... ИТОо.-.. <<<*т)-8& 
барвлювати. saбарВJIТВ,-ЄВ; ••. 
(прибор. nа .... щаше) - фарбу
вати. ПОфарБУВ'ТИ. 

2604. О"руrnoи •• -- (~)окР1ГЛlOваlПlВ. 
(аа)окріглення. 

2605. o .. ".n."" .... - (а8)01С~глеивА. 
2606. O."rn.t".-n-, - (sа)ОКР1ГЛJD

вати. (зв)окрyrmrrи. 

2607. o.,'_T".-ЖМТ" - от6Ч}'В&ти. 
оточИти. оБКР1жувати, оБКру-, 

жИти. 
2608. Октопп •• о,,_ Ten ........... - ВОСЬ

микратна телеграфів. 

2609. Онун." •• (uглw) - занурИнвя. 
заВірення. 

2610. О"' •• т ... ·"ут ... ·о. - занурати. 
занурIiтИ,-СЯ. 

2611. оn"_t' .. " .... (алa.l(ЛОЧ«}-8й
ЦІОватиJI. 

2612. оn"ф .... оn.ц.о"и_ - олІя ва

рВна ізолядійна. 

2613. Ono.o - цИна. 
2614. о"о •• н"",й (nредохранитиь, ФО

льга) - цинбвиА. 

2615. Ом: ohm; О~т(п); оhш(ш) - 011. 

(бма); 

О ... от .. "" .. IІ- о. справжніА. 
о. но,,,an .. ,,,,,. - О. нормальний. 

2616. О ... ,.кон; Uhm's law; Obmвch ... 
Gezetz(n); 101(1) d'Ohm - Омів 
закОн (-на). 

2617. О"."н.и"". (угаль) - ПОIlIдие-
ниJI. 

26176. О"Ц"."Т" - помlднювати. по
мlдwiти. 

2618. О".Т - оміт (-ТУ). 

2619. о .......... (соnропшвлєнuє)--оиlч
ний. 

2620. 

2621. 
2622. 
2623. 
2624. 
2625. 

2626. 
2627 

Ом".т, - омм6тер (-тра); 

о. ТО"""Й-О. тбчнн!!.. 
O"roT,." - онгстрем (-'.ІІа). 
О""оr,.ф - оидбграф (-фа). 
ОltДуnято, - ОНДУлятор (-ра). 
Опanи" - оп8..П Іна. 
Опan .. ро.аии ... (о ст."",., - опв". 

л6ваllИЙ\ 
Onano ... 1I (о сте .... е) - опаловнА 
On.o" ... - небеsn6чиий; • 
О-МООТ ... - небезпека; 

о. по_р ... я - н. пoarkжиа. 
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2628. Оп.р ..... о" ..... (аппарат. уг.рае
Л("ниt) - операцlЙннЙ. 

2629. Оп.ра".т~.-.ІІТ~ - випереджАтw:. 
IІІ\передити (Г.. А . • .У .• 
T.4I~.); обганяти (Г •• А .• .У .• 
Т ... ч.); сПtptджamu (А .• Т ... ч.). 

2630. Оп.р ...... щ ... (ml)lr, уголь) - вн-
передю!Й. 

2631. Оп.р ••• " ... - внпереджАння. 11І\
переджения. 

о. ,,,от., •• ,,с,,,,--в. гістерезне. 
2632. Оп.р .. ро •• " ... (на 8"'СО"0 ... нanpя

жєнии) - Орllдування, оперу
вання. 

2633. 

2,,35. 

2636. 

2637. 

2638. 

2639. 

2640. 

2641. 

2642. 

2643. 
:ttH-I. 

2645. 

2646. 

2647. 

2648. 

2649. 

2650. 

2651. 

Оп.р",о •• т~ - ОР1дуватн. оперу-
вати. 

Оп .. п .... - тйрса; 
о .•• n •• "W. - omfJ.IКa; 
о. Нllии.n .... 8-Т. Нlклева.; 
О. а.р.llр .. " ... -'І'. срІбна. 
Опn.т.т~.-от" (lrабель) - поплі

татн. поплестИ; обплітати, об
лестй. 

Опn.т.""". ("абель) - поплёте-
ний, обплётенаЙ. . 

Опn.т". (про.оОа. кабеля) - п6-
плітка; (сеть на кoлnакt)-ите-
ринка (аа Г.); плётнво (ДСТ.); 

о. "роп.таИН8JII - П. вап6єва. 

Onnoтo .. "w. - поплітю!й; 
О. ".Wllиа - попл1тниця. 
Опп ... (рl)г08) - Обт6плювання. 

обт~плення . 
Опор. - оп6ра (А.); підпора 
(А .• Г...У.. 7· ... ч.. ФС .• 
АIlС.); піdпtрmя (А.. ФС .• 
АllС.); 

О. 8ИН8DН8ІІ-О. анкерна; 
О. Н8аУЩ8JI-О. підтри.мна.; 
о. OQhohora .. -о. однон6га; 
о. 0"0"8"""'-0. кінцева; 
о. ПРО".""УТОЧН&ІІ-О. проміжна; 
о. УОІІІІМ"И8 .. - о. підсИлена; 
о. ц",~нотянут"" - о. суцільно

тягнена. 

Опор" ... (иаолятор) - оп6рннй; 
о. ат......... (кольца) - основна 

стація. 
ОПР ••• - оправ .. ; 
о. _"ито_а .. - о. гвинтова; 
о. ".тannич.с_-о. металева. 
Опр •• n."н". - оправленнЙ. 
ОПР.8ІІJ1Т~ ••• "Т'" - оправЛЯТИ. 

оправнти. 
Onpaw ... aH"8 - запИтування, за

пнтання. 

ОпраWИ.8т~.-nроо"т~-запИтува
ти, запитати. 

ОПР.А.n."". (-места П08Р.жд.)
визначання, визначення. 

ОПР.А8JlJlТ~."nИТ~ - визначати, 
вИзначнти. 

Опр.аао •• "н". (кабель) - обпі:с
нутий. 

Опроllо ...... (дина.мl).4ІйШ.) - ви
пр0б6вуванвя. вИпробування. 

Опроllо •• "" ... (І) дина.мО.4lаш.)
вИпробувани.ІІ. 

2652. 

2653. 

2654. 

2655. 

2656. 

26Б7. 
2658. 

2659. 

2660. 

2661. 
26112. 

2663. 

2664. 

2665. 

2668. 

2667. 

2668. 
2669. 
267U. 
:!671. 
:!672. 

2673. 

2674. 

2675. 

2676. 

2677. 
267~. 

2679. 

2680. 
2681. 

Оп,. ..... _т •• -О-". QИПрО
б6вуватн. IІІ\пробувати. 

Оп,о"._""", (ОnI)Р) - перекн
дання. о. (фав)-перевеpтQнвн. 

Onpo ... A_ .... ~.-"YT~ •• _ (ОnI)Р"')
переКlІ)\атн. переКЙВутн.-гя; о. 
(І) фааах) - перевеP'l'&ТИ. пере
верн~тн.-ся. 

ОпрО .... А .... оощ ... а.. (об I)ПОре)
перекидний. 

Опро""нут". (І)б І)noре) - ПІ'ре
КИIlУТнІІ. о (І) фllflЄ) - пере
вернутнй. 

Опроа (абонента)-вапит (-ту). 
Опроа"... (штепсель) - запит

ний. 
Onpwa ...... " ... (нити) - оббриз

куваlllШ. оббJ)Иаканвя. 
Опр .. а"" •• т~ -"YT~ - оббризку

вати Оббризнутн. 
Onp .. a"yтw. - оббризканий. 
Опт".у. (нщ:р yalrU) - 6птимум 

(-му). 

ОПТ""8Он ... (nиpOMeтp. зфflJeкт)
оптйчннІІ; 

о. о .. ,нм - зорове гасло. 
Опто.... т.р"ф - гуртовиll та
риф (-фу). 

Опто,м~ •• "м ... а ..... (оргакцuU) __ 
оптогальванічннЙ. 

Опуа ... " ... - спускания; 
о .... а .... но ....... (каора) - зни-

кІшня. 

Оnуо._'І"~J-ОТ"Т" - спускати. спу-
стити. 

Опуа .. "о. - спускю!Й. 
Опущ ... " ... (ключ) - СЩщеннЙ. 
Оп",т, ... аперм.ент-д6слід (-ду). 
Оргамо"м - оргаuсИна. 
ОРА"".рн ... А (вЬІКлючатель. бло

кировка) - ордннаРIІНЙ. зви
чайнни. 

Op.WK08WA иаопятор - горішк6-
вий ізолятор (-ра). 

Op .. e"T"po •• "HW. (об иалучєнии) 
~скерОваниll. _ 

ОрТо'онanЬн .... (о поле) - прямо-
кутнии, ортогональннlІ. 

ОРТОА"В'Р.ф-ОРТIJдіягр&ф (-фа); 
о .• ертикan~нwЙ-о. сторчовйй; 
о. ГОРИ80нтan"нwА-о. позємий. 
ОРТОАм.,раФ .. ІІ - ортодіяграфlя. 
ОртораАНО'Р.ф - ортораді6граф 

(-фа). 
ОРТОРВАllо,раФ .. 1І - орторадіО

графія. 
Оа8А'" (RКЩ,U) - (о)сідання. 
008AQК, 0О8АК8., аWА.п.н ... -6сад 

(-ду) (А.. Т ... ч.. JfXG .• ФС., 
Аис .• ДС1.); гuща (Г .• А .• 
.У •• АІК.); фус (А .• .У •• Т-мч., 
АЛС .• ФС.); вuБРllд(А.); буаа 
(А.); 

о. (8 аl<ку ... уляторе) - ryща; 
о. IІп.ат"щ". -- о. БЛИСК}ічиll; 
о. И8ТОА"".-О, кат6дниlІ; 
о ... 0." •• 10--0. грудкуватнй; 
о. иРиОтanп ..... оН .. " ~ о. криста .. 

лlчний; 
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о П8О ........ --о. пlщаииlt. 
2682. ~_,,~,."T. - осаджУватн, 

осадИти; 
о_а .. --осlдати. осІсти. СА 

2683. 0_."". - осаджування. о -

0.':::::;--0. ан6дне; 
о .... TOA"Oe--О. кат6цие). осві-

2684. Oa •• _T~.-"'''T~ (.анну 
жати. освlЖЙтн. 

2685. Оа •• _"". (в"анн"') - освіжавня, 
осв.\ження. ). 

2686. оо •• т .. тanь-освlтлювач (-ча • 
о. п.р.ат"но.--О. переставвИlt. 

2687. Оа.8Т"Тan~н". (приБI)Р. арAt/lЛlУ-
ра) -- освlтлювальвНй; . 

u. (ПРI)800. нагРlІвка. сеть) - СВl-
тлпю!lІ; . 

о at." ...... --освІтлювальня. І 
О·.ТР ••••• К ... М. отан"."--ОСВ -

. ТЛЮ9ально - траивАйна елек-

·"1\6ввя. 
2688 Оо •• Щ88Т~ - освІтлювати. 
~1I89: оо •• щ."". - освІтлення (А .• 

У .• Т.4Іч .• ФС .• llllя .• АЛС .• ДСТ .• 
Др). ОС8іч'ннЯ (У .• ФС.); СВІтла 
(А:.'У .• ТAtЧ .• PHd. АЛС.); , 

u .• 8То •• Т ..... оио8--0. автои&mч-

О. ::~P.HH.e-o. в~тріШН~; 
о BP.I�.h"oe--О. ти:и:час6ве, 
о' ,nуllоно.-О. rлиб6ке; 
о' доотаточное--о. достатнє; 
о: еот.от •• н"ое-О. прир6двє; 
о •• п.о"о.....-о. запасне; 
о: ИОКУООТ •• НН08-О. ~.чне; 
о K.OOOHHO~O. кес6нне, 
о: koo •• ""08--0. посереднє; 
О ••• отное--О. :місцеttе; . . 
О. многом •• ТНО. - О. КІлькаМІС-

цеве; 6 . 
О. М .... От .... МО. - О. К. ч&СТК ае, 
о. н.ру."ое--О. надвlрнє; 
о. н.посредот •• н"о. - о. безпо-

середнє; . 
u. н.р_НО ... РНО. - О. йеРІВНО-

мІрне; 
о. 06Щ88---0. загал.ьне; 
о. ООНО."О"-О, основне; 
о. отра •• нное-о. відбйте; 
о. переКР80тное-<>. перехр6сне; . 
о. по •• рхноотное-о. поверхневе, 
о. по.аДНО8-О. поІзд6ве; 
о. nOnHO.- п6вне; . 
о. попуотраІК8ИНО8 - u. Н&ПІввід-

бите; 

о. ",.атрамот-
О. просто 

р6ва. аІИ ) пOOJПl-
2691. о .......... Н ..... (11 ль-

в6вавиА. ) оли-2692. О_ ..... __ Н... (JЮбеЛR -

вурвня. оливовавиВ. . . 
О • (І) nвt18telle) - ВlсвИlt. 

2693. о .• :р" ... ІІУ_ - ВИ'І'ворц6ва 
OCJIвИця. мо • (" .... ",ее) 

2694. Оan.о- .. • - осл ... а., .z::.-підУ
--слабнення; о. (~, 
падання. ";н}'ТВ 

2695. O .... IIaaaT~.O.... - сл • 

2696. o':::'~=':;'. (_> - піду пад-
2697 о:.;...... - осл&блJDВанВJJ • 

. ослаблевня; о. (IJIOIIIJ. сагна
Л(8)~зиенmував",.IJJI6вшe~ 

Z,6:J8. оan.6n .... щ •• (о Cflnpt>---
ослаОвИй. ._ 

2699. Oan.n"Tan~ .. ". (_те) - СЛl_,-

2700. 
27Ul. 
27U2. 

ЧИЙ; яр_ o-.. oeT~ (от cлu_ 

света) - сліп~чlсть (-чости). 
о ......... (о лa.AUUl) - ОCJIillивL 
0 ...... -6CJ1іЙ (-JIiJO). 
о •• ол."н". (еойбщс) =~:: 
ннЙ;о.(8НУтpll)-_оле • 
о. (снаружu) - обeJl6лeвиА. 

2703. Оа.ол"Т~.-n"Т~ (_анну. Ir/I6eAb)
смолИти. посмолИти; О. (8Н"~ 
~смолнтн; о. (шаружu)-vu
смолИтн. 

2704. Oa.op.rynIlTop - оскорегулliТoР 
(-ра). 

2705. Oa.oparyn ...... o"" ... - OCJIорегу
ляцlЙвиli. 

2706. Оа .. ораryпи ...... ptНIlIZCН. - OCJIo
регуляціЯ. 

2У07. Оа.оа -- оск6аа. 
2708. Оа"от ..... а .... (о давлtнШ1) -осмо

ТЙчннІІ. 
2709. Оо.отр - 6гляд (-ду); 

о. ".ру ... " .... (.4Iawин) - О. зверх
ніil. 

2710. Оамотр •• ". (о ЯAU) - огляд6виlt. 
2711. оо"о"н". (вубца,8Ь1КЛючamеля)

осн6ва. 
2712. осно ... оlІ (тl)l<. aQ.4C"'~lta. осегщс

IШt) - основю!й. 
2713. о.т ..... п .... " ... - зупввИння. 
2714. OOT."."'._T~,-•• T",-... - зупи

нЯти, зупиRЙТИ.-СS. 
2715. Оат_о.". (.место) - з~Щlвка; 

о .• пран_. __ ПрВпв.и (-ну); 
о. (я.лtНut) - в)пвв(-ну); .0 
(8 работе) - пер6стіlt (-тою). о. пОТОПО"НО8---0. стельове; 

О. пр .. дн .... НО.-О. святне; 
о. ПРЯМО8-0. беапосерlщиє; 
о. р.Иn8 .. "08-О. реклаllие; 
о. р ... IlР."Ато.а .. о. - о. рекбран-

2716. ОаТ.Ном ... " .... - аупJiненнЙ. 
:!717. Оат.но.о""". (вубєц.) - аупи

нильний; 
о. пу"ит - з)пннк&. 

дівське; 
о с ... шанное-о. міша.не; 
о: Top .... at •• ""Oe--О. урочИсте; 
о. уп .... Ное-о. 8~личНе; 
о. an.kTP"".C"Oe--О. мектрИчве. 

2690 Оа •• щ.н"W. - освІтлений; 
. оо"оат~свІтленість (-ноств); 

2718. О.т.то",,". (аар_. ~ІІ.аа.е. 
e.шroсть) - аanипuc6виА. 

2719. О.то. - кістИк (-вА) (Ао, .У •• 
TM~ •• АЛС.); єнаemь (Г •• А •• 
.У •• Т.4Іч •• РlСд;. АПС.); т/l
лу6 (Лул.); 



! 
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2720. 

2721. 
2722. 

2723. 
2724. 

•• _" ...... - к. аалізни!!; 
••••• .,. ••• Р ...... - к. Віркув'-

тиП; 
••• m.ymt.pm .. �-к. іид~кторний; 
•• •• rm.tm ... -к. каги6тнвlІ; 
••• т.р"т".-к. вlдкрliтвй; 
•. "" •• Т.М".Т". - к. платівчА-

стиll; 
•. p •••• "~M ... -K. ровдільнвlІ; 
•. Р •• ' •• м ... -к. РО8иі,,'ний; 
•.••• мц ..... -к. олив'J%ний; 
•. on"owmo.-к. суцільний; 
.... yrymm ... -к. Ч8В~нний; 
о. IіІ_Фоо'Р •• М ... (CтUIНOгo те

ле(/юна) - скрliвька настінна. 
О.тр •• (2ро ... оот.ода, nрерЬІ.ате
ля) - вістр"; 

•.•••• r.lОщ •• (щєткu) - в. на
біжне; 

•.• 1І.r.IОЩ •• (щетки) - в. абіж-
н6; 

•• c.'.p.T"'~MO.-B. sбірче. 
О.троry'ц .. - roстро~бці (-ців). 
Оотрот. (настрой,о) - г6стрість 

(-ростн). 
О.тр". (о настРОі1I(Є) - г6стриЙ. 
ООЦ."".ТОР - осцилJ%тор (-ра); 
о. М.р.ом. - о. Марк6нівський; 
о. nр".оn"м •• м". - о. ПР.ll)(олі

нійний; 
•. P.r.-м.р.ом. - о. Рігі-Мар

к6ні. 

2725. ООЦ."".РО •• М •• --осцнляція, ко
ЛИВ'НІІЯ. 

2726. ООЦ""""РО •• Т~"":"ОСЦИJlювати, ко
ливатися. 

2727. ООЦ""""РУlОщ". (счетчщ,) - ка-
ливнИЙ. 

2728. Ооц"п"оrр •• - осцил6граф (-фа). 
2729. Ооц"ппоrр.мм. - осцвлогрa'ut ... 
2730. Oo~ - вісь (6си); 

О .... rHI�TH8J1-В. магнетва; 
О. nо.оротм.,,-в. поворітна; 

о. "О""РМ."-В. полярна. 
2731. От'по."ро •• н •• - розблок6ву

вання, Р08блокування. 
2732. От'"о •• ро •• м .... (l�"acmOI()-роа

блок6ваии1l. 
2733. OTI"" •• pO •• T~ - розблокувати. 
2734. ОтІо", телєф. - відбій (-б6ю) 

(А.,У., Т ..... ); (одсіч(У., Т ... ч.); 
.ідnір (Т ..... »; 

о .•• ТО •• Т .... О .... - в. автомв-

mчивА; 
о .•• 0Iho�-в. подвійннй; 
о. оSwкио •• ннwА. проото. - 11. 

авнч'йннй, пр6стиЙ. 
2735. ОтІоАн ... (I(Лanан, ла.мnа, рєла)

відбійнИй; 
о. por.-затРимиі р6гв. 

2736. Отlр.о" •• н •• (света, тeНU)-Biд
кидаиня, відкliиення. 

2737. ОТ •• А.Н". (nерєнanрJIЖЄНUЯ)
відв6дження. відмдення. 

2738. ОТ •• А.нм .. А - відведевиlt. 
2739. От.еРА ••• ММ. (лa.Acnw) - твердін

ня. тверднення. 
2740. От •• рот". - 6твір (-ВОРУ); О., 

щ."~ (для Оn//Сl(ания ",онем 
• а.т(l ... атє) - щілина; 

СІ ••• МТ.""Ц.О.М." - о. прові-
трювальний; . 

о .• "nу •• мо.-о. випускийй; 
о. 110 ....... 0110.--0. конічний; 
оо •• 0000 .... nyo ..... - О.оліеви-

пускийй; 
о. "On •• "08--O. чИ-нвнА; 
О. "РОО •• Р".ММО. - о. проверче

внй; 
О. 0 .... 0'1 .. 08-0. м:асniльиий; 
о. ц .. n .. НАР ..... ОКО. - О. цилін

дрliчвиЙ. 
2741. От •• рт_ - розmр"Sбник (-ка). 
2742. От ••• м". (фронт 'ОЛНW)-ПРЯМО

ВЙсвиЙ. 
2743. От •• т (по телефону) - відповідь. 

(-ди). 
2744. OT •• T •• T."~M .. A (aa:нcu.м. І(ороб"а) 

-відгалузНЙЙ. . 
2745. От •• т .... ми.-відгілок (-лкв).від

г~зок (-зкв); о. (процесс)-від
гв","S жуванвя, відг~ження. 

2746. От •• т.".миwl (провод. лuнuл)
відг~жеНвЙ. 

2747. OT •• T.n"T~,"."T~,"O" - відгал)'
,жувати, відгал~аити,-ся. 

2748. ОТ •• Т.""lОщ.А - відгалувНЙIt. 
2749. от •• тн .. І (штепсель. гнЄВдо)-від

повідllЙЙ. 
2750. от •• н".мн ... А - ВіДІ'вИнчениЙ. 
2751. От •• м ...... н ... - відr"Йнчування. 

віДІ'ви чО!'ння. 
2752. OT ........... T~, .. HT .. T~, .. OA - від-

rвliвчувати, віДІ'ВИНТЙти.-ся. 
2753. От ... м ..... ВlОщ.Ао.. - віДІ'вннт

IlЙЙ. 
2754. ОТ.ОА (от антєннЬІ) 

(-в6ду); о. (процесс) 
дження. відведення 
1· ...... ); 

- відвlд. 
- відв6-
(А., У .• 

о. A.o�moA-в. подвійвий; 
О ••• мп"ноА, ••••• ПRІОЩ". -

ув6~ювальний ; 
о. ".P.XOAmoA-в. перехідllЙЙ; 
о. "РООТО_В. пр6стиЙ. 

2755. OT.OA.T~. - •• ОТ. (neрєнanряжє
нut)-відв6дити. відвестн. 

2756. От.ОАмоА - відвідllЙЙ. 
2757. От ..... М .. А (об анергии .... ощно

сти) - віддilваниЙ. 
2758. OT .... T~.-.. T~ (знєргuю) - від

двватн. віддатн. 
2759. OT"MMWjl (о .мощностu. анеР2ии)

віддвннЙ. 
2760. От ..... ( ... ашuнw) - видатніСТІ> 

(-ности); о. taKK.) віддав'вня. 
в!ддавня (А'А У., Т ... ч., Але.); 
'Іооача (У .• Т.мч .• Але.); 

о. rOAO .... -h. річна; 
о. иажущ."о,,-в. уявна; 
о. lІ.х.и ..... ОIl8. .. -В. механічна; 
о. ПОПИ8"-В. п6вна; 
о. ПР.КТ ..... ОКАЯ-В. практИчна; 
о. o •• TO .... -В. світnова; 
о. ОР.АМН_В. пересічва; 
о. оуто"н",-в. добова; 
о. YA.n~"."-B. питЬма; 

О'І'Дача ЗЛl'ктрнческlUl - отрнцательllыfl 17 
,.. 

О, .... ктр ..... _-в .. електpliчва; 
о. an.итрOllНТ .. ч...... - в. елев" 

троліТltчва . 
:2761. ОТ""'.НІІ. (nО.ACЄЩЄНUе)-віддlлок 

(-пку); о. (nроцесс)-вIДДlщівня • 
вІдділення; 

о. ,,""."О •• WІІНИО8-дивам:61П1Я; 
О .•• w"мн_ма&ин6вня; 
о. npoIMO.-ВИПРОб6ввя; 
О. p ... oT .... rp •• MO. - в. радіо-

телегрАфний; 
о. T .... rp .. IIO_B. телеграфний; 
О. т ..... оммоо--в. телефОвний; 
о. an.иТрon.Т ........ о. - в. влек

троліТЙчниЙ. 
:2762. ОтА.".ит ... ~м ... (о черте), тєлегр.; 

-ВІДД!лЬЧИЙ. 
.2763. OTA"'~M .. A (об об"'Оffll(е) - окр6-

КИЙ; 
O-МООт~--окplJllість (-мости). 

2764. OTA.WX (РЄНtll_овClЮй тр//бl(U)-
ВІДПОчИво/( (-нку). . 

2765. Оnи.r.-roм •• - відпалювавня. 
відпалеиня; 

u. ~:::~.r""ТИ"I-в. тер_оиаr-
2766. От ... (І(ат//ШRU nо,ашть д//2//)

неСПРО1l6га. 
2767. ОТ •• АноІ - відкиднИй. 
2768. OTкnoM.H". ( ... аш. стРЄЛI(U)-вlд

хвл(-лу); ВІДХВЛЯННЯ, відXJtлев
ня; 

О. "0""08-8. п6вве; 
о. np.,. ... ~HO_B. гра(я)ийчве; 
О. ОР8ІН._В. пересічн~. 

2769. "TкnoM.HM .. 1 - відXliлевнЙ. 
277U. OTкnoH!"T".-MIIT~,_ ... - ВідхИЛЯ

тн. ВІДХИЛЙТИ.-СЯ. 
2771. ОТКnОН"lОщмl (.ocaгнuт, cuла)

ВІДХИЛЬвІій. 
.2772. OTКnIO ........ (реостат, eonpoтu.-

леное) - відкиканий. 
2773. OтКnIO".T~._".T~ - відмикатн 

вIДІIІКЯ~ тв. • 
2774. ОТКnIO ... lОщ.А - відкнчВЙIl. 
2775. OTКnIO ... M •• - віДJIИкання. віді-

мкнення; 

о •• р ••• иное-в. ТИJlчас6ве; 
о. "OnHO.-В. повне. 

2~ 76. OTкnoo".MH .. A - віцl.ккненнЙ. 
2777. От.р"т",А (iJoalUf€11lp, ... отор. вnа-

дона) - ВlДкрliтвіІ. 
2778. От" .... - виливання, внлиттJ%. 
2779. От" ... моА . вилнвнИЙ. 
.27I1U. OT"" .. MT ... ~M... (aнaJII cuш/U)-

відмітииЙ. • 
2781. OTMOO.T ... ~" .. A (сдeuг фаа)-від

н6сввй; 
O-MOOT~ - відв6сиість (-иости). 

2782. Отмош." ••• ... ат. - віДll6mенвя; 
о. ".P .... tO .. hO.-в. передатне. 

2783. Ото,:р ••• м". (a~. mOI(O"') - віді
ГРІвання, BIAIrPIттJ%. 

2784. Отоrр ••• т~.-р.т~ - відігрівати 
відігрітн. • 

2784а.ОтоrР ••• lОщмА - відігрівнВЙ. 
.27115. ОтогреТ"'іІ - віДіrрітиЙ. 
27116. Oтo .... r.MMe (I(OHmal(mo.) - від

суванвя. відс~вевня. 

2787. Oтo •• "пТlo,-_II~ - вfдcvв'
ти. відС1ПУТИ. 

2788. Ot_"y.-wll - вIДС1путиl. 
2789. Ото_мм .. 1І (о np08OAlJJII') - вlJI

п~щевиА. 
~790. OTonn.M_ (меІІтр.)-4грlв (-ву); 

(nроцш:) огрlв'вня, огрlтrИ • 
2791. OTn",MM. (""о«М' aкJII//""fJAIURD

ри) - відпадАвня, вiJW6дeиИJi. 
2792. Отn."т~.-n.от~ - віДllВД6П.вlд

пlLстн. 
2793. ОТ_ІОЩМ. (мanaн) - вlдп8Д

НИЙ. 
2794. ОтП .... т.ми .. А - dдpyxyвaввA. 
2795. Отn."ат,,_м •• (аншwe H!L _те) 

-Bвдpyк6ByвaBHH,вВдpYК~ 
вя. 

2796. OTn .... T .. oaт ... _тaT .. _ 1IJI,Iфувь
вувати, вИдрукувати. 

2797. Отn.р.м •• (IrOНтaктoo) - BiДIIВ
кавня, віДІМКНення. 

2798. Отn.р.Т~,-п ... от~,-... - BlдIIJIКi
тн. відіIlК~ТН.-СЯ. 

2799. Oтnp .... T ... ~. трама.мттор - вlJI
рЯдвик (-ка); 

О. " .. noa"'.-B. ЛRIID6ввl; 
•• оопр"_"М ... -В. супрЯжеввl. 

2800. Oт ...... "Tan~M... (06 _)_ 
відрЯДИЙЙ • 

2801. Otny •• ,-."".(СWWl М .... )--ви
давання. ВвдiLввЯ; о. (""aгнuтa) 
-віцпускавня, вlдпyск-(-ску). 

2802. Отnу •• т~.-т.т~ (aнqмwp) _ 8И
давати.вВдати;о.(о~)-
Відпускати. відпуC'l'lh'в. 

2803. ОТnУЩО"М"1 (о ... ощнocmu) - вй
даНИЙ; о. ( ... _) - вlДЦ1-
щенвЙ. 

2804. Oтp._тon~, ....... МТОР _ 81дбв-
вач (-ча); 

о •• НУТРО"Н.І-в. ВИfтрlmвій' 
о ... P ..... ~M .. _B .• '1юстР6вНJt;' 
о. И8РУ_"'--в. а6внlшвіl; 
о. nOnYWapo."_B. півкуn4СПІ 

2805. Oт_T_~" .. 1 (о l(атl/Ш8)-вt..: 
бввlllkй; 

о. OnOOOIMOOT"-ВlдБЙВВість (-но
сти). 

2806. OTP._t .. ,-8I1Т",_ ... _ віДбивати 
Вlдбliти,-ся. ' 

2807. ОТ_lОщ ••• __ тon....... (о no-

~::шtА~/ІШІЕЄ, .ІШІ6ранс)-вlJI-
2808."ОТр._м ••. (,_, arцna) _ ві б _ 

. вавня. ВJAБВТТ8; д 8 
,О •• МОГ."Р.ТМ_В. lUIоroКР'!'вв' 
о. ОРА.М.РМоо_в. одвокр'!'в" ' 
о. ОМ8шанное--в. мішане. • 

2809. ОтР .... "м .. А (_ 'o.ut) . 
БИти!! ' а - 81Д-

2810. Oтpory"~PO_M •• _81.цpe' 'm.6в 
2811. Отвавня, віДРегу nюваВВIІ': ,,-

=~A~PO"IIM"A - відреГУJlЬ6-
2812. OTpory"lIpa._T~._PO"n. _ • __ 

реГУль6вуваТIІ, Вlдpeгу 8 ..... 
2813. Отр.цатаа"м". (ою. ./ІЮ_тв. 

ное) _ Biд'4кввll; , Hanp~ 
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о .• KOn~""". - негатИвне к6в-
8ання; 

о (.ажu .... //голь. wuнa) - міну
с6внй. 

2814. Отрооток - П'росток(-стка); 
о. ПОА8 •• ""~П, почіпнИй; 
•. Р •• • ............... - п. РОВЛ'Уче-
ний. 

•. то"опр •• о..,щ •• - П. СТРУКО
провlдНЙЙ. 

2815. OTp .... T~.-p .. T~ (JUI//) - внк6пу
вати, вИкопатв; 

V" .T.P"T~ (отделить) - відри
в'ти. Вlдірв'ти. 

2816. ОТр ...... (JUI. стtмбов) - вик6-
пувании. вИкопанни; 

о ••• тР ....... (отделенuе}--відрв-
вании. відірвании. 

2817. ОТР"."О. (о приСlWсобл .• пр//жu
не) - відривнИй. 

2818. ОТ ........ lОщ •• (npocод. фидер)
відсисНЙЙ. 

2819. Ото ... " ••• " •• (lrонmшrта. lUIonкu) 
-відскакуваини. 

2820. OTO" ••••• T~ -.O".T~ - Biдcкf.KY
вати, відск6чити. 

2821. ОтО •••••• lОщ •• - відскочнйй; 
о •• "ОП ... (В ПlН'дожрaнuтеле}--від

ривна ЛУщайка. 
2822. ОТ.О ••• "."" (пpuбора) - BiДJ\Y

чавни. відд'Ученни. 
2823. ОТ.ОО •• ".""". - від~ченИЙ. 
2824. OT ....... "T~.-".T~ - відлучати. 

віДЛУЧЙти. 
28:l5. От.т ••• " •• (molra) - с(аа)пізню

ванни. с(з)пізнення; о. (частей 
в ... есте спаЙIrU) - відставанни. 
відстанни. 

2826. OTOT ••• T~.-T.T~ - с(аа)пізнюва
тиси с(аа)піанйтиси (А. Г .• 
Т ... ч.); аоставапш~" (А.); від
ставааш (А .• У .• Т ... ч.); 

•• (В ... есте спаЙш)-відставатв. 
відстати. 

2827. ОТ.Т.lОщ,," (mOIr) - запізНЙЙ. 
2828. ОТ.ТРО.К. - відстр6юванни. від

стр6єнни; 
•. Р ••• ОА-в. цілковtте. 

2829. ОТ.УТ.Т.". (molra) - віДС'Утвість 
(-ности). 

2830. ОТ.'І8Т (lWlraaaнuJ на lШСuле); гев
ding; AbJe~ung(f); Jecturc(f)
пр6чит (-ту); 

о .•• р.ап~ .... А-п. люстр6внй; 
о. IІrио •• ммwА-п. миттьовий; 
о. ".noop.A8T ......... - п. безпо-

середиій; 
о. "уп •• оА-п. ИУ.:Іьовий; 
о. оl' •• т ••• ". - п. об'єктИвиий; 
о. пр .... о.-п. безпосередній. 

2831. OT .... TW .. T~.-T.T~ - віДJ\ічувв
ти. віДJ\ічйтн; (nolro~aнu .. на 
шRuле) - проЧЙтувати. прочи
тати. 

2832. ОТТап ......... - вiдwтOвхувании. 
BIдwТOBX (-ху) (Г~/.. А.); від.пи
жанн .. (Г .• А.); ОlОmp//Ч//ванн .. 
(А .• фе.); .iдZии (Рнд.); 

2833. 

2834. 

2835. 

2836. 

2837. 

2838. 

2839. 

2840. 

2841. 

2842. 

2843. 

2844. 

2845. 

2846. 

2847. 

2848. 

2849. 

2850. 

2851. 

2852. 

28&3. 

28&4. 

V ... on.кyn .. p"o. - в. молекуляр
ие; 

о. аn8итроv.иаvит ... иа. - В. елек

троіидукmвне. 
OТТ"'''.''T~.'.YТ~ - вlдпrr6вху

вати. відштовхИ'$ТИ. 
Оттап •••• _ ... (о силе) - 'нід
штовхнйй . 

Оттор._ ........ - роагвльм6ву
ванни. роагалькуванни. 

ОТТОР •• IИIІ •• т~,-... ,.1t - роаrаль
м6вуватн. роагалькуватн. 

ОттОР_ ••• lОщ.. ( ... агнит) -
роагальмівНЙЙ. 

OTT .. r ••• H •• (проволош) - відти
ганни. відтягненни. 

01'T.r._TIt, .... vтlt - відтягати, 
відтигтИ. 

Отт .. r ••• IОЩ." (тросс) - відтиж
нИй. 

Отт .. _ - от6са (Г.. Дp.)~ 
, віотягUЧlrа (А.); від.оліЧlrа 
(А.); вивід (ДСТ.); 

о. "PO.OnO .. H8��-О. дротяна; 
о. ОТ&n~Н.R--о. сталька. 

ОТТ"НІ"о" (IrОЛ. т//Atба) - от6с-
нии. відтижНЙЙ. 

OT •• n~Tpo.w.aп~ ..... (liонт//р)
цідИльнвЙ. 

Отхо..,щ •• (фuдер. лuнu .. ) - від-
хідНЙIl. 

OT".Tn •• ~· (о перєдаче)-чітюій; 
о-.оот_чіткість (-костн). 
OXII .... T.n~HwA - охолоднИй; u. 

(об ожла;нсденuu д//тье ... ) 
ОСТУДНЙЙ; 

о. уотро.от.о--охол6дня; 
о. '1. (дутьевоє)-осТ-Удви. 
Оал_lОщ.. (a ... eeBUIr) - охо-
лоДНЙЙ. 

Оал._..... - охол6джуванни. 
охол6дженнв; о. (дутьеж)
Оет"Уджуванни. ост~дженни; 

о •• ко"an~НО. - ОХ., ОС. ,вісне, 
аксіальне; 

о .• H'1Tp.HH~.-OX. ВИ'Утрішнє; 
о .• о""ио.-ох. водяне; 
о .• 08АУ"'НО.-ОС. повітрине; 
о. A8YOTOpo .. h.O--ОХ •• ОС. двобіч

не; 

О .• ОТ.ОТ"ННО.-ОС. натуральне. 
првр6днє; 

О .... КУО.Т •• И"О8--ОХ •• ОС. ~чие .. 
О. ".On"HO.-ОХ. олійне; 
о. по •• рхноатио. - ох., ос. по'" 

верхневе; 
О. p ... aп~ .. o.--oc. радіяльне. 
Ol&8n .. TO.O ••• nроти .... ии. - оце-

літ6вий 6пір (оп6ру). 
оч.н .......... 1І (QПРОООЛОIl1Є)-(ПО)-
цинк6ваниЙ. 

О".рт.н". (IrOHm//P нuпщ)--6брис 
(-су). 

О ...... АНlYтО .... - пачосн (-ч6-
сів) джгут6вї. 

O_OT.T-"~ (.4tасла. вод",,) - очйс
ник (-ка). 

О".ОТ'" - оЧИ1Ц&Нп. оЧЙщенни;. 
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V. _lІТРоот.т._ - ч. елек

тростатИчне. 
2855. О".Щ8т~"от"т~ •• ", - чИстити. 

очlIЩf,тн. очвствтв,-еІІ. 
2856, о ... _н .... (.сн:", мм,.) - очй

щений . 

2857. ~ .... " .... кр .т __ - оку

ляр. (·рів) захисиі. 
2858. о ....... - пОквлка. • 
ZВБ9. о ........ н... (11.,..... -au.cнш)

ПОllllJIкОввй. 
о.. __ ПОlUlJlкОвіСІ'Ь (--.). 

n 
2860. П8А8Т~ (о васлOНlU. uanaнe)-п&

дати. впасти; ". (о нanр .. :ис.)
спадати. спасти. 

2861. П8А8IОЩ". (о ааСЛОНIrЄ}--впаднвй; 
". (о нanр .. :ис.)-спаднйй. 

2862. п".ни_оадання (Г., А .• У .• 
Т ... ч .• ФС.);cnаданнll(.t •• АЛС •• 
ДСТ.): спад (Пуд.): падінн .. 
(А.); упад (А.. Т...., .• ФС.); 
//паданн .. (Т.4tЧ •• фС.);sнuжєн
ня (ЛеФ.); 

". (нanРIІЖ.)-СОад (-ДУ); 
". р ••• о.-с. стрїкнВй. 

2863. П ••• rнo_. ",нап (об.моmш."IrО
РЯ) - І'ара; САІ. ГН._. 

2864. П.ІІ_ - лютувании. лют6ванWI. 
2865. П.кот (дuн/ІАЮ_nШ) - пачка; 

'n. ноп~ц •• о"-п. кільчf.cта. 
2866. п ... ти ... (о дuна.мО:wecDW)-пач

ковИй. 
2867. Папок (rюнmpo.иuра) палець 

(-льци); 
". (ЩЄmRодержamия) ль6ннк 

(-ка); 
"., НОНТ.МУ пр)' ....... щll. - па

лець (-льци). д6тичка пружнІ.; 
". "онтантн .. l-п. дOТВЧJC6вIlЙ. 

2868. Папнn_'" (прооод) - під(ва). 
оальНЙЙ. 

2869. П ..... - палнци; 
". ИОУ_Щ8ll-П, слухова. 

2870. Папо .... - палlчкв; 
п. OMOnIlH8��-П. с.олина; 
". оурrу"н.,,-п. чераляк6ва. 

2871. ""'~Ц •• "H". (вубєч) - пальцю
вaTHfi. 

2872. п."оп~ - панели; 
". "Р."ОР"8ІІ-П. маРКОр6ва; 
" ........ р" ... -п. шИферна. 

2873. П.нтоп.rp.~пантелегрll.ф (-фа), 
2874. П."топ ••• " ~ панте.1еф6в (-на). 
2875. n.HTOrp •• - пант6граф (-фа). 
2~76, Панц"р""" , ... "гнuт) - панцер-

иий; ". (вабpoнuрованнwй)
оавцер6ваннй, 

2877. П.п~.·м.ш. - пап'є"' .. аш6 (H~
иВ .... ). 

2878. п.р. - пара; 
п. Т.р .. оаn.итр ..... ои.я - П. тер

моелектрична. 

2879. П.р.60Пн ... О .... (оаеРIЩU)-пара
болічннЙ. 

2880. П.р ... т ..... о ..... "'у"-шум (-ку) 
~Tиp6HHill. 

2881. П.рап.нт ..... К." 0 .... 6_ - парв
лактйчна п6кнлка. 

288~. I1арааnOn~Н". (mpанcgюJUttll1lOP. 

2883. 

2884. 
2885, 

2886. 

2887. 

2888. 
2889. 

2890. 

2891. 

2892. 

2893. 

2894. 

2895. 
28116. 
2897. 
28118. 
28119. 
21100. 
2901. 

.elll8/o. JНI{iDnra, _бl/~)
рівнобіжний. 

n.p_.rH.T .... - парамагв8Тliак. 
(-ку). 

П8,. ... rнитн .. lІ--парамагв6rиИЙ. 
п ....... н - парафІвв; ". т.., .... -П. твеРАі. 
П.,. •• н.РО ... н .... - парвфlи6-
ваниЙ. 

П8pa4r.н ..... (_ІС, npa6Jiar-:-пa--
рафїН6ВИЙ. .' 

П.РО"Н •• О - пародвнillо, 
nap ...... I�TP .... -.. от.н_п ..... 
роелектр6ввя. 

П ....... нО._ (об oбo.toчIre)-пару-· 
син6ви.ІІ. 

п.р-пара; 
n ... он ••• ро ......... - п. йоні86-

вана; 

".р" ртутнw..-п. жввосрlбвв. 
п __ ... (о сос __ -...иа). 
-пасИвиий; 

п-н.от_пасИввість (-вости) .• 
Паот. - паста; 
п ......... ОА-о. вол6rв; 
". О"РОА-п. вОгк •• 
П •• т.ро •• " •• - пacтyJlf.вви, ШІО-
ст6..аВВи. 

П .. Т.ро •• н .... - пacr6ванlІЙ. 
П8ОТнро"т~ - пacтyвl.ти. 
п.т.н. - паmн&. 
Пат.н.ро .. _ - патввувіllВ8. 
П.т.н.ро.анн". - патив6вавИЙ. 
П.Т .... ро •• т~ - патииуватн. 
П.ТРОН - патрОlІ (.щ. (Г .• A.~ 
Т ... ч •• Лсф .• Др.):4ад//НОIr(Т ... Ч ). 
.t6лш< (ДСТ.); _ (РНО )." 

n ... 600то ... I_п. аабест6вий; • ~ 
n ••• о~~"А--Q. виснВА. 
" •• о.ои.nро .. • ........ '_о. ВОАО

непронйкливllЙ; 
п .• nВ .... Н .... они ... _ в. іnЮllі-

и&цiJlиий; 
". КOn __ о. Кільц6ввй; 
". naмпо ... IІ-п.лИllП6ви.іІ· 
". "_тр· .... _о. ЖІІр~_ 
". ПОТ_"н .. _п. cтem.oвйй. ~ 
". о ".Р ••• о.-о. нарІ8авв.11'· 
". " ... н_п. свічК08d' • 
". -АІІ .... Т8ІІ~н __ п. МУЧНВй. 
n от.н"о~п. R&CТ.lвиий' • 
". YH.~~_. _ П.' уві ......... 

cf.льиий; -..-
". ~ .... - о. оорцеЛИн6-
" .... т.П .... ~иw8-п.прllТвчкО Й' 
n. "'Т"_".--П. -1К\IIDй' ви .. 
". а .... _--п. ~IICЬКвa; 
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2902. 

2903. 
29()4. 
29и5. 

2906. 

2907. 

2908. 

2909. 

2910. 
2911. 
2912. 
2913. 

2914. 

2915. 

2916. 
2917. 

2918. 
211111. 
211~и. 

2921. 

2922. 

2923. 

2924. 

2925. 

2926. 

2927. 

2928. 

2929. 

2930. 

2931. 

2932. 

Патрон злектрический - Передавать 

п .• п ... Тр ........... - п. електрич ... 
ний; 

" .•• р",,"т~-п. нариштункувати 
n.TpOHHW. (nредожрtJJШтель. гро-

... оотвод) - патр6нни!!. 
п.тр,lо .. - патрубок (-бка). 
П.)' •• - перерва. пАваа. 
П.ут"нна" KaT)'w .. a (lrораuнча-
тая) - кошик6ва шп}'ля. 

na,"Ko.w. (тип иаолятора)-па
вучк6виЙ. 

Па"n~н"" - лютю!:к (-ка); 
п .• п.ктр ..... аииА - л. електрич ... 

ний. 

n."n~HW. - лютувальниJl; 
n. tp,I".-лютівка. 
п."н". -лютування. лют6вання; 
п. :::~~ ..... сио. - е .. 'Jектролюту-

п."нн .... - (з)лют6ваниЙ. 
""'T~ - лютувати. 
П.".n~ (В аnn. Юаа) - CTym!:p (-рЯ). 
П.n.нr-пеленг (-г .. ). п6ділк" ко-
лива. 

П8118нrИРО8ани. - пеленгувil.ння, 
пеленгов"н .. я. пеленгlщіЯ. 

П.П8нrиро •• нн ... " - пеленг6ва
ннВ. 

n.n.Hr"pO •• T~ - пеленгувати. 
П8n~т~ ... an.НIІ.; Peltier eflect; 

l'elt1escber Pbanomen(n); рlЮпо
шепе Peltier - Пельтьевське 
ивище. 

п ..... -пеМз ... 
п.н". (.ольт. дllги)-спів (-ву). 
Г •• "тано.ан na .. n. - пента.н6ва 

дНArlО8.. 

П.н~на - кон6плі (-пе,lЬ); 
п. ".Hlln~oкaA -К ..... а.НільсьКі. 
n.H~ .. o.wiI (об uaоляцuи) - кон6-

ПJ1ЯНИЙ. 

n.p ..... HwiI (fflOIr. оБАСОmlrа. сеть) 
-первинний. 

n.p.WiI".OTII"HW. w.r(об ... Оmlrи). 
.адн". war - задніи ступінь 
(-пеня). 

n.pr .... HT - перг"мен (-НУ); 
". ж ... отнwА-п. тва.рИнниЙ; 
n. Р.ОТ"Т8n~нw.-п. РОCJШнни!!. 
n.pr .... HTH"'. (о ... е ... ьране)-пер-

г"мен6ВИIІ. 
П.р.liр.оW •• Н .... -о .. а (дуги) - пе
рекид"ння. перекИнення. 

П.р.6Р •• ЬІ.аТ~,"'ОIlТ~ - переки
дати. переКЙнути.-ся. 

П.р .... _Т~,- ... Т~,-о.. (о прово
,'Olre)-закр,чув"ти. закруТЙти. 
-ся. 

П.р •• мт". (ПРОВОЛОIr) - закр)чу-
вання, закр~·чення. 

П.р .... Той,-Т .... А -- дакр)чений; 
п. ("аоель) - перевити!!. 
П.р •• о" (стреЛlrи)-пересування. 
п"р~Сінення. пересув (-ву); 

n. ("()J.стРУlrция) - перевід (-во
ду); 

п. аnектрмчеокиl--пер6сув елек
тричний. 

2933. 

2934. 

2935. 

2936. 

2937. 

2938. 

2939. 

2940. 

2941. 

2942. 

2943. 

2944. 
2945. 

2946. 

2947. 

2948. 
21149. 

2950. 

2951. 
2952. 

2953. 

2954. 

2955. 

2956. 

2957. 

2958. 

2959. 

2960. 

2961., 

2962. 

П.Р •• О •• т~.-•• ат" -- п;рвсувати, • 
перес) нутн. 

П.р •• о"н .... (AlНо:нcuтель) - пере
хіДIlЙIІ; 

n. ОТ.нц .... - перекn.a6ВR стація. 
П.Р •• о.IУIllA8Т~I-Амт~,-аR -- пе
резб)ДЖУ8RТИ. перевбудJl:ти,-ся. 

п.р •• о.&),,,,,,.н,,. - перезб~ джу
вання. перевб~дження. 

П.р •• оабу"",.нн",Й - перезб) -
джениЙ. 

П.р ..... анн ... Й (провод) - пере
в·Язаниll. 

П.Р •• "І .. а (про.оЙа) - перев' Я8Ь 
(-зи); 

п. боко •• н-п. бічнА; 
п .•• РWИНН."-П. веРШКОRа; 
п. kpeotobaR-П. Н8Rхреспа. 
П.р •• ""о"н,,,А (.материал) - в я
зальний. 

П.р •• Н ...... " ... , ... и. -- перев' язу
вання. перев·явання. 

П.р •• На .... аТ .. , ... аТ .. -- перев' Язу
вати. пе рев' язати. 

n.p.r .. 6 (В ПРО.ОЛОlrе) - переnlи 
(-ну). 

п.р .... Iі.н ... - перегинання. 
П.Р.ГИбат" -- перегинати, пР.ре-

гн)ти. . . 
П.ро.о.ор (по телефону) - пере

м6ва. розм6в" (телефона ... ). 
Переговори ... А (переключатель, по

ло:жение) - розм6ВIJИ!!. пере
м6ВIІИЙ. 

n.porOH - перегін (-г6ну). 
n.p.rop...... (нити) - пере го
рЯ(а)ння. 

П.р.горат", .. рет.. пер.го-
рЯ(,,)ти. перегоріти. 

n.p.rop •• w ... - перегорілий. 
П.р •• оро"ка - перегор6дк,,; 
п. '.щмтна .. -п. захисна; 
п. МІОnИРУЮЩая -- П. іЗОЛЯІ{іАна; 
п. ПОРИОТ8ІІ-П. порнета; 
п. пр.дохраНИТ8Пr.ная - п. запо

біжна. 
n.p.rp •• (об ... отlrи) - перегрів 

(-ву). 
П.р.,р ••• н ... -перегрівllния. пе

регріттЯ. 
П.р.rр ••• тr.,-р.тr.,-ОR - перегрі

вати. пере гр іти.-ся. 
n.p.rpyнca.M ... A (.мотор) - пере

обт яжувани!!; 
n-MOOT~ - переОбтяжуваВіСТЬ 

(-НОСТИ). 
П.р.rружатr.,-аитr.,-СА - переоб
тяжувати. переОБТЯЖИТИ.-ся. 

П.р •• Р)' .... ннblА - переобт яже
нии; 

n-HOOT~ - переобтяженість (-но
сти). 

n.p.rp), ... a (динамо) - переобтя
жування. переобтяження. 

П.р.rР),IОЧНblіі (о рела) - переоб
тяжю!:Й. 

П.Р.А •• анм •• -дача (телегрaм.w)
переСИJ1ання. переслАния .• 

П.р.да •• т~.-".т~ (телегрaм.wу. 
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.ж.ергию) - переСJlдати, нере
t,;..'l8.ти; 

п. (отnраолять) -- відрнджати. 
відрядИти. 

:t9t13. П.Р./Ulточн ... А (о BO~. аппарате) 
-перр.сильнИЙ; 

... (отnравитеЛЬН'''J) - ВІДРЯД
нИil. 

2\164. П.р.рт ....... радио - uідр,іДИИІ< 
(-ка); .. 

п. монц.ртн ... А-в. ь:онцерт6вий; 
п. п ... по .... 8-В. ДS1Аtп6вий; 
". л. Т8П8rр.фи..-А - в .. 1. теле-

грiLфИllil; .. 
п. п.р.НООНWА-В. переIlUСJlИИ; 

п. проотоА-в. пр6стий; 
п. тen8rр.фнwА-в. телегрнфНИИ; 
п. тen.фоии ... А-в. телефонний; 
п.-р.фnо .. тор -в.-відбивач (-ча). 

2~65. ПОР.А ... а (.нергии на расст.)-пе
реси .. l8.ннn , пеРI?("Л8ННИ; п. (ау6-
чатая) • .мех. ~ передач" (Г., 
РнО .• ДСТ.); neредш",я (А.,У .. 
Т ... ч.); пода.ання(А .• Т.wч.);ne
і'fсuл"а (Т .... ч.); 

81 ••• том.тич.омая (Виmсmина) --
11. U8Тl1мurnчне; 

". автономнаА (двUJfCf:нu.ч-nере
dача OCRAfJ- -Пt>ІJf>дачн автоНОМ
на; 

п. А8ухоторонн.е 11. двоиічнр; 
п. 8WСОИ08опr.ТН8Я -- ІІ. ВН("Оltи

водьтове; 
... МОАупированнwмм "опебаНМАМ" 

·П. МО;\~'льuваIlН3І11 н:олинан-
НSlми; 

п. направленнаЯ--І1. (·K~pиBC:l.He: 
п. неЯСН8.А--IІ. НI"ВИjJіlJне; 
п. ОДНОСТОРОННАЯ-П. IIДЮJt)іЧНt::; 
П. отчетливая-n. Ч'Тt~t", вираННf>; 
П. телеграфная - - п. Тtцргра.фJlt>~ 
п. телефоннаR-П. Тf'.lеф6нне; 
". тонanhнаЯ-Il. тинй.lьне. 

:!966. Пер.даlOЩИИ (lї.lЮ", сmШіЦUЯ, при
BOd) - lIереСИ.1LНИJl. 

:!~t.i-;. П.Р.Д8игаемwИ,-ЖНОЙ - ПI:'J1ес:ув
Іній; п. (переєтшlAяfмы)--ш''-
VeCTtlB Н11 jj ; 

п-моотr. - перес~нніСТh (-ноt:ти). 
~~tiK. Пер.авигаНИ8 , -Ж8НИ. - Пt"рt>СУ-

вcfIlН'н. ш'рее)-'lIt'ННН, lI~pec~ в 
(-ву); n. (nереста.л.чнuе) ~ пр

JНЧ.':l'tlВ.-'.>"IIНН. IН~РРl"тавленнн. 
~U(j~. ПеР8Авигатr.. ,,\винутr.,-ОА (руки

.чтку peOCJ ...... .'lа) _.- n~Рf'еувати, 
Ht'JH·t")' НУТИ ,-ся; п. (перестав
JIRmb) -- переСТClВ.1J-іти, вере
І~тавити . 

:.!9їи. ПеР8двигаlOЩИЙ (AtUlHUт. стер
.НО'НЬ) -' nерес~:нil.ЛЬНИИ. 

:!!J71. Передви ... ение ( • .we.raнuaAta, щеток) 
- Ilfфf'l..;уваІШЯ, lІерt:'(;~'Н~ННЯ; 
п. (пересmан.авJШtl(Uiuе) ~- нере

етаВ:1НIІШ1. JH:~pt'(1il.BJJeIlHSl~ П. 
(ииllов) -- пt.'jJf'.\lіщ81IНSI, перемі
щепин. 

:l9i:!. П.Р.А_ИНlноА (митор. с..mШіllUR)-
1Іt::}Jt'С'}НННй.; п. (леРН'ЩU6140U; -

lІеVt't·тнвшііl. 

Словник елtктрnтеХ'іІ'ІННН 

29і3. п.р.,.. n.p.AН .... оторан. IІАріщ 
(_ду). фронт (-ту). 

:tlli4. П.р." ..... (шаг. жод. IrPIIUj ~ пе-
редній. . 

:l97;;. П.Р ••• АНО. (сигнал) - lІер~lзд6-
виЙ . 

:l970. П8Р.Jllиr.ии.,-lІІОr - Jlере~1 
(_лу); (процесс) - пр,репQ.;IІU' 
вання. перепалеНIІЯ. . 

2977. П.Р.JII .. rат",-JК8Ч~ - перtпалю
вати, перепamiТIJ. 

29і8. П.р ........ - перетиск (-КУ)... ., 
~978a. П.р ..... МаТr.,-нсаТ~ - прреl1tСj ... ~-

"атн. перетИснути. 
2\179. П.Р •• """"_ (uкку ... улятоp<Нl)-; 

нереН6Снluкув"ння. пер"васнн
ження, переснага. 

298U. П.р •• аРІІ",т .. ,-АИТ",-О"- перена
t:нШк}'вати , перенаСИ~I":иТИ,~. 

~981. П.р.ааРАIІІ.НН..," - IlРРРIШ('Ш.I
піениR. 

t1)~:!. П.р.кап.н HWM \0 пити в лu.wnt' )-
пеvt.tжUРСНlflJ. 

:!HM:J. П.р.Напи •• Н .... - • .,. (uиmu) - пе
І'е;кар(-ру). lІережiLРIUВ&IІНЯ. 

2984. П8Р.К8ІІи.аТ~I-Л"Т".-О" - пере
жарювати, переjo .. а.рити,-СЯ. 

298;;. П.р."""ноЙ (.ыrлючаmtль •• ... , .... ) 
-перрк иднйй. 

t~86. п.р.и"с~ (cвuнцa, ... арzшщu)
.)ксИд(-д}') (Оив. <I1.peдAlй8/p). 

2987. Пер.кnцмна - перtНі..lUдка; 
п. о ... ицо .... (В йlrlr/lAfулятuре) ~ 

П. однв·.янu. 
:.!9!!!!. П.р.иnоо .... МWЙ (UCIrpo8. nро.мr:жу

mOIr) -- пеРPl"и"IlIlИИ. 
t9!Ш. П.Р."nlO".тan~-переМIІКіІ.ч (-Ч8) 

(ФС.. ДСТ.); "о.м.мутаtrlDР 
(ФС.); nєрелучнu" (1'110.); nє,н
.... иlrач (Др.); 

п. а_томатич.сниЙ - с~.нUПLРt:JI.и

..ач (-ча). пеРе1ш"ач а8ТОКО
тичнни; 

п. аккумуляторнwй - 11. a.~YM1·-

.IЯТОРllиil; 
п. ahr8hhwA-IІ. UJlтенuнин; 
п. батар.йны-- J1 ,"jaTPI) іннин: 
п. волr."меТРОВblИ --- н. вольтме

ТVUВИІІ; 
п. 8W8W_НОИ. 1nf.'lІl'ф.- 11. ВIІI\ЛИЧ-

шНі; 
п. глаВНblЙ-Н. ГОЛОН IlIiil~ 
п. ДМСНО_blА-П. кру(t\Qлы�IlII:: 
". 8аРАдн..-А- наснаіh:IІИЇI; 
П. маб.п"нw" - П. ~J~нлыl'I1--:uнllіІ 

КC:LG.а~I:ШJl ~ І 
11. комб"мированн"," н. КОl1бі-

116вани.іі; 
п. КРЮЧК80БР.8иwА -- 11. l'аЧliуа8.

тиn~ 

п. мгно.а.нн ... А-п. мнттьоВJ:iи; 
п. мноrОПОЛlOснwА - 11. МІІОГОПО. 

.lюс6виl!; 

н. H~ H80HOnr.м.o НаПР ..... н .. "_п. 
КlЛькаuапря.мНИll ; 

п. на ОПР.А.пенну" _ОПН)'. ра"un 
-п. Ііа ленну х.вИл}tJ~ 

п. на ОДНО мапр._п.м ... _п. 0.:1.110-
іl·\IlРЯ:ИШШ: 



\ 
11 

І 
І 

~ 
І,: 



82 

:г980. 

~991. 

t992. 

~993. 

~~95. 

:.!99Н. 

:!9119. 

~иoи. 

;\иОI. 

:.IOи~ . 

;ЮUЗ. 

:10и4. 

;1005. 

~OOO. 

:\007. 

:ЮUН. 

Il"I"'к_,ючатель на тр!! направления llеренапряжеllие стаТИЧАское 

п. на ТР" напр •• nен",,-п. Т· .... ПНН-
ПРЯИННЙ; • 

п. "0","01--11. НОЖ8нИli; 
п. общ"" -п. ЗRгАЛЬ"I:ІИ' 
". O~HonOntooHwA - 11. ОДНОПОЛІО-

сuвий; 

п. п.р,rО80рнwА-п. рози6ввии; 
". npoJtOAmoll-п. прох6жий; 
п. "JlТИ"ОНТ8ктнwА t (6 радUОЛQ.м.-

паж) - П. п'ЯТIЩОТИЧКОВИЙ; 
". ртутн .. lІ- п. жнвосріБИIІЙ' 
п. руIRщиl-п. мечик6пий~ , 
п. РWЧ8IКн..,А--п. вil.жільниЙ-

". оаМОА'''от.уIОЩИ., •• ТО •• ; ..... -
оии. - Сі1моперемикач (-ча); 

n. оо У ма t:,. - п. зірко-трикут
ннк6вий; 

п. ц •• то.оlІ (dля сцен)-п. КОЛЬО
р6вий; 

п. циП .. НАР ..... оМ .. А - ІІ цилін-
дричний; . 

п. wт.пс.п~" ... А-п. притичк6вии; 
п. ап,итромаrнитн"," - п. ел ек

троиагнетний. 
П.р.КnIO ... Т ... - .... Т .. , .. СА - переми
кати, перемкН}'ти,-ся; ПО (nере
соед,!нять) - перелучати, пере
лучити. 

П.Р.МnlOчаlO ... иil (вал. цилиндр)-
перемичнИй. 

П.р.мnюч.н". - перемикання; по 
(пересоедШіение) - перелучан
ия, пере.'1)'чення. 

П.Р.КnlOченнwА - перемкнутии: 

~'е~~ес.есоедШіеннwй) - пере",-

П.р.коммутирование - перекому
тБВ}·ВUI!НЯ. п"реком}·туванни. 

Перен?ммут_ированнwй - ПЄРt'КО
м)'тонаННJI. 

Перекоммутмровать - перекому
т6н}'ватн. Ill:'рекомутувати. 

Переномпаундированме-переком-
паунд6вуві.1ННЯ. пt:'Рl:'компаун-
д}'ваннп. 

ПерекомпаундироваННblЙ - пере

КОМП<l.ундОвuниЙ. 
П.р.номпаундмро"ть - переком

Ш'}"I!;l.Овувuти. l!ерекомпаУIІДУ
вати. 

п.р.ирестны�A (о вк.lючеНllu)-не

рехреСНИIІ 
П.р.нрещ ... ан .. е - перехрещу
вавня, перехрешення. 

Перекрещ"вать,-СЯ - перех~щу
вати, перехрестИти.-ся. 

ПереНРЬ.8аеМblі, перенры�аlQlцмА-
о .. (участОll:) - перекрнвнИЙ. 

П.реирещ .. ваlOщиАОА (ПРО80д І ка
туш"а) - (пu)п~реХР"щуваниі!. 

п.ранры�ани •• -т''.. (иаоляторов 
dyzoa, щет"а ... и пластин) - пе
рекривіШIІЯ, перекриття. 

пер.кры�а'lь,''рwть'-сяя - Пl:'ре
кринати, перекрИти,-ся. 

П.р.магниченнwіі - перемагнетu
ваuий:, 

П.ремаги .. ч .... н ... -- перемагне

тuвувuння, перема гнетування; 

30О9. 

301О. 

3011. 

30 І:!. 

3013. 

:ІО14. 

3010. 

3017. 

З0Н;. 

3О Ш. 

зо~о. 

3021. 

302:3. 

30:!4. 

30:!~. 

3020. 

3027. 

" .• Р8Щ8тепьное-п. обертбве. 
П.р.маГН"ЧИ •• ТЬ,-ТМТ,..-ОR -- 111'

lJ~магнет6яуваТІІ, прр"магиету
вати,-(."}{ . 

П.Р8М8ТЬІваТ",-мотат,. (Яl'Lорь') -
перевив"ти, перевВти. перем'-'
тувати, перемот"ти. 

ПеремежаlOЩИ"СА (то,,", зuаеAfЛt'-
ние) - поперемешний. . 

Пере .. ена (направления тоКО)
"міна; 

п. (замена-уг.1РU) - заміна. 

Пер.мен"ЬІ" (ток, Jа,мыiате.tь •. 
"онденсатор) - змllІниll; ". 
".НАІОЩИ~СА (ре:ж:u.Af, 80а6 УЗІС(Jр
ние) - МІНлИвий; 

n .-nоn"рм",Й (об инду"ции}-з","
но-полярний; 

п,-сПТ~Сі;~ЯННblА (ток) з.-прu-

Пере .•• ,НАт,.,-нить,.СR міняти. 
ЗМІШ:f.ТИ,-СЯ; 

11. :::і~:Й~:~ (угли) - заміняти, 

П.р.м.wиваем ... 1І (злє"тролит)
перем ішувани!!. 

Пер.меш ... ан". - перемJ.шуваll
ня, перемішання. 

П.ремеwиааТЬ,-wать - перем і
шувати) переu.ішати. 

П.р .... щаТь,-от .. Ть,-ая (об оБAlоm
"е, цгл.) - переміщати, пер~
МlСТИТИ,-СЯ. 

П.р.мещени. (обмоткu, угАей. 
п~овол..) - переміщання, ner)/'
Мlщення. 

П.ремотаннwі (ЯIiОРЬ) - ПІ'("~l:lll

ТІНІ. перем6таниЙ. 
Перемотка (Яliореil) - ПЩН'Шіваr1-

!ІН, неIН':ВИНЕ'ННJ-f. IIf'Pt.'~UTV(JUIf-
НЯ, перемотання. . 

ПереМblчма. пер.кпадина (в бати

рее. а""УА/,уляmоре) - IІР(1і'
К,lадка; 

п. овинцовая-п. О;lИв'ана. 
П.ренагревание tnpoooaa) - rlf:'pP

I:IUГрШUI:ІIlЯ, перенагрітт.н.. 
П.ренагр.ваТЬ,-реть,-ОЯ (о пров/}

uе), - перенuгрівu.ти, перенu
ГРІТИ,-СН. 

П.ренагреТblИ (np080d) - - пеР,'Юt

грітий. 
Перенапрягать.-ечь,-СЯ - пере

напр:{жувати, пеlJt'Н;J.ПР~)f(ИТИ 
-(:,Н. 

Перенапряжен .. е - перенапруга: 
п. атмосферное-ІІ. атмосферна; 
п. внешняя, посторонняя ~ п. 

стор&ння; 
п. внутреннее- --11. вн),трішн.я, 
п. д"нам .. ческое· - п. ;J.ItHaMічнi:t., 
п. дn"тепьно.-в. тривала; 
п. мраТКОВР8менное - П. КОРО1'КО-

часна; 
п. наносное-п. ианосна; 
п. ПО.ТОРНО8-По повт6JJНв.; 
п. peaohahaH08-П. резоиаuООв;J.; 
п. отаТ"Ч8Сllое-п. статИчна: 
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п. T.HГ.HЦMan~HO. - По танген
ціЯльна. 

П.ренаПРRНС.НИblА перенапру-:Ю:!Н. 

:НI2IJ. 
:ю:!u. 

311:Jl. 

ЗU;І~. 

:Ю:14. 
:\0:15. 
;Ю36. 

:Ю:J7. 

; ~II: j ,-.; • 

;JUJU. 

304(1. 

:Ю4J. 

зu4~. 

:3О43. 

;Ю44. 

;J04;J. 

~1J4b. 

",еииіі. 
П.р.моо (иОllов) - перенесення. 
П.реМОСМbllІ (а""у ... улятор, бата-
рея, "а ... па) - переноснИй. . 

П.р.ппет.т~ся,"ОТИ'" - переПЛl
татися, ll~реWlестИся. 

П.р.поnаан". (раствОРО8) - пере
повзання. 

п.р.пonа.т~,-ат" - переПОВЗ'ТИ t 
переповзтП . 

П.р.nрм.м - п~реприilиання. 
П.р.рааР"АМО - перевиснага. 
ПереР"Р"IК8Т~t-АИТ~ - переви ... 
"нвжати, перенИснвжити. 

Пер.рааРАЖ.ННW" - перевИсна
;,кений.. 

Пер.распредеnен". (ПQтенциала) 
--перерозп6діл (-лу); ". (про
цесс) - перерuзподідйнlІЯ, пе
рерозпод ідення. 

П.р.раопр.депенн"," пррероз-

110ділениИ. 
П.рераопр.деnять,-nИТЬ - пере
РОЗПОДІЛЯТИ, n~рерозпо,l,і.rlИТИ. 

П.рерасход (зл. ЗН.j - перевй
TpaTU. 

П.рераСХОДО8ан .. е - ll~рtшитра

ЧUВИЛ, Ilсрt.вИтрачеНIІЯ. 
П.рераОХОДО8ать -- перевитр~ч~
ТИ, Пf'v'лнJтратити. 

Пер.рваннь.А (о ФОРAf.UРО8llRuи, 
ти"е) - переРRаннЙ. 

П.рор .... (тока, со06щ.)-перерИв 
(-ву)(А.); (neритон (У.,Т ... ч.)]; 

п. (в ра.,иворе) - "е""рва (Г .• 
• -l., У., т ... ч .• PHd., Але.); 

Н •• втоматически" - п. Іівтома

тИЧIlИИ~ 
п. bpemeHHblA-П. тимчВt;ОВИИ; 
п. МГНОВОЗИНblЙ, моменталЬНblА-

11. ~иттьовйй; 
" .•• длеННblА-П. пов іJlЬНИJІ; 
". парцмаnЬНblА, чаОТИ"НblА --- п. 

lІuрці,ЙльниИ. чаетк6виИ. 

ПереРbl.ание --- llt1pep:IВ8.IIHH, nе
lJерваЮl5і. 

зи47. 

:зи4Н. 

ПеР.Рblвать,-рваТЬ,-ОА --- перери
ваТlІ, перервUти,-ся. 

ПереРblваlOЩИ"СА -- переРЙВ.rlIl
виl1. 

:\U4Я. 

:Ю50. 

3051. 
• L 

:3052. 

ЗU5:r. 

:1и54. 

ЗU~f>. 

:1U'>4i. 

Пер.секанме 10H .. e tnpUBoaOB)
неретинання, перетин (-ну). 

ПереО8каТЬ,-сечь,-СА (о лровоuйх) 
---перетинати, перет.нти,-СН. 

ПересемаlO",мilе .. (llpoBod) - пеvе
L хресний. _ L '- L-l_ ~, 

П.ресканивание (ис,.р, liонта"mа) 
--пеVf::скаКУНUВІІЯ. 

П.реокак ... ать,-СКОЧИТа. - пере

ск8.иуиuтн, переск6чнти. 
Пересканивающий (,.онmШLm. циф
ра) - llерескочнИЙ. 

Пересоедми.н". (.м.оторов . .wашин) 
-пеРСJlучаIlНIl. пер~л~ чення. 

Пер.соеА"Н.ИНWЙ - перел~ чецніі. 

:ЗU5ї. 

30511. 

:3(1)1). 

3061. 

:1и62. 

:1003. 

:10ti4. 
ЗUti~. 

3UtiH. 

ЗОli7. 

зио!!. 

зи6\!. 

:зuїо. 

зи~ І. 

3О72. 

:~uj:J . 

зиї4. 

3075. 

3ОїО. 

зи7 •• 
307Н. 

:3079. 
308и. 

:зиНl. 

П.Р.ОО.А"""Т~І"Н"Т~"'---:- перел)"
чати, перелуqJi:тИ. 

п.р.от •• n.нн ... 1І ("онта"т, ру"о
ят"а) - Ilереставлеииil. 

П.Р.СТ."'JlТ~,-."Т" - перестав
ляти, переL-rnвити. 

п.р.от •• ноlІ ("онтакт, л/LlUlа, 
штепсель) -- переставнВіІ. 

Пер.отанов .. а (щеmОIi, -,:онmакт(8) 
_llереетuв"Янвя. переставлен-
НН. • 

п. круrо.ая- -по ко.1Ове. 
п.р.оwщат"t"с"тит .. , .. ~-l1ересВ. 

чувати, пересИтити,-ся .. 
П.Р.О ....... ми. - переСИчування, 
пересИчення. 

П.р.о ....... мм ... lІ- перееИчеииil. 
П.р.тирами. (шнура) - перетн

ран!!я, веретертЙ. 
П.рет"рат .. ,-теР"It,-ОІІ - перети' 
ратн, перетертн,-ся. 

Пер.ток_ o_P~OIl -- HaдcтpS" 
(-му). 

П.р.форМИРО •• НIІ.,-ро.ка (ак"у •. 
n.n.acm.) - перефори6вуваиня. 
переформування. 

п.р"ормиро_мм ... 1І - перефор
м6ваннЙ. 

П.РОФОРІІИРО_Т.. - переформо-
вуnати, перефориувати. 

Пор.JtОА (то"а)-перехід (-ходу); 
n .• Р.АМbllІ - п. шкідшili: 
п. пnаанwА-п. плавюііі. 
П.р.ходи .... " (слой, uanряж., по .. 
.tоженuе, А/,уфта, сопроЛІША.}
перехіднИй; 

п. р .... им - переход6виit режИм 
(-м}·). 

П.РИМОМ-А.Т.МТОР - перикои-де
тектор (-ра), двокристал6виit 
детектор (-ра). 

П.РІІОА - період (-ду); 
п. ДnМТ.П~НblА-п. тривil.n:иl:i. 
П.РИОАичеокиЙ (прерwвamель, рад-
ряd) - періОдliч[шй; 

n_чмооть-періодliчність (-ности). 
ПеРИОАометр - періодоиllтвр 

(-тра). 
П.рмanоЙ - пермалби (-лою). 
П.рме.метр '- пермеамЬтер (-тра) 
заліаодос.~ ідиий прИ.~ад (-ду); , 

". отир",т ... іІ-П. відкритий. 
П.рмoanоil - Ш'Рllсвл6й (-лою). 
П.ро -пер6: 
п. аапио .... аIOЩ", пиwrщ" -- D 

пИ~не. • 
П.роомan ... lI~pCUHiLl (-ау); 
п. обcnуtк ... ающиА-п. обслуж-

J.:Пiіі ~ 

3082. 
3083. 
3084. 

". ony .... 6m ... i�-П. сдужб6виil. 
П.ртммамо, Ш!РТНН8КС (-су). 
П.ртур6аЦИОМНblЙ - збуриИЙ. 
П • .!'тур6.ци .. - зб~ рення, пертур
оАЦlЯ; 

п. атмоофеРН8Я - .:І" п. атмо-
сферна: 

п .... rHMT ..... - З., П. магвётв&. 
П.рфоратор-ціркувач (-ча), пер

~иР<1тиl> (-[І"), 
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:Jt!8i. 

:IU~~. 

:.11189. 

31190. 

П'Р.ОР'ЦК" ."lіРКУl<UНПЯ, дір-
коваННI/, перФпr{щlя. 

П.р.ор .. ро."" .... ",,, - д.'ркув"ль-
1I1f11. !lf'rфорув8..:IЬНИИ. 

П.рфориро.аМИ8 --- ~ipKYBil.HHH. 
,"І!рк6ваIlНЯ, перфораЦІЯ. 

П.р.о .... ро •• т .. -дірКувати, пер
форувати. 

n'р .. атка - рукавиця; 
n. АдЯ наб.n" - р. жи~,ьник,'JR;J, 

каб.lевu; 
п. ПР8АОJ(Р.МИТ8lI~на" - р. зало

аі:'-Кни: 
п. p •• MHO.W8 - р-ці гумові. 

:НІН І. П.ОО"Н"Ц8 (8 mpaAf.sae) - пісн:ів
IllІця. 

;)UU~. П.тп •• оА--Пt'т:rьовlій; ". П.ТП8-
06р .... ",А (об об!.,от",) - прт
. IЯстшl. 

~u93. П.тл.06р.,нw" - IJt'Т:Jювіітин, 
цет.' ЯС1'Нll. 

:l1J!14. ПІТП .. -- ПРТ.IJj (Г., А.): 
п. rист.р.,мсная -- п. l'lt:Т~lJt>,шu: 

п. ,.кр"'т." -по J<ln:рита: 
" ...... Нут .... -Il. за..мкнена; 
п. монце.ая -п. І{і нцева; 
П. под •• оная (І\О.ІЬЦО для nodBeclt.u 

mе.tеф.) п~·шr .. u Пflчіпне. 
ftJ1!". П.ТУWОИ (ни "о.ллекторе)-гре

бінчик (-ка). 
3u96. П .... т.оощ .. 1І (межанизм, зуб)

друківщіЙ. 
:\II~7. П .... т ..... А (шрифт) - .lPYKUP

СЬКИИ. 

:Jt'9~. П .... т .. (те.lеграфная) - друк 
(-ку); 

". н.яоная -- Д невира.зний.. 
:J1I1!1!. П ..... -Пlч (печи); 

п. мндумцмонна .. ·-п. індукціннu; 
п. карбидо.ая--н. карбід6ва; 
п .. аn.ктри".оlС8Я - електрон іч 

(ш\чи), піч електрична; 
п. а. пла.ипьная--п. електрот6п

на; 

". an8ктроиan .. ,..ная -- IJ. елек-

трогаРТІвна. 
;нии. пи .. (нагруаки)-шmiль (-л>l). 
:JIOI. П .. ио.аР_А-lІікофарад (-да). 
;!lll~. П"Р'ММА_ уrоп .. "ая (8 те.лефоне)-

пірамІда вугл/!На. 
:!ІН:!. П"РОllооа .. т -- піролюзит (-ту), 

п. nopowMoo6pallHblI, пуп .... ри •• • 
ц .. о""wll - 11. порошкуватиil. 

J 1 04. ПИРОnlOаМТНblА - піролюзит6впи. 
З11l5. П .. ромаr" .. т .. ..,А (двигamе.ль)-пі

рuмаГllетнии. 
:111)\;. П"ром.тр -- пірометер (-тра), 

п, оптическиА-п. оптИчний. 
:IIU;. П .. р".тат, -піростат (-та). 
': IO~. Пироап.ктричеомиА піроелек-

трИчни~. 
J ІОВ. ПироапектричеОТ80 пірuелек-

трик". 

,11 LIJ. Питание (aHodl.l, .мотора) - ЖИВ
н:нни; 

п. а.оAlно. -->К. llодвіИllе; 
п. MHorooTopoHH •• --;,к. .\HlOrUU іч

не; 

n.OAHOOTopOHHe. -ж. однобічне. 

:1111. 

:JII~. 

:JII:!. 
3114. 

3117. 

:НІН. 

:J119. 

;Ніи. 

:JIU. 

:JIH. 
:J125. 

Пмт.т.п~",,,," ,-lОщи" (Ka(jt'.·lb, про 
нuо) ~1":HBli.II~IlJlii: 

". Фмдер --jl'':ИНJf.1Ьlllil\: (-І':,і І, ~ІПІ
иИ.IЬ""1І фі..\"JI (-pu). 

ПIlТ.Т~ - ;,1-і:ИnИТJI (Г.. .-\ .. Т,\fЧ., 
.1" •• Др., PHd.) 

П"тающиl lmo1i') - ашвИ .. л.lIJlІІ. 
п .. wущ .. А (рыаг,' перо) - шіІ" 11 ІІІ І ; 
П., самопиwущи" (аппарат)-- eu-

моmiспиЙ. 
Пn •• ающиЙ (.це.мент) lIлаllllJiJI. 
ПП •• "ПkН8" :tn.HTp ..... o"." "8"'4І. 

11 іч (печи) ~:Jектrот6пн". 
Пn •• ни" (пре(іОХРОНllmЄJlЬ, tjl'mШl

"а) -- топкИll. "n •• "W" (хо() , рrгУЛllРО8ШІІІl' І -
IІлаВКИ!l; 

п. переменн"," -П:lіl.ВК(J-;J;\lіНIIНИ~ 
ПП •• "ООТ~ - n.laBKicTLo (-КlН;ТИ). 
Пn •• RщиАОR. "п •• ии" (о прино· 
локе) - топкий. 

nв .... Ни ... " ("wIlКРОфОН, Оуга •. Ш • .,-
па) - подум'fшиil. 

Ппам" -пl .... lуМ·я; 
п. 80дорОДНО8-П. НОДНtШf>: 
П. "",П~"О.-ll .. 1ЮТІвне: 
П. р •• бр .... г ... ающ •• оя - п. 1'OJ

бризне. 
Ппанна - 1I:Н1ВЮ:L; 
п. раопредепит.п"ная - 11. JHI.ill!)

..\І:JЬЧU. 
ПпанТІ; ?laJlte's; Рluпte-: РIНIlІ'_' 

(слоu, слul.'о6)-п.:н::І.нтеIвt'ы�:ІІІІ •. 
Ппанw.т - - IІ;НLншета. 
Плаотина - IJ,!;J.TBU; П.IНТ!III\i.L 

(умен.); 
п. ан"умуляторная - 11 .. Н':уМ).IН

ТUРИU: 

п, асбеотовая JI. :ІJtkt:тБDi:L; 
п. бblвwая' в употрвбл.нии 

УЖИlНll1il, 
rуТтапер ..... ая--Il. ГУТfiПt.'IJ\JІ'
Ни; 

п. ГlОл .. хера 11. ГЮЛЬХ~ftll1~t,I,<і: 
п. аажимиая -(І, ;:tUТИСКНU. 

п. аааеМЛЯlOщая ,-лительная 

узUМ:llUВtL.IЬНU; 
п. lапаоная --по JaIlfiCIIU; 
п. аемляная, аааемлительная - JI. 

узеМJI1UIНt.іJ ьна; 
П. И80ЛИРУlOщая~ 'І. 1.ю.]нціlll1U; 
л, колл.ктор",_я П. I"ШМУТtПОР-

на; 

п. контактная -Н. ,J.отичnUuu~ 
п. концевая (Н аКIt.УМУ/l.ЧIll0Р")-

11. ",нцhнu; 
п. краАНЯЯ--II. н:раilня~ 
л. латунная-п. МОСЯЖtШ<і: 
П. п.rноппавкая, леrкоплав"щая

оя --- П .. :нн'котопш'l; 
" .•• лкокпетчатая - п. ,Ц)lUПО

гратч"ста; 
п. пин.Йная (н гром..оumвОdе) - п. 

.1ініНиu; 
п. маооовая -Н. :..\lас6на; 
П. опорная -11. ОIIОРIItl; 
л. ооновнаЯ---1). ГОЖОВIlcJ., vf.;IIUB

'Ін..: 
П, отрицательнаЯ~І1. MiH~ t:'JU,t; 

Пластина пластИРОВ"lIнан 

п. ".отироааиная--п. пастованu; 
п. пп •• на .. (в предоrраниmе.лfl-

11. топка; 
". Пп.нn-ІІ. ПлаlI~eJвсь}Са; 
n "оа'емная--п. ЗВІдна; 
"' попо*ит.п~н.я--Л. ШІюсова~ 
п' попtoона.R~П. 1І0люсuва~ 
п' про6мо_аJl-·П. корк6ва; 
". ра8'.А.НН.Я~П' роз'lдена; 
n·. р ... ОЧН8"--JJ. ря(о.)иковА~ 
n. р.liр .. от'''-П' ребр6вана, . 
11. реw.т ... тая-Il. rрct.тчА.ста. 
". роrоо6р.,ная (в громооmво()є)-

п. рогуп8,ТН t рогата;. _ 
п. 06еrr.IОЩая (на h'f).1.1fll.mope} 

П. збіЖНа.; , ' 
n овинцо •• я-ІІ. O .. I1ILi яна; .. 
п: ОМОТ.МЬІ ТЮАОР - п. ТюДUРіR-

t:bKa~ . 
п. споистая- -11. шо.РUВt1.. 
П. сооеди .. я (на IШААfкторr) -- Н. 

t:усідня; 
" о~пnоw"ая- п. С) Ц i.1b1-Ш; 
п', цинко.ая -11. ЦIІIІІ~6ва; • 
п. чет",Р8:споn~ная (ult.,:-у.му~·l-
muрная)-п. чuтирlfпуlыі ... 

п. аБОНИТО8ая--п. 1!I)ОНІт6ва .. ч 
.::sl:!~j. Ппастинка-llлатшка (А .• 1м ., 

фl: АЛс., ДСТ., Др.); n.ла
"т';~"a (А.); пдит"а (А., PHd;. 
фе., .tIlС.);п.лаш"а (РНd.,ФС.,; 
lUеmвUIj.Ч (P .. d., Др.); бдяш"а 

;.1 ... 1' .. Тмч., фе .. 'Але.); 
п. "варцеваЯ~І1. I->Bapцo~a; 
п. контактная --- 11. ,J.u111чна. ;(0-

тичкuн"; 
". ПР.Аохранител~ная - п. 3(1110-

1-~~~~I:~TO""_II, (~:leH LTOHU. 

П. оменнаЯ--II. ;шмінІІ.tI.; . ' 
п. станиол.вая. -- 11. CTalllll.H'fH:l, 

I~ИНUфО:lіИllа: . 
п. стеклянная----н. С..'КIННн.... _ .. 
". ука.атепьная- 11. НКD.ЗІвна, 
п._а"ОА-п.-ан6д (-д"), . 

;Jl'!j'. ПластмннwА - плаТІННИИ.. ' 
J l:!Н. Пластиноо6ра.НblА - П.l<1.ТlВКУВ<:L

ТИІ,І. 
:Н:!Н. ПпастинчатwА (алек..mро.d. громо-

отвод) - платівча(."Тин. , _, 
31:30. Плата абонем.нтная .~- плата i1'-'u

немеНТllа. 
31:31 ПпатиМ.ТР -- lI;lатИМ~Тt'Г (-тра). 
J1:~:!. Платина - плаТl1на; , 

Поверхноtтк трущаяся 

:J141. ПпИОА""'ТР- - l1JIіОАИнатрок 
(-на) двоrратк6ва ІЛ/ім па . 

314:l. Пп"отРО" - пліОТРОИ (-на). 
:J143. Пп"та - плнта; киСлОТО-

:.1144. 
;Н45. 
:Н46. 

п. киаnотоуПОРИ'" - 11. 

тривка; "') _ 11 
п. наМО'IІ"а .. (8 сm"uюr• .. 

lІВТИСКИа.; 
п. опор .. 8ІІ-1І. оп6РНВ. , 

Пп"ти, (Ш/.wассw) - ":~~:.тиil. 
пп"тиооliр .... wА - пл де UJI1Wр 
ппо." .. А (абаЖУР6' ко:: ~лескі~ 

,.ат uшха, - ПЛ СІ"" , 

п. T:~~;"" •• ""A (рефА~кmер)-пл6-
CJ<O-KOH ічниll;. 

п._о6мота"нwl-П. Обвиве~ни~. ' 
314 •• Ппос"оry6цW-IlЯОСКО3"S'БЦl (-I~lB). 
:H4~. пп ..... оот .. -пл6ща; .. 

n 6 •• раanи"н"', н.йтрan .. "а .. -П. 
. невтральна, баil.д~.жа. 'о MtZ. 

41) ПпотнwА ~ густИй. П. , 
:Н D. cofduнeнuu) _ щlльниit. 
31;:,и. Ппот"ост~ (тока, зарма) - гу-

щиНІ"; . . ст .. 
11. (..меж. соеiJUНtНUя.) - щIлы11 

(-ности); . . 
n м.атная-І'. МІсцева, 
п~ по •• рхноотная - Г. поверх-

n 1~е:с~~яннаR-F. стала; 
п: ра.нодеАОТ8УlOщаR - 1. ви· 

С-1ідна; .' 
п, 3М8мвanентная--Г. РІвноварта. 

:JI;:'I. ПпохоА, ХУАоА (контакт) - по
ганиil. 

З15l. Ппохо ПР080ААщ .. А - поганопро-
відиНI!. . 

;H~):~. ППОЩ.А~ - ПЛUIUСі. П.l0щина. 
:3154. По напр •• п.ниto часо.о. стр ....... 

-аа годИннико ... 
:H~)j. П060"н ... А (рааряd, "онтакт)

бічнИіl. 
;11 :,li. Пов.ри, (ечетчu"", прибора)-uе

ревірка. 
3157. п" •• р.,," .. 1І (расчет) - перевlр-

чин. 

3158. По •• рхноотнwА (жолодиЛЬНUk t 00-
аа, n.лотность) - по"ерхневий. 

ПО •• РХНООТ~ - поверхн~; 
". А8Аст.ит.n~"аЯ-1I . .J.~Йсва; 
п .• уб ... атая п. пnзуоцьОванu.. 

31[)1І. 

зубчаст,,; 
п, К8иtущаяся- 11. уявна; 

n ПИСТО8ая~п. аркутева. . 
J13:J. ПП.ТИНИРО8 ІМ. -- платинуваll-

НЯ, плuтинОваuни. . 

п. контактная-п. дотичк6ва; 
п. Н.РОВН.Я·~ІІ. ие-рівна; 

'Jl:j4. ппатмн"ро •• НнwA - пдатино,ВСі-
нии. А 

Ппат"н"ро •• Т~ - l1латинува.ТН. 
Пп.тиМО .... " - ПJJатинОвиЙ. 
ппенма - пл івка;. ' 
п. и.опируtoЩая-П. lзоляціЙНtl., 

3138. ппетени. (катушt1і, feтo,,)~n)(t-

;НЗ:J. 
;J1;\6. 
31:~i . 

тlнни. . 
~l:iH. ппетеННblМ (о "атУИll'i:е) --- ll:I~T"-

Ilиh. ' . 
.:314U. Плечо (.AtOCтUh"tl, весио)-рамеllu, 

п. ПОА8ИМlНО8- -р. рух6МР.. 

п. отражающ ... --П. відбивна; 
п. оxnажд,аlOЩ8Я, OXn8M1A8H."-П. 

охо.l0ДН8., nстудна; 
п. поп,осная--П. полюсова; 
п. ра.нопот.нциan~на. - рівно-

IlотенціЯ:lьна; 
п. Расо .... аlOЩ8I1-П. розсіви"; 
п. РI6Р"ОТ'R-П. rебр6вава; 
п. а •• ТЯЩaRОIІ-П. світна; 
п. сКОП ...... щ .. -П. ковзuа; 
П. стwко_"--П. стикова; 
п. трущаllеll-П. теРТЬО8а; 





Поверхность удедьная - Пщ~ес KOHTP,-'РИіl>!))""'" 

"'. "А.П~Н." (охла;жденUЯ)-IІ. пи
т6ма; 

п. W.РОХО •• Т."-П. шершАВf\; 

". 8И8И"ОТ.НЦ"an .. н ... - П. pil'I:O
потенціяльна, еквіпотевціяль
Н8. 

:.11 БU. ПОВ08ка _. віз (в6за); 
". каСі.n ....... -- В. жи.1ыIк6виIl,, 

каблевИil; 
".ОО"т .. т.п"на" Н.освітлю-

'ВВJ1ЬНИЙ; 
". радиот.п.гр.фна.. 11. раді4)-

телегрlLфнии. 
:J 1 (Н. П080раЧИ8 ••• ..-I, поворотн..,Й 

«татар) -- 1І0ворітнИП. 
J lЬ2. По.ор ....... ани. - поверти.НН)і. 
3163. ПОвОРа .. иват~,-т .. т~,-о .. - повер

таТІІ, ПОl<еРIІ~ТИ ,-ся. 
3164. По.орач .. ааIOЩИ"ОЯ - поворіт

нИIl. 
3165. По.орот (фаз. "итУИJ"и) - 1"'

вертання, п6верт (-ту). 
316!;. П080ротнwil (duc", баш.ма,,) - по

ворітнИн; 
п. ПОД •• С (Iiо.lБы) -~ покрутнИи 

тримач (-ча). 
J 107. Повр.мсд •• м..,Й -- ІІошкоджува

НИИ~ 

П-МОСТЬ--1I0ШКt),J"n;УВі1і1IСТЬ (·1-11)

сти). 

;j Hi~. ПО.Р.JКД,аТ",-ДИТЬ,.ОR - ПuШКU
джувати. пошкОдити,-с.и. 

3108. По.р.нсд.ние - пошкt'Jдженн.н, 
шкода; 

п. м.жанич.ско.- -11. м~ха.нічне. 
J17U. ПовреМСД.ННЬІ" -- пошкодженни; 

п-ность-пошк6ДIJ{енkть (-НОСТИ). 
~171. По.торн"," {вход, ,JQ:нсuгlШuе. 

8стуnленut:.) - повтUрния.; 
".-"ратмо.ременнЬІ" - повт6рно

короткочаСНИl1; 
поаторност~ - ПUВТUРНІІ:ТЬ \-но

СТИ). 
:31 ;~. ПОВТОРIlIОЩ •• СЯ отраж.ни. - по

вт6рюване ВІдбивання. 
::Н j;j. По .... о .. т.n .. {напря;ис.) - 111ДНИ

щувач (-ча). 
3174. Пов~о"т.п~н~іІ (тршщjjuр ... amор, 

станЦIlЯ) - підвищувальний. 
:J 175. По .... wаТ .. ,-с .. т .. ,·сR -- ПІДВЙ:ЩУ

нати, підвищити. 
:3 176. ПО.WW8IОЩ"Й, поаы�иr.n~н • ..1� 

(трансфор.мamор, nоdстанцuя) 
-ПІДвищувальнии . 

:з1 j 7. По .... w.и... (напряж:.) - віДВЯ· 
щуваНIІН, підвищенн>! (А., 
Т.м •. ,ФС., .НІС., ДСТ.); nidHe
ее_я (А., ТМЧ., .tJ/C., ДСТ.); 
піdняття t-t.. .}'.. .Н[(:.): 
піді il.мшш.ч (.1.); t1UHeC('JiHR 
(Т.м •. ): 

11_ 8Н ••• ПНО.--1І. раптuuе; 
п. м.стнО. -11 . .иіt:цевt'. 

д17~. По.ww.ннwА --uідвИщеНИlJ. 
:\ 179. ПоrаО8НИ. (лlLмлы) - зага.сання. 
JI~O. Поrпотитеп~ - вбнрач (-'Ііі); п. 

(".,та) - свІтливбирач (-чв); 
п ..... со .. оіі ч •• ТОТ'" - нід.l)'ЧНИК 

(-ка) ви~6коl ЧАСТОтИ. 

:mн. 

:Jl82. 

:Н8З. 

3184. 

:JI85. 

ЗІ~6. 
3187. 

:JHI8. 

31~\I. 

ЗI9U. 

31t11. 
:Jl\l~ 

:\І!!6. 

ЗІ!!!;. 

ЗІ!!7. 

31!!8. 

ЗІ!!!!. 

3~UU. 

з~oI. 

:.J~U3. 

:J2U5. 

Поrпощ •• м~1І - - (у)вбираНIІІІ: 
П-МООТ~ -вбираиість (-ности). 
ПОГЛОЩ.Т'П~, ПОГПОТ"Т'А~· _u,8,H_ 
рач (-ча). 

ПОГПОЩ.Т~,·тмта.."ОR -- Н()Иj1U'l'II, 
убрати, увібрати. 

ПогпощаlOщиiIJ, щатепа.н..,Й 

вбирнlill. 
ПОГПОЩ'Н"'(С8l'mа, ,mєргии І -RUll-
рання, увібраНІШ; 

п. атмооферное-н. аТМосq..t,ри .... ; 
п. мабиратеП"НОІ--В. вибірче. 
Погпощ,ннwlА -- УНiUрuниИ. 
ПограН .... Н_" пиния (свет. потони} 

-гря(а)Шfчна :І іні>!. 
Погруж.емw" (о П;lасmUllе)-заl]~'
рюваниЙ. 

ПогруItUlТ",-IИТа. - Qанур.нти. ,J;I

H~ рювати, занурити. 
Погружение --- ЗQН}7РЯН ня. ~UH~
рення. 

ПОГРУJН8ННWЙ - ;ja.H~ рttННИ. 
ПОД •• П'НМ' (80ЛН, перєнanря.;на 
НUЯ) - прИДУШУВ:lIІНН, приду

шення. 

ПОД •• Л'МИ"''' (u во.ше) - приду

шений. 
ПодаВПRта.,-8ИТ" (80Jшы' 1і.uлеUu
НUЯ) - прид~шувати, приду

шИти. 
ПОА8ТЛИВWЙ (npo8ud) - IJО,:J.н.тнии: 

"-ВООТ .. (робочєzо npoBoda) - Пll-
дaTНJ~Tb (-нисти). 

Подача - пuдu.наннн, ПUДаННЯ. 
ПодаlOщ .. А - подава..,.lЬНИlj; 
П. барабан, телегр. - пuдавач 

(-ча). 
Подб"ван". (npoBoda тОlШllрuе.м
НUІШ.м) - [Ilдбиваннн, ПІДбиття. 

Подби.ать,·"ТЬ - підбивати, ПІД
бити. 

ПОдбрао .... ан... lJ~lеlimРUtШdа. би

гона) .. - піДКIJ;І.аннн. 
Поабрао ..... т .. ,-брос .. ТЬ - пі,t.I,КИ

.J,<J.ти, підкИнути. 
ПОА •• Аенн~1І ~ (то", .lІощность)

IlІдн~дении . 
Под •• рrат",-НУТ" (deUcmB .. Mtliтp. 

сuл) - піддавати, піддатн 
(чому); 

"-оя .- пlдпи.д<іти, IJідпасти. 
Под •• рж.н .. е (пеисmв. зле". cuл)

НJ;J...J.UВ8.инн: п. (паССllб. фор.иQ)-
Пlдпад8.lIl1Н. 

Под •• рж.ннwЙ i(drilcтt1. JJl~limp.,. 
.м.агниm. СИ.І} Ш,J.,..tШIИИ. 

Подв.о -- ШJЧJJН':,l (Г .); прuч;л"а 
(,У., ДСТ.,,; lІавіСА'а (У.,ДСТ.); 
dар.мuвuс (.t.. J'.): вервеЧh'а 

(ДР.): 
п .• под •• wивани. ч 111.'1 }!nllH: 
П. аотатмч.о""М-- 11. ilСТi:LтИчнн: 
П. б"фИnЯРНblА- ·Н. двониткuвн; 
п. бnОЧНblМ -по tJ.ІОЧКLJlitL, 
п. АВУНИТН"Й. БИфИnЯРНblЙ 

..... воНитКuва; 
п. Ha.pAaha-Il. J{LlV,J,8.JlJfSI:LI\i;1. 
П. контр"фиnнрнwм -~ Н. 11РОТН

ниткuва: 

&7 

3225. по""8р_,,оощмlІ (трои, Шр.ІІВJ<-
". ирутип~н~I\-U. ?aKPYTBa~i; da) - піДТРВJ4~А;.._тр(ulep3"; 
n на п ••• и.-ЧlПлявня ва :3:l26. ПоАА8Р"'-' )ТР. r:;p.TPpyвaB!UI, 

. ие-Ч иа спИЧЦl; п. (процесс -

:: ::НО:::ТН"'" '- почіпка одно- з:u.-,. П~АідА~~~,:)В(UJ<К.Я- у.муляmора, паЛІ-
ниткова; б ьmрЯAlU- - - ""ЬННЯ 

п. nо.ороти ... 1І ("ол ЬІ .8 ронц) - nІ""'" • .а) с і-
теля)-П. покрутвв, а' 3:l·~8. ПОА.РГИ •• НИ• (Jле"тро.о -

А. потопочиwА-П. стел.-:.о~ 'аапо. нання. _ сiUaТИ, сіН-
п. пр.дохранит.n~нW"" з:!29. ПОА.рrиа.т~,-НУТ" 

біжна; ІІ-П протиниТ- lI~ТИ. (у.мул мнденса-
11. ПРОти.Онитн...· 323О. ПОА •• РJlАИ8 аІі" h -, НВЯ під-

тора) - ПІДсн"жува ' 
к6ва; жИюш' 

п. прУ>кИННbllі-П. пру ",. ' ~не.женнЯ. _ uідсв&жУ-
n опуомноА-fl. спуек..и ;..'. :з:!Зl. ПОА.ар"IІС~Т~,~Т" під.сJlВ)lCliти .. 

. 6 aTbl6\-Il. трУUЧа.ста" . вати, Пlден ТИ'Пl' снажеииИ. 
n. тру ч r.._u о:тнониткова, JК8HHWA - Д ) 
'"_ унифИПЯРН"'n • ~ а :1232. ПОА··РЯ 11 ("абель антенна,сеть 
п. WHYP080A-I1. ШllУ~О~J . . :\233. ПОА .... иw .. ' 

3207. ПОАо"сна, ПОАВ.С _,ПОЧяl~lка, _підз6J4НИВ- підкИслена 
ЧІП:1НІІН ·.I"lY4. ПОАМИСП.НН.Я 80А·-

п. (процесс) - . _. п6чіпка _ ... 
п. бомовая (mроллея, вода. _ lІідкисЛЯТИ' 

а ;~;!З5. ПОАК .. сnяТ ... ·n .. Т .. 
~~~~Н~Рная-п .• 1анцюгбва; ПlдКЙс.'ll1ТИ.. 'Іааении-

~. монсопьнвя-п. KOHC6f1b~a; :~t36. подклаА.ннwА ~~1l~Дкда.Д8ННЯ, 
": nlOn.чная--П. кол~~кова, :з:!37. подкnвд ... 8.ние 
П. носовая--П. 1I0CO.BIj" піДКJlадення. о.. - під-
п ос •• аЯ-l1. БІСИв., :~·!3t;. подкnадwв.т~,-n~сть,-
"~ поп.р.чная (раб. провm)а) - п. кладати, ПІДlt.r1асти,-~~. Іикати, 

поперечна; , :1:?39, ПОДКnIO .... ть,-чмть - дli 
п. продоn~ная-п .. IЮД?В;h:llа; підімКІІ),ТИ. ,,(магнum)-під-
n простая-н. І1(Юl'Тn', :~t4U. ПОАКО8006ра1lНW 

. п траверзна' КОІ:уватий. , 
п. тра •• рсная--. "а' . 1 ПОАКОС ___ косяк (-ка). 
". ц.пная---·І1 .. 1ННllЮІ?В , 324 . по ...... ннwА (о mелегрaAf,.Al..~)-оер-". ярмовая -п. нр:мова. '3242 _. . . ЬНИIl 

'.І"О". ПОАвеОНblЙ ("РЮЧ"" c~06.a, шнур, . . uопИСННlI , иРИl'lНад . eтOB~-
, о 11 '.11.4'./. ПОАМагН ...... НН ... " ~ ПlдмаГJI 

Uдолятор) -- ПuЧІПIШ . _ v 

з~u9. 
:j'lIU. 
:3~11. 

n п.тпя, нопьЦО дnя ПОД8.С"М~ :3244. п:~~~rНИЧИ8.НИ. _ пі~rнетО-
• B~ ШКО почіпне. , 8уванНН, підмагнетуванн~. аг-
ПоА8.W.ННblіІ - пС!qеП~1ении. J245. Под ... гнИчи8ат ... ·Т .. Т~ - ~lД1l 
Поде.wивани. - ЧІПЛflНН~. , нет6вуватп. І1ідмаl'_НетУ~аТиаг·I'~_ 
ПОАв.wиват .. ,-СМТЬ - ЧІПЛЯТИ, А П1ДУ ~ 

:3Z4ti. ПОАмагничиааlOЩИ, ' 
Dочешlти. , тівнИи, підмагнетУ8С:1.ЛЬНИU ... 

3212. Подаиган". \щеmЮI)--ПОСУВа.ння, 3247. Подн ..... Н ..... Т ... ,\liлюча)-П1ДІЙ-
llос~нення. .м.311НЯ, піднЯТТЯ. .., . 

:3213. подв .. гат ... -НУТ~ - пос}'ва.ти. по- ;J248. подн ..... т .. ,_нять-ПІД1Имати, ПІ-

З'l14. П~~::;::~~ІІ (дєр:нсатель , бааа)-- 3249. П:;~:~:~·".ОПИРУIOЩ~ -:- підиі-
_рух6мий; ) жок (-жка) Iзоляціuниil. _ . 

п_нооть--рухомість (-МОСТИ,. '_ :\250. ПОАоБМ8 ("ри8Ь1Х) - подіоНlСТЬ 
3215. ПОАв .. нут ... 1І (о щет"е) - пос,н) (-ности)... . . 

тий. 6 під З~~І. ПОАоrр ... нме-ШДІГРlвання, ПІ-
:J216. ПОА • .-.(то"а)-шдо дженнЯ, - ді гріТТЯ. .' .. 

ведении. . 6двти :~·2.~·l. Подогр ••• ть,-р.Т" -1l1ДІГР1Ві:і.ТИ, 
:~:l17. ПодаодИТ",·В.СТ" - Пlд.Б' ПІДІгріти. 

піДвести. З:l53. ПОАогреваоощиll (еnuраль 8 Л".IUI') 
:3218. ПОАВОАН"'И ("абель) -:- ПідВ6fН~I!: -lІі;.\lгріl<Ш'". 
3219. ПОАВОАRЩМ Inpo80d) - п до Д З'l~~. ПОАП.РТblМ (столб, опора) -- під-

шilt. .' uертш\. .. 
з:.t20. Подrотовма (СI~1Qл6~) - ПlДГОТО- J~jj. ПОА"мраТЬ,-пер.т" 111;J.nllp~TH, 

влювания, Пlдготовлення. під(оjllерТIІ. 
:Jt'.ll. Подготовn.инwА - Пlдгот6ВJlt:'i- :~ij{j. подпираIOЩИ". nOAnopHwA - ПІД-. 

!lНЙ. отувати llіРWШ. 
:.1t22. ПОЙГОТО8пят ... -е .. ть - r , J~5 ї. Подпори. -- n ідпірка~ .. 

ПІдготувати. п. А.Р._ННая - п. дерен )1I111~ 
n .рживани. (наnряженuя,nРО- n ".тannМЧ8скаА-ll. метал8ви.~ 

.\:!t3_ ::а dyUl) - пі),тримуваннн, п: у"ОРОЧ8ННая-u. прикор~чеllа. 
IІI,J.трИмаНIІН. " :J~~X. ПОАпорн~1І (uзоляпюр) - ПІ!lп6р-

3~'.!4. ПОАд.ржНВаТ ... ·ж.ТЬ -- 1l1ДТРИ:!о1) - ни.'.-
наТіІ, Ill,~гp~BII.ITI\. 
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:~ ~ ,-, ~! . 

;І~tю. 

:Jl(;J. 
:\:!Ij:!. 
:J.!li:\ . 

:3~titi. 

3~ti~. 
32б9. 
3:!70. 

;і:!; І. 

;~.! ~ ~I 

ПОДПРblrввание - Покрьшать 

По"прwr .... " ... (щ~ток) - під
скакуввнни. 

ПО_ПАТИ"" - підп'я.ТIІНК (-Kt:ll. 
,"Ятка. 

По"р •• ".п." ... --- підп6діJJ (-'11'1. 
Подр •• депен"w. -підпо.'1. і.:IЄНИИ. 
nOAP •• A.n"T.n~HW. (одос"е)-пі,~-
под і.1ЬЧИИ. 

ПОАР •• Д8ПllТ .. ,-nИТ .. -- пі;~поділsi
ти, підподілити. 

ПОДР.ГУПИРQ8ан... (ВQзб у~енu.ч, 
наПр.ЧJICения) - підрегуль6ну
наllНЯ. підреГ}'.lювання. 

ПОАр.гупиро.аннw"-підреГУ~lLo~·I
ВС1I1ИН. 

Подр.гупиро •• r .. -flідреГУJlЬUН~-
нати, пі..lрегу.1ювати. 

Подо •• чи"и - свіЧIІИt-.: (-ка). 
ПОдс .... НМNоВ ... А - свічникОВИIІ. 
Подамнхронн"," пі;І.СИНХРUIf-

lІНН; 

п-""ост" lІі,tСИllхр6ННlеть (-но-
СТІІ). 

ПОДОПУW .. 8аН .. 8 (рйаговора в тt'
. ",р.) - lІідс.l:і ХУВllНШI. 

Подспуwи.аr~.-w.т" -- пі,l,с.l-::Х)'· 
вата, підс.I~Х~ТIІ. 

Подотавка - п і;\I'ТUВІЙl ~ 
п.,подкпадка (О.IЛ .JJIt!.4f.l'Hm08, (1"

t,·у.ку.l.чmОР(8) ~- ІІ і,J.к.18,(Ю:l.,П iJ.
. \IОL:ТЮі; 

П. изолирующая --lІідставка І.Ю-
11ІціIlНt.1, 

п. И80ляторнаЯ·-JI. ізо.1,)-і,торнСі; 
". о.дnообра,ная (UJо.lяторна.ч)--

11. l'lд.туната. 
Подставп.н""," lIі.J.С1'8.В.1tН{ИН. 
Подста8ПЯТ",-В"Т~ - - ni.~('Tau:I.}i.-

1'11, пі,.'l.t:таВИТl1. 
Подстанов~а - nL;(L:TUli:l>iIIHH, ПЦ,-

t taH.-Н.'НILН; 

п. круговаи -п. h:lI.:J.I.g':'. 

Подста"ци" -- IlIДL:тацін; п. (J..leh.
mрuчеоt.a.ч)· III,J.е.'rеКТ(J6вн.я; 

11. аккумупяторная -по аКУ)IУ.1}і-
l ll рна; 

п. на OTHPWTOM B08AYX4!l 11.IШ-

.НІ ірна; 
п. повь.о .. т.пьная, по .... wающая 

11. пl;(вищува.lыl •. 
п. подвмжная (в fшгUl-lt·\ ІІ. p~-

:''IJ1\lH; 
11, понмжающая. по"'и ... т.п .. НaJI-

1I .lНижнU; 
n телефонная 11. l't'.IІ·фі·llІІl,l, 
Подот .. п"а гуттап.р .. е.ая JJ 1...J.-

l'l'l.1 t.a l·УТil.ПРРЧUВU. 
Подталкм.ан .. е (вUсШНQ) - пі,ЩII
лUннн. 

Подуw.чка (U.'І:1 JuIїрыанu.чч уха. 

JlIf.Lеф.) ___ о П().J,Ушєчка.. 
Подушна (dл.ч fJЛllранuя. ПОU l.tI~ 

1If'1I uлuры) . - ІнJдушка. 
ПОАWИПНИК - вu.1ьщfця; 
п. стоячиА Н, стuяча; 
п. щитовоА- ~B. щитова. 
Подwипн ... ко .... " (щuт MUUnIНIJl, 

.\ЮПlора) --- В<l.lЬНИЧНИИ. 
ПОА ем (напря..нс ) - ~ пі,lіИМНIlНН. 

:J~~U. 
:3~1I1. 

;I~\lI. 

3~~Ii. 

Под'.мним - під6и)ш: 
п. rpyao.oA--п. B8HTajJ~IIU; 
". паОО.МСМРОIІ".-П. пасажирнв,' 
п. оудовоА -по C~'.1.HOBa; І 
р. ап.нтрич.окиА - елеКтр()нідuн-

ма, під6йма мектрИчна. 
Под '.ми .... , подним.IОЩИ" (мо
тор, кран) - ПідііімалЬИИі!; 

11. n~мпа (стоячая) -- ВИСУВЮJ 
.ljlмпа. 

Помсарн ... А (сигнал. телеграф. 
опасность) - пожОjКНИИ, 

Поаит". р.дмоrр.Ф .. ч.он"А--по_ 
:ШТИБ (-ву) РllдіОГРllф [чини; 

11. p.HT~.HO.CK .. A - п, peHTrlHi1B
СЬКИИ. 

Поа .... "о"., ..... а .... ноl1 (СlIdНШl)-
вик"lИЧНИИ. 

Пока.а"М.(ПРllUора)-п6каз (-зу). 
Пока.ат.n" - показник (-IШ); 
п., коаффИци."т-сучUнник (-ІШ). 
Понаа ..... н". (прu60ра) иІІКМ

зуваННJ-I, ПОК(J.::Іаннл. 
Пок •• ",ваТ",-аат" ~- покu.;JУВtl.ТИ 

показй'ти. ~ • 
пон_т ... іІ (фронт ,иМІіЬІ) ~ tIНI..J.Н

t'тии; 

П-ТООТ~ -- 1'1I<l,.uft.:Ti(:Tb (-стоtТИ). 
Пок_чиван ... ("ол6bl) -- IIОх.йт~
НШІНЯ. 

Покачи.ать,-ОЯ ПОХllтунаТl1 . 
-L:H. 

Покро. ПUІ{РЙНU (Г.); nUIi/JI-

вець (.t .. Г., J'., Тмч.); По
кр"mm.Ч (А.); накриmm.' (А.І; 
покрова (Тм,.); 

11. асфальто.wА (,liuUе.l.ч) Н. ill.-

фаЛЬТОВll; 
п. гончарны�·· -11. Ч(,Р~Jl j-11ti.1; 
П. ДЖУТОВWЙ---Il. ,:J.ЖУТUl:iiJ: 

п .... еле'ны�JI~lI.. зu:rі;:ша; 
п. керамимо.ы� •. гончарнbtА 11. 

череп ,йНU; 
п. леНТО"tн ... Й--rl. СТЬОЖКLlU.J; 
п. пр.дохранительнwА ·11, ;:SHHII

t;іжна; 

п, пропитанны�JI -Н. ІНlш'II:Н,j, 

·п. овинцо."," -Н, О.lНВ·'ниu. 
3:tHH, Покр .... анИ.,-рwТМ. - rroкvиван

IlЯ, покритт.н; 
'1. броней· ·I1UIІЦРjJув.J.IІШI ШJrщн

р6вання; 
п. гan~ваНИ"tеокое метаnло.

І а:lьвu.нізаціj-І :\ll...'та.IШ; 
11. ВООКОМ UUCKYnUIIIIH, Hlll:I":UUUH

ІНІ: 

п, защитит.л .. ное (О,'l.Ч ПрОНООО8 )--
1/ . .JLl.хИt.·Н(>; 

п, м.дью (Yl.leU) [JІІ:\IІДIlIUI:Ш,II-
Ші. rIuмі;~IU~ljIiЯ: 

п. м.таnnом гаnьванич.ско. - M~

та.IНlвПІ1I1:1. )rртн.:Jь6ВИII11Я ['аль-
н.tllіЧНt>; 

". нммнелеМ-ІIIl ... lІllнанн'н, IIIH~lbи-
HUIIHH; 

n. О.МНЦОМ О.'1ИВ) віІ. НІ J}I. UJ1I1HU-

нання. 

:3~~H. покр ... аат",-ры�" 
ПОН:РЙТН. 

1І111"рННС1ТИ. 

Ilикр .. вать ВIJфl!д!>Т:::': 

11. аофan~том-аСФ[Ulьтувu.ТИI по-
l'фа.IЬТ\IВUТИ; - е 

п. IpOH.iJI~ rшнцеруваТIІ.ОUIl8НЦ-

руяR.ТIІ; 'НlI,jllтюВIlТИСjl, 
п-оя мопот~1О - , 

.щl( il~TIT_~I;o.K\' ВііТ1І. 11II,IaН:~BHTH; 
~. :::: ... _ -~l.і .. JJіИТI1I lюміднИти; 
п·. м.таяпом - Мf"Гu.1IUшіти, ПОМР-

TH~~~::~:; _ lliK."llf lBtLTH, понік-
.llовіітн; , 

11. овинцоМ - ОJlивуuати, пооли· 

n I~~~~т,:~: - (;МОJ1ИТIl, QОСМОnИТИ. 
ЗЗUU. гіО"РblТЬІil (Jле"mроd, "о"такm\-

ІЮІ':РЙТИІЇ; . 
n брон.А·_ЛURЦl·рUнании ~ 
n МСИРОМ·--Мti.СIlИil; 
п' nahom-(по)лакUuu.lIШl; 
п' ..... д .. tO-110:'.1. і;:J.нении; , 
п: метanпом (усшJtЬ)- \по)м..ета.1 LU-

n ~~~:~~M _(ПU)ОJ1ив6ванИИ~ 
п: ОМОПОIl-·(ІІО )см6леНИIІ; и.й 
". w.пп.иом--(~о)mелак6ВIW о 

:J:JU1. ПОКРWWК8 - - llu"РИШКil, . 

п .... оn .. ру.ощая-п. і30ДЯЦU:~)~ 
п. ПР.АоJtранитеnьная (КQЖУ 

11. 3t1хиt,;ніl ~ '. 
ІІІІ. сеnеновая-~Л. 1·1~.lol1иH:~, 
п. ОТ.КnАнна,Я-П. L:н.1Пllа.) _ нО 

JЗU:!. Поп -~ fJLд.lUl'U; п. (depeB. 
~I ILT (-~11')1 ту); , 

11. пружинящий (tt JJlC~rnp: nod еМ 
lІи".)-IІ. IІрУ,"ЙІІIІСТИI!' (1' 

:J:JU;\. Попо (.<lагн., J •• ekm/?)-nо.,е .. 
о! .. У .. 1'.11'1., ФL.); 

П, бомовое-~І1. UІЧL1U; '. 
П.8ИХР.ВО. ·и. В,и.хt:!UВ~ •.. 
п вн.шн.е- -Н . .-ЮВНtlll~I(., . " 
п: вращаtoщ.еся- -п, o~e~:?uu, 
n. вторичное· ~П. BTop~.H , 
n главно.-~П. ГО:Іовне, 
п: Аоба.очНО., допопнит.n"ное--

11. ДО;.lUТКUВt'; зїр-
11. ар.ния (вфоmuметре) -11. 

Ш'; _ 'ч.ене· 
" "ска",.нное- -\І. п~рекv~ ,... є'. 
п~ ИСПblтат.пьНО.- ·-л. иипроон І 
п. коммут .. руIOЩ •• - П. KOMYT~-

1~~~L~~~;оиру ... ще' - Н. компt.JН-

(~:г~'~~не~._Il. }Шl'н~тне; . 
::: м.отно. (,.\tагннmнuе)-П. МН'-

п. ~~::~OKPaTHO.--O. МИОГО~lра=~~~ 
п. многофаано. (.иагн.) - . 

,офа3UDt'; (в "'оmо .... тре)-lI. 
п, набntoд.НМR '.у 

t..:lluстерЄжне; OnO.HHO.-~ 
наппаото.анно., на 

11. lІаШllрОва.не~ хоие' 
п. Н.ПОАВИtИНое-п. неру нt:pi~HlI
п, н.равно".РНО. - п. 

м.ірнр; , , 
ІІ.ОД"НОЧНО. -11. uд.иничне, 

Пu.іиvuв&ВИf> 
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папн 0,,"0 ..... ""11І:8 
ниеині; ідве' 

п. О,,"ОРОА"О.~П. "дИ~~е; 
". о""о.""08-П. од: прямок~"
п. opTorOHвn .. Ho• -. • 

ПР. ортогона:lьне. • 
ООНО.НО.~П. основне, 

~~ отм.nОНRIОЩ •• (.waZHUfflH«)-I.I. 

відхилыl;; )--п змlнне; 
п. п.р.менно. (..маги. • .... _ 
п. п.р"ОАМЧ.ОИ" o~p.~ 

н. l1еРІодИЧlю-оuер~ве, x611~; 
n "ОА.""'''ОО (магн.) П. ру 
п: поп •• НО.-п. корисне; ое)-

,п ПOJlflр .. аО •• ""08 (.мQt2ШlПН 
~ J • JI QОЛJlриз6ване; 

п. п~п.Р."НО.- -11. ПUНt.'iречне; • 
п. поотоянно. (."агн.)~П. (.'Т~e, 
n прОАоn~но.-l1. 110ДОВЖl1е,. . 
п' n _д.АсТ.УlOщ.е--П • ПОД~НЖ:~ І 
п~ ПРОМ.lІСуто",но.---~I. _П~ОМІЖіа: 
п. пуп .. смрУtoЩ •• --II. н)льсзц 

11, ~~~нод.hОТ.Уto"" •• -п, I:Jltслі".,-
не; . 'рне' 

n р .... ОIl.РНО.~-ll. рlВНОМ: І , ' 
п~nя р •• но ..... нн .... - ПUJ1Sl РІЗНtJ

имеllні; 
р.оо.янио.--ll. І·JU::Jсі.яие; , , 

~~ а памп ..... ,mелеф. -п.дяlLt~~. 
п. ср •• "енмя (в фото ... етре) . 

LlОРІвнл.льне-; _' . 
П. ор.дн •• -П. (;t'~Д~IЄ, 
n ТОИ.~П, <;TVYMUBt:1; . 
п' тр.хфаано.-п. трифаа~вt';. 
n ~ ypaBHMTen"HO. --Н. ВИРIВIlЯJll.o-

п. фе~I&ТМВНО.-~Il. уявне; . . 
п. ап.ктр""'.оиО.~-П, електричuе, 
". апвитро ... rнмтно. - п. e~leK-

трuмuгНtrfие; 
n. зп.ктроотат ...... ОКО. -- 11. Р..ІШС-

тростаТІ1Чllе; . 
п. апп .. пТ ...... ако.-П. еЛlптИЧВ6. 

ззu4. поп •• оА (изолятор, телеграф)
ПU.'ІЬUВИИ. 

3:.iU5. ПОn.'НblЙ - корисниfi;, ' 
П.,аит".но. o ..... hM.--чиНllии пе-

",,"ріЙ (-рою); .. _ 
п._отпу"".ННaJI а,Н.~rмя - корне 

hu-иіЦДUИЗ енерГІЯ. 

3:1tJti. Поп.у" - п6КОВ3ЄНh (-аня); 
". Ayro.oil (в тра ..... nуге)-ІІ. ду

говии; 
п. контактнWЙ (6 реостатє)--н. 

дотичк6виИ. 
33U'. Поп.у .... іІ (о р'" творе) - ПОИOlЬ-

кИи~ , 
П-Ч.СТ~ (раст80РО8' - ПОВ;JЬКІL:l'l. 

(-КUСТИ). 
;i:.iUM. Поп.уwиа. non.y" - п6ковзеlll. 

(-31ІЯ). .' 
;lЗU\!. ПОП"".Р"'.Ц"" - 1l00нмерваіщlИ о 
;\310. ПОП ..... Р ..... l>о.аТ~ - пщrtl&8риау.-

вttти. . 
:3:1 11. поп"".р",о •• "нwll - пOJUIl,eр,и-

а6ваниil. -(., 0--

:J~ l'.!. ПОnllРО •• НМ •.. .'uльа(Ш. ,ПОт ру .. 
вання, IlU.'llvuваив&. 



/ . ......., 
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:1<113. 
:1314. 
3315. 
:3316. 

:331Н. 
:\:\111. 

3:.121. 

3323. 

ЗЗU. 

~J~6. 

ПолИрО .... IІНЬlіІ _ llолупроводимЬ!Й 

Пon.ро •• ннw"- -полір6ваНИII. 
ПОП.РО •• Т~ - - 1І0лірувUти. 
Поn.ро.о"ная -- полір6ВНIІ. 
ПОПIlЦllIU1И".ОМIІ" (о системе)-. 

МНОГОЦИК,,, jЧIlИЙ. ПО.lіЦИК.l іч
ниА. 

nOnHOT. (дuагра ........ )-ПОвlІота. 
ПопиwА (то,.. шаг. сonротU8ленut) 
--п6вни!!; 

п-ноот .. -п6вність (-НОСТИ). 
Попоа"нн"," (о напря:ж.) - П(J.ІО

ВИПIlИIІ; 
п-ноот .. _.- половинність (-ности). 
Попо."н".т~А (о рtшет"є. фОР.Aft, 

сеl<Цuu) - аОJlовИни"тиll. 
Попоаоll (uаолятор) - під;уог6-

вн!!, помост6виll. 
nonor .. " (фронт) __ о по:уожнстнй, 

'IОJl6У'иJI; 
п-rоо., .. -- положистість (-тости), 

1I0.10f1CTb (-ГОСТН). 

Попо •• ние "- ПО.1U~~РlIНЯ; ста
новиЩі'; 

П •• "омально. -п. Bicll~; 
П .•• ртмкan"но. -3. пря}юнИt Нl'; 

П .••• "."08-П. B3~H~:\{He; 
П. rормаонтanьное--п. позем~; 
п .• адовое ("онmРОЛ.1ера) - - п. 13-

",ове; 
п. IІОН8чное-п. кінцеве; 
n. нр.lІн •• (предельнuе) - П. гра

(и)шlчне; 
". H .... wrOAH.illw.. -. л. наЙКu

РJfеНlше; 
п. Ha .. an~HO. --п. ш Iq<lТШ)В~; 
п. (Н8)пра.мn~ное 11. (1l~)llpU.-

вильне; 

п. нуп •• о.-n. lI"i.ilbUHt:; 
п. ОПРОСНО., mЄIlЄф.-п. 3і:і.ПИТНt.-: 
п. от •• тное- -по віДПОВІдне; 
п. п.р.rо.орно.-п. рuзм6вне; 
п. переходное-п. llерехідне; 
П. предеn~НО8 - П. l'раtЯ)НЙЧUt>; 
п. пр"тянуто. (я"оря) - 11. пр"-

тягнене; 
п. ПРОМ.ЖУТО"lНО8-11. ll(..)('Ml~hlW; 
п. р.боч •• -п. робuче; 
п. см.щемно. (щеmUIi) - 11. ~C~'-

нуте; 

п. рредн •• -п. t;t>pt1,J.Ht:; 
П. ходо.ае-п. ходове; 
п. акваториan~но. 11. I-'1-;В(;І1" 1-

piJiAbHt"; 
п. аКоц.НТр ..... оКо. 11. ексцен -

ТРИЧllе. 
nоnожит.п~ны�й (то,.', ,JuрЯd)-дu

;н>ТННЙ; 
п. (к.-л. npedJtfem: Y~U.IЬ, шuнQ_, 

Iiлt.AlАСа)-П.іlЮСОВИЙ. 
Попооа - с .. ,га (Г., .У .• Т ... ч .. 
К .... , ФС., Т., .нТК.); 

попоса ( ... еталлuч.)-шт';"ба (1' .• 
j-'., Т ... ч., ФС., Рнд., МТК.); 
стяzа (1'., j-'., ФС.,РнiJ., Т.). 
nac.wy.a (У., ФС.); пруг (j-'., 
Т ... ч., ФС" МТК.); перєс ... уга 
(У., Т ... ч .• ФС.);пас(Г .• Т-мч., 
~h(' \. 

п. 60КОВ." -('. БІчна; 
п. І .•• pXH"H·~. б. вища; 
п. 6. НІІЖМІІІ"---С. 6. mbкча; 
п .• пента _аопмроаочнаR - CТl,4'I;K

ка ізоляційна; 
п, контактна .. (8 реосmamе)--шта-

ба дотичк6ва; 
п. коро6ч.та .. --ш. коробкуви.та; 
п. паТУІІН.,,-Ш, м:ос,ижева; 
п .•• дмая-ш. мідна; 
". ""т.т.п~наи. wин. -- ШИ8іі а,:н

вильна; 
п. про.одящая штu.Un. ПРОВІJ.ІIа: 
п. p.onp.A.n"T"'~M.", WMHa - шИ

на розподіJlьча; 
п. ооl .. рат.п~ма .. , W"Н8-Ш. ,IIJlp

ча; 

.,. ОО.Аинит.п~ная Ішима Ш. 

"лучна. 
:3327. Поnосатwй tоб освещенuu)--с:'dУГ

насти!!. 
3328. ПОПООК8 - CM~ ;,кки.; п. (..ttєша.l.1а) 

-штабкі:і.; 
п. бумаJКнаЯ--f·. паПI'рова; 
п. контактна.. '-". J.ОТНЧКUВ;~. 
п. p.aKT"8haA--L". реі:і.КТИВНU. 

:J329. ПОПОО080&4 (Alагнum •• иеUЬІ- шта
бовий. 

:J33U. ПОПОСТ" (mРУЙІШ) -- дутим," 
J331. ПОПОТНО -- 11U.IUTHU; 

п. м"каН"ТО80.- -ll. MiH,UHITUIII'. 
п. промам.нное-н. проо.аіI::JІ.!; 
n ОПЮДЯНО.-Il. ІI41'н.нкйве. 

:333~. ПОПОТНЯНblЙ t.\ft'ШО"l'Н tJ .mе.че///1/е) 
--1l0_10ТНJіlннІ. 

3333. ПопуаВтоМат ..... есКий -ІІІІ.!:> •• HTIJ-

.иаrnЧНИll. 

3334. ПОПУ8атт"wй - 1I11::шu.'ГIlIІИ, 
;)ЗЗ~. Попувопна - IllНХВИ.JН. 
~336, Попужидкий (U.1UЛJfцшm .. НШlll'}J.) 

-Н<lПІВРJ,онlи. 
;jЗ37. ПопуааКРWТblЙ (о tJUJlCl.цо.И<JIUlluе) 

-lН1ПІв~акритии , 
-і338. Попу.аРМА -- 1І1J.11;У 1Н1снcfl'и. ~.~ 
:j339. Поnузаряжвннwй ІІО.IУІІ.II.:Н<і

;кениИ. 

3340. Попуканал IІU~lіК.J.шJ..l (-І)'). 
. 5:341. Попу"оп~ц.воЙі (3.tСfimРО.ИUZlflll1l) -

lllВкі.'1ЬЦ~НИJf . 

:3342. Попукруrпwй (.J .. lеh'IIl{J'J.и.uпр) -IІІІі

"І)~Г;IИИ ; 
••. BBOAka" втупка - Ju.каll.llіJЧI~

ВИI1 ~їIУСЮIИИ YT~.-IUI\: (-.:и.а), 
nOnYKpyrnOCT" - HIBKp~Г,IICTb 

(-.JIJСТИ). 
3:54:3. Попуотвод, полукопено 111111,1)-

.lіН4І. 
;\:344. ПопуоТКрblт .... lй (" .. шtU.t) 11,411 І и-

В1,J.КРИТИіj 
J345, ПопуотраJ ...... IНblЙ (свt'lll, ,lУЧ) -l~a

uіВВ1дБИТlfН, 
п-ност" ilШIlНlнд,іli'гk'll. (-1'1)-

СТИ). 

;)340. Попупермод - lJo.l~ !J~V io,J. '-,~~). 
3347, Попупроводник - 1I0.IУПJ.ЮUIДIІИI< 

(-кіІ) 

:J341;. ПОПУПРО80Д"МWМ IJtJПУ І r І 14 'IJ I,l-
ниR: 

!Н 
полупроводиJlOC'\'b 

поннжеННЬlIt 

..... ООТ .. _ ПUJlу"ровіднlсть (-но-
сти). и) напів-

3349. поnуnря.о" (о ."люченu -

) (І. нУ-
n. yr ..... H.... (J.l."mpoo -

г.,"ни!!: ,,_ 11. ІІНІ'ІІІ-
yp •• ""T.,.~M" 

11. НЯЛЬRиА; півдеиtlИЯ. 
посередніЙ. _ напів-

3350. попур.008ЯИИ ... " (свєт) 
розс іННИ!!;. lяніСТЬ (-80-

n. IО ... М ... ·-("6 ш.waJ< па"о"'''''U''' 
3~60·. ПОПIOО""''' а 6 '11' 

дуга) - П~~:;с~:ні.ЧllИН папір 
ІІ"ИООТ~ - наПІвроас 

сти). _ напівен-

n.6y •• ra-
(-пЬру); (раrСПЮЯНIІ.) _ " .. ".и-

п. A.n.M". ( НИ) 
3:351. попуо ..... тр" ... он .. 1І 

метричний; l.аПІ· всиметрячНіСТЬ 
n·MOCT~ .-

ПОJlюс6ва в i,I~Tlll1h -. • (-во-
3361. ПОnlO_МООТ" - П'оо1tnс6ВІC'D> 

сти). "ПОJlИР"ЗВ-
(-НОСТИ). 

:1 .• ' '1. Поnуо •• р. - Півс.рера: 
3:362. ПОnllр .... ц .. Онн ... 

ціЙнвЙ. изаціН; 
" aMOAM"'-П' анОд.на. 
п' каТОДМaR-П. катОдни. 

:136:1. поnяр .... ц"я - ПОJlИР П галЬ8l1-
". ran ... ·Н .. ч.оиа.. -- . 

:\J53. "оnуо •• р"".он,," - півсферич-
ний; uівсферИЧIІІСТЬ (-но-

"·M80T~ -
сти). 

'I'~J-t nonywap - півк)' ЛJi; -11. "ВІ 'то ... 
.,. . п, оветораос.ивающиl "-

розсіяна. , 
33"". ПопушаровоlІ (рефл.",пор)-ПІВ-

КУJlЯСТИЙ. 'ТНІІ 
:\:\50. поп ... 1і (.ал. колонка) -:., . 

пороatНИСТИЙ. -КО 11-
:1:157. поп~ао.ан-. (злєAtєнmоAf.) Р 

ста.ння; "те 
n о п.р.Рw ...... -К. уривчаt.: . 

:J3r.~. Поn ... 08ат .. оя - користатнсн. 
~:'I~\I. ПОПlOо; роlе; РОI(m);Jоl~m~:-~~: 

LJlЮС (-са) (У .. ,41 ., І' 'ЛФ., 
гун (Т ... ч .• ІФС " ДС., ь 
Др.); [причілок (Пул.); пОЛ 
\:JсФ.)]; ." актИв-

... aKT"BHb�"-II. чиннИЯ, 

n ~::~M"I-Il. ЗОВJllШН~Й~ '. 
11' 8hytp.hhmA--П. вН~ТР1ШВІЙ. 
"~ .0no .. oraT.n~HwA. - П. допо

Мlчm\й: 'Й' 
8wотуп.ющ .. А-ІІ. ВИТИЧНИ , 

". оба.о"нwl-П• додатк6вий; 
~'. : ... hhyt ... I�-П. з~мкне~ИЙ(~на)' 
n .... "о,,-п. земниЙ, бl~ н ~ 

. "НА" •• р.итнwll-П. баJlд~жиll. 
:. КОІІМУТМРУЮЩ"Й' ком.ут_цмон· 

...... ІІ.-П. ком.утацlllниll; . 
n marhhthwA--Л. магнетниfi. 
п' неподаМJtIНblЙ-П' нерухомИЙ; 
п: ОАНО ..... НМ .... - - полюси одно ... 

вічна; п попереч-
п. д ... IІ.ТРan.,"'" - . 
нвк6ва;' "аlелек-

п. A ... n.ктP .... • o ... ,. - . 
трвчна; нетна 

п .•• r,,"TH"'- -п. ~Г полвРИЗО8а-
3:364. поnяр".О •• ММ'" 

ний; полярнз6ваніСТЬ (-00-
п"НООТ~ -

сти). яриаувати. 
336:'. Поnяр".О •• Т" - пол аннА-
3366. попяр ... у ..... " -1l0Jl:f~::і: (-но: 

п-"ООТ~ - поляриау . 

поСТИпяр);'.УIOЩ"" __ ПОJlнризува.1Ь-
3:31\7. 

НИЙ. . П. 
3368. поnяри ... 1і - пuлирнИ • ). 

П-ИООТ~ - ПОJиіРllіСТЬ (-НОСТИ r _ 

п. npOT ... OnOnOJIIHa" - П. прОТИ 
лежиа. dS3Лf"-

3:16\/. По".щ.Т" _от"т .. \мє"тро (\u' 
тpoдuт) - у(в)міщати. у в,..l-

стИти. . Н' 
:J:$7U. по ... щен". - прИlllщени, я 

п .• н"У"УПЯТОРНО. - aKY_Y·l -

n :~пНа~~тмо. - апара.ти«; 
n· 8aH"08-куп1nЬВЯ: . 
п·. дп" гan~.a"" •• Ц"M -- га...1ЬВUИl-

з6вня; 
11. ДП" динаllо .. аw",н~--J.ИНu.",Ов-

n. :~ форм .. ро.аММА (пластutf.
формувil.лЬШУ; 

п ... опЬІТ.Т.П~НО., СТ8"ЦМЯ"-ВК-
проБОННИ; . 

ймеНllі; 
п. отр .. цатеп..,НЬІа (8 злtAf.fн~а%)-

п від'ємнн Мlнус6внй, 

n MOT.n~HO.· ІШІ·.ІОВИЧНЯ, 
п' lІ.ш"нное- ~1u.шнн6вня; 
п: 8IHOrOC •• THO. -- приміщ~нн,и 

~ногосвітл68t·; 
n П·ОАв .. жн ... И-Il. рухомий: 
n ~ ПОАоБИЯ, Ц.HT~ подобия (КРП~~ 

lІитра. ..... ) - неКТАР (-тра) 
діБНОСТИ; ) 

н. попожмт.п .. нЬІ" tB Jле-:"е~mаж -
JI додатний, п.1ЮСОВИй.. 

n "·оа.П.Ао.аТ.П~НЬІА- -п. низко-

виЙ; ._ -си про-
проТиВопОПО"'Н .... - n 

11. ти.1~:.t\н.I; -си ріано-
п. ра8НОМ ... ННЬІ. -- 11 

ii.M~HI\I. . 1\' 
". o ••• P"b�"-11. ПіВНІЧI::ІИ , 

.... р.опр.дanитen~но. - 11. lJUЗПU
дільче, розподl.'ыl;; 

п. трансфОР".ТОРМО. -- траllСфОР
маторня. 

3371. пон .. жат~.-."Т~."'О" - 3I1R~~YRtl
ТIі. ЗННЗliти,-t;я. 

3372. ПоМ ..... аlOщ .. 1і (трансфор ... аmuр, 
поdстанция) - 3l1ижmiЙ. 

3373. Пом ....... НМ. -- :.інИжуван.иw J..чі
ження.. 

33~4. пон .. _нн ... ІІ \0 наПРЯJfe.) - :\К"
,І""'ІІИ\.І. 
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Ч2 

:\:I~ І;. 
.::1: ; 

З:J!ІІ. 

:3:382. 

JJ~tj. 

:::!НІ. 
"'::J~~. 

3:;~.1. 

. \"':~H 
J~l!j~ •. 

З4ОlI. 

З401 

llОНИ3ИТ8J\Ь - lJОСТУШLтещ.иЬІН 

поН ..... т.п .. -- • .нШп~~ ~Н.LЧ (-ча); 
n .-траксформатор - :іllижувач

ТРUЩ·ФОI-",атор (-р"). 
ес ПОНЯn)), mе.lєгр. -- ;JpOaY:I4iB. 
Пооч.р.дН .... А (и насmрои"е)- -П('

ч,'р?:.t~IІИII , 
П-НОСТ", -почнveжнkть (-НUСТИ): 
Попадан ... (свети чеРЄJ оmверсmир , 

{'нєmа па J1ipaн) - попадання. 
ПОП.А.Т",-паот", (u свете, КОІІ
mаl\mр) -ПОIlu~і:LТИ, lluп;1f."ТИ. 

ПопаД.ЮЩИІАІ (свет, "онmа"lЛ) 
llUIIU,J,HJtH. 

Поп.р.м.ннw" - l1uперuміllниi:t; 
П-ННОСТ ... - - llUlIt-'JIt'М illllit:Tb (-но

сти). 

Поп.р ... и ... " ({штик, .rSt'НПlUляцuя, 
IlIРШ:Jt'рси) -- ilопt->{JtjtНШU; 

П.-д.Аот.уIOЩИ" (о nUrle) - ПОПt>
J.еЧllИИ; 

n -НаМ.rН ........ IО'''' .. '' - I[IJПt'реч-
110- ча 1'l1t·туні1.ІЬНИИ. 

Пап о.. гро.оотмет'іИ" - IlиlН)Ba 
I'!Ю;ЮIІUКll<іIlНh (-tiiJ.). 

Попопн.н". -llOlнJНIІIIIВUНlІJ-I. по
IlUвненнп. 

Попопн"т.п", р.пп.нwир --IlUПUВ-
1l~lпач {-ЧUj. 

ПОПОПИЯТ"',-иит .. - llUl1uBIHiTH, 
11lI1I ... !нннтн. 

Поправка (UL·лран.lt'нuе) - Ilt IIlv:i
Н.І; п. {в от(.·чеmе) ~- шJпраикu. 

Попра.пеннwЙ {аппарат) -- по
fll-)().н.1t'llИИ; п. \ПОЧUНt'НblU) по
.lill·lцжt'ШНt~ 

ПОПРа.nяТ .... -.МТ ... - llUllP<J.B.lHTH, 
llUlІравити; п. (ЛUЧlltшть) -.1<1-
ІІІДИТН, цu.(:J.I·U.J,1tТI1. 

Попр •• о .. " .... " (t\ОJфljі.) -- IlUnpu.u
nиВI1IJ. 

Пора - lIU!,U. 
ПорансаТ .... -.ит ... -уРН.ll:u:rи, у Р<1-

.tllTII. 

Пораж.ни. (J.'lекmрuч.есmво.м.)-

~ ра.:mUtШН, уріlжtНIІНI; п. {.we~ 
("(1ІО) -Уl';1J.ка. 

Пораж.нн .... " -~ УІI;1іК~НиН . 
Пор .. сТ .... " (сосуи, J.ll'1ї.mрvU)-1I0-

IJlkТIІИ; 
п-стоот ... --l1UlJи{;тіСТЬ (-ТОСТИ). 
Пороwковwй (м.u"рофон )-ПОРОШ

nIJВИ'-I. 

пороwкообрааиы�й (nupu.lHJJUm. се-
ра) - ПUРОШ1-іувil.тиh. 

ПОРОWОН - порошок {-ШК~); 
п. граф .. То .... М 11. ~·~ . .lUфіТ68ии; 
П. м.таn ..... ро.аннwЙ - п. мети-

113UНtLНИИ; 
11. метanл,,'і.СКИМ ---Н. )if-'та.1ttI:lИИ; 
", поп .. ро.an"н""й Н. I1UЛlРУ-

вU,IЬШНI. 
Портати.нwіі (при60Р, npue.wнUl<) 

- lluхватнИі1. IІОРТUтИuний; 
П·НОСТ'" - Illlхва.тність (-НОСТИ), 

Iн)рта.ТИВIІЇt'ТЬ (-НlН .. :ти). 
ПОР'іа {провоduв) -- uсуванн.я, 

1[L:~т·г.)і, (Н)(l .... )--в (-ву). 
Порядок (раdUIJЧQс/Пumьо -- IlOjJJ-L

ДІ!І. (-.\1'" у): 

~4и~. 

:J4U:J. 

;НО·І. 

мо:. . 

П •• "'ООКИ"--ІІ. високии; 
". н"."""· -11. низькИй. 
Поon.до •• Т.n ... Н .... " (о єоеdUНєнцu, 

06.A<oml<'. 80з6 ужllєнuu) - ИJI3-
ковий; 

п. ПООТРО8Н". (діщгр.) - посту
OUBe оудувания; 

п ,-парапn.п ... и",А lІизковu-рів-
нобі:..книО; 

последо.ат.n ... ноот... {ОС8ещенu.ч. 

врем.еuи) -- ПОСЛlд6вність (-но
сти). 

Поan.А."сТ.... диаn.ктр ...... ое-
пtс;шчИн (-ну) діелектрИqинИ. 

Поал.дсТ .... (nовре;нсденuл) - наі
<:.Іі;.\ок І-дну). 

Пооловна.. пnата - ll~ril.Ta Bi:.t 
l'.luua, НIДС:lівна 1l.13.та. 

Поот, с.ц.6. - пост (-ТУ); 
п. БПОК"РОВО'іНЬІМ--Il. UJIоКівші1і; 
п. иопопи"теn~ИblЙ -- П, ВИІ(ОЮІD-

чи!!; 
п. крамиий (UJlUI\UРО80ЧНblU) - 11. 

КlJU.ИИН1; 
п. и •• а ... О .. м .... "~~-IІ. неза..1ежнии; 
". питат.п~ны�'.. пункт --- ПУНКТ 

жIlви.1ыlи;; 
п. пут •• оА--пост Ш.'J н хооии; 
п. р.спорядитеп",н",Й 11. ІНКШО· 

Рjl.1.ЧИИ: 
п. стаНЦИОНИbll1--I!. стацiUниіі; 
п. У'іаОТКОВblА 6ПОНИРО.О .. Иlllа-п. 

~н.1ыlJчllиии tі:ЮКlВllltи; 
11. цеитрапизаЦИОНИblИ 11. Ц~II-

тра.lї:3uц інннн. 
:J4U7, Поотавмть номер t 1/(1 {'muл6t')-~а-

~4и~. 

;J.!u~ . 

J4IU. 
3411. 

;НІ:І. 

3414. 
341:'. 

зно. 
3417. 

:НІ!!. 
:ЧI9. 

34~1J. 

HY~tt'p~ UЙТ~І. 
Поотавщин (J.l. JII.) -- lІuстача,ill.

JlИН: (-K,J '. 

Постаноена (Illmfn{'e.'UI) - lIистсі.н
.іН:!Шl'н. 

Постеп~ tI\UUfJlJl.) - IІUt;те;ш. 
ПоотепеИИblЙ (u lІа~ребанuu. paJ-
ряdh'е) пuві,llыllf'' 

п"нноать ~ 1I0Bi.lbHЇt'Tb (-ности). 
Посто.оЙ (о uудке, 6аuше) --- пu
стошН,: п. (п рuслре,)('лum. lІи
стс) - П) ІІНТUUЙИ. 

Пооторонний (шум) - - t;торОЮIІIІ. 
Поотонн иая стЙ.-1 il. 

ПОСТОАИИ"''' - - \.:талии: ". (по 8/,"-
• мени) IІIJстійнии: 

п. КЛЮ'і (вblк.lЮЧШl1fЛЯ) - невии

мiJ.нии К.!'JНJЧ (-чи): 
". тон; Ulrect current, сUlltl.ПUоu:-> 

currellt; UJвісhstгuш(m); cou
гн.пt(ш) {;опtіПll -- пр6СТИІІ 
ст!'у" (-"у); односmuЙниЙс.: 

П.-ПОnЯРНblЙ - стало-полярний. 
ПООТОЯИОТ80' {;таЛlСТЬ (-лости). 
Поотроение (l)uazpILIIAtы) -.буд'·-
~~H; • 

". ПОСП8До.аТ.Л"'ное - Сі. по(;т\-
П6Вt:. ~ 

Поотро.ннwЙ; - 110будuваниЯ_ 
"острой на - (іудів.1Я; 
п. (процесс) - будувtiНН>І. будб

вання, поGУДUВIL. 
Поотупат.n"и",Й -- поступи.й.а: 

ПоетуоательнОСТЬ 11 рR.8ИЛU А)II1РРLl. 
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п."оот,,-ООСТХ пність (-ности). 
\~21. "ОО ... П ....... ІІ (о 80лне) .. - Вlдря-

джуваниі!. . 
:\422. ПООWП8т .... -Оn8т ... -ПОСИJІ8.ти. І,11-

слати; п. (знергию, волны-·вJд--
JUlд'Шl.ти, відрядИти. , 

:~4~З. Поо",пн. (80лны.) - ВІДряджання, 
підр,\дження. 

:} 124. ПОО ... П8ИИ. (пес"о ..... ) -lІосипаннSI. 
:34:1-5. Поо ... панн ... 1І (neСІ<ОМ РМЬС) - 00-

с:ИпаНИIІ. 

:~42ti. Пооwпат"', поС ... п.т ............. посИпО'ти. 
посипати. , . 

:1427. ПОТ.lІн •• wма - потемн 1.1ИИ. 
J4t8. Пот.мненм. (о ЛUAfле накаА .)-п()

темніння, потЄМНNIІ1.fI. 
:H:t9. ПОТ.ІІН.Т'" (о лllAtле НUКU1Ш8ШfUЯ) 

-потемніти. 
:14:10. "от.tlЦИan - потеНЩЙ;І (-,~y); . 

п. абоопtoтнWI-П. абсол.ютнии; 
п .•• 8 ... h ... I-П. взаємний; " 
n .• 08бу_IОЩИ-П. абуднИ.и; 
n ".гиити ... А-П. магнетниit; . 
п: IІ.Jtанм".скиl-П. м.є.ханічнии; 
n. иуn •• оl-П. нульовий; . 
", ОАиН."О8",А--П. одн8.к~вJtИ, 
n ПООТОRннwа-п. стаЛИІ!; n: p._h ... I�-П. рlвниl!; . 
п. с •• рхмокро.ой -- П. 11:ЦІСf',;РО-

ниП; 
" .• л.ктродмиаN"'і.СК"Й~ -11. ".Н·К-

ТРОДИІІRМ ічни.R; '. 
п. anемтродн",Й~-П. І' ІеКТРОДIlИИ. 
п, алентроот.т ...... скмМ - 11. рлек-

тростати.ЧI-IlШ; . . 
П.-гради.ит - п.-1'РC:l.ДІЄНТ (-TU)., 

.\ 1~1. Потенциan"н",іі (раул,!mор, "озф
фuцuент) -- 1l0трнцlя.1ы�я •• 

J4:J2. Пот.нциом.тр -
(-тр"). 

11t)Tf'HUl tl mt-тt'V 

:"::1.:33. Пот.ри -- UTpaTtl.~ 
". Ао6.во'іИ."-В •. дoдaTK,-IHa~ 
П. 8.,.дная-в. ШКlДна.; 
п_ •• ряда, о.мор •• ря .... нме-rнмо-

вИснu.га~ .' 
n. и ••• р"м.я~в. ВИМlрНН ~ 
п. иаибоn~wая-в. наЙбіJlЬШн.; 
п. наименЬWаА--В. Haltмel:ll~a; 
п"ерм общИ.-Б-ТИ зtLга.лы�.L;; . 
п-ерм отдen"нw.-В-ТИ o~p~MI. 
П. пер.мениwе-в. ЗИ ІНИ' . 

п. бра. бр."ет - настельНИК (-1>8). 

.1ЯJ(ПtJRИЙ. ('110-
:143,. Пот",'''Т8n'' (ал. JHtPZUU) -

живаq (-ча); .. 
п ... руп ..... IІ--с. в~.'J8~иil, 
п. М.,. .... ІІ---с .ІРlбниil. 

;.H:~H, Потр.бn."". (дHЄpгиu) - СНLI~КИ-

B~:::~M"'W"-C. Hait)leH~f:": . 
~: OAHo.p".HHO.~·. оди~часНР'. 
П. CM.W.HHO.-C. м:іювне,. 
n ообот •• ННО.--('. власне, 
п: УА.n~НО.--С. k.итО)tє; . . w: 
п. c~rr"MMa на o.6R -- с. сами 

.1 і..и,1ЬИНКОМ. 
:143~. Потр.бп ......... (06 жергии)-СОО-

жИваниЯ. _. .' 8cJ.TII, 
:~43!-Jа.Потр.ln"т ... , .. 6ИТ'" -- I1UinИ 

спожИти. ПО 
:344и. Потр.liн ... 1І (о .IІОЩ1l0сти) - -

трібнні!. . . . 
'~44U'1 Потус"н.т~ - ПОТЬ}lарити(.я; 
:ІНІ' .. Потухан". (<.111т) -- з(а)l·асаlJ!l~ 

з(,,)гасн~ннп: п. (I<O."~aнuЙ' 
\'гам6В\"Вi:l.IІIlН, УГі.\~tуваНІІя.. 

:J44~. ПОТУ"8Т':,-туХНУТ" - ~(a)racaTII, 
.J(fljгасIlУТИ; ..-

П. (о коде6анuях) - угамОВУВ.-\ 
ТН ... ·». УI'Амуватисн. 

~44З. ПотухаlOщиіі- ~(a)rUCIJI\it; п. (о "0-
ле6анuя.х) - УI:.аМ1В_llИIІ. 

:}444. Поту,хwиilll-J(:.l)пJ.С'.lИИ; п. (о І\:ОЛЄ-
6ани.чх) угамОВННІ!}I. 

34-tj. Пох"троп - lI(1хіТРl)П (-па). 
3441;. ПОХОАН"'!! (аппарат, 6атар<М

похі.J,IІI1Н. 
~44 ~. Почва, раинО ,- - І·РУНТ (-ту);, 

п. оухая- -г. j·Ух.ИИ;. 
п. сwрая-r'. ltuГКИIІ, . 

:.3441-1. по ... рие" ... " .- 1І0ЧОJН11.-НШ: П., 
ПОТУСИНen .. " (о fla.wne НОliа
.шв .)-JlотЬ>("ре~ИI!; . 

n .-ПОСТ-' - ПОЧОРlll..11СТЬ t-JlОСТИ), 
п., nOTycHH.nooт~ (лa.u:flы НОliа
.шв.) - п()тьмареніСТь (-иости). 

:J4-lН. по".ри.н ... -ІІочорніння; п •• "~-
туски.ни. (лuAtлы) - ПQТЬ1tu

рення. 

3450. По".рн.т", -- ПQчuрніти; п., по
TyoKH.rb (о лu.wпе) - ІІQТЬИИ,
ритис.я. 

3451. По ..... н.НН ... " ._~ полаt·ОД;'Кt>НИИ . 
:~4j;!. ПО'імнка - ПО.lіНО.l.жеНllЯ. 
:~ 1~I:3. По .... Н"т~,-НИт.. .1nГUд.ити. по-

.1al'OAltT�-1. 
;14:.4. ПОlOщиil (о (Іуг .. laAtnt) - COl"~-

ЧИН, 

;~4j4. ПОТ.РАНИ"'Й {свет) - ВТlJt&.чеНИ}l. 
.\4:15. Поток -- оотік (-току) (Г., J., 

ТAlЧ., <f':.); течія (Г:, Т.мч .• 
.У.); сm, .. tjJeнb (І'., Т.А<Ч., .У., 
Др.); стру.А<О" (Г.. .У .); ви
плив (Рнд.); 

п. гальваничеоний-п, (l'зльван іч-
3456. 

Поя.п.н". (llC"p) -- з'яв.іlЯIПlИ, 
з' явлення. 

Пояо, .она tl\OAl:Af уmацuu)-си~ гa.~ 
". (dл.ч лазаНUЛ)-llас (-са), паСtН~ 

ний; 
п. маГНМТНblі-П. магнWrНИR! 
п. прониаblваlOщ .. Й-IІ. прониа_IН- (-ска) (YMtн.); 

It. н.Атрan~мwl-СМ~ га н~нтрадl.,
, на, tJаид)'жа; 

вні!; .~ 
п. о •• то.оЙ~-П. СВ1ТЛ?~Иtt; 
п. СИnОВОЙ-Il. силовин ~ 
п. теппо.оЙ- 11. тепловии. 

ИJt>. потопочнЬ&А (крюк, ~OdBt~, ()ержа-
тель) t.;те.ТIІ.ОDНИ; 

~4"'. 

п. np.AoJtpaH"Ten"HwA - нас, na
t'uK запобіжний. 

Пр .... по - пр8.ВНJlО~ 
п. Амп. ра 11. AMllep08~; 
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п. nа"он" 11. (JylUi' 

". п •• оа pr .... -о .. "110'01 КИ' 
n. М."О •• nП"_п М РУ. 

". ",060"" ... 8_0. c:~:~~e:e; 
n. ;rBO.- пan~ц •• - п. Трьох пАль-

n. ::;~nOnIO_".-З,"QЦИОПОJ(юс6-

". ОПО8янм .. l_з. циноциА' 

п. патроннw"_з. па'l:РОUН~Й"
 

". "П •• к."-а. топкм.й. 
1 

". пп.аТ .. Н ... Т ..... _з .. п.ДQТіDча-
3458. ПР ..... - Пр<lвии' 

П. оеIlОТ", о пр •• ':' .. 
вохідна ббв. ИТ~а. .ОАО"--пра_ 

. 34511. П а 
Р88"" .... "0. О ••• IІ48М". _ ... А
не осв іт леннн 

с"",·.·_ 

3460. ПР."О."ОО"оп ..:.. 
(-ва). пракСиноскбп 

3461. Пра.Р.Т......_ перетвіРIlliА 
3462. ПРО.Р.щ.т~,-т"т~,_о" _ пе ~вб-
3463. РЮвати, перетворити -СЯ р 

Пр •• р.щ ..... (В теnлот'у) . 

34М. П твбрювацня, перетвбрен~пе
ре-

3465. пР •• Р•щ ........ - перетв6ре"ний 
Р •• WW.т~!-а.т~ - перевищува~ 

3466. ти, пеРt>ВИЩити. 

П~~:W.ІОЩ •• - переВliщуваль_ 

3467. Пр •• ~w ...... (тєAlЛeратУР"')_пе-
3411Н. ревищуванlIЯ, перевищення. 

П ... А·.Р.Т.n~ ..... (Расчет) _ по
перёдюll; 

3469. :;-.. ооТ~о_опоперёдність (-ности) 

Р·Аen (н.a.wагнич., нас",IЦе1ЩЯ>-

гря(а)IІИЦЯ (г., J'., Т ... ч. 

ФС., ДСТ.); ... ежа (г У' 

Т.чч.); "рай (Г., У.); рубіж 
(гр., У.); грань (У.); 

". ··РХ"ІІА -го верхня; 

п .• a •• p .. T.n~HWA_r. вимірча' 

". IІРIlТ ..... оК.I_г. критИчна'
 ' 

" ..... жи.а-г. н.Ижн.н. • 

3470, П_.n~"~А (то", .чоЩltость)_ 
гр(я)аиичний; 

3 .. 71. :;-"оо .. ~-гр(я)аwiчність (-ности)
 

р8аот.раЩаТ","1'IІТ" (ваРЬі8Ьі ~ 

.чQCлєЮ/и"є) - запобігати запо-
бігти (чо ... у). ' 

347і. ПР_.АоТ.ращ.Н •• (.ар .... u.) _ запо-

;і473. 01гання (чо."у). 
ПР.ДОХР_Н.Н"., _щита (проводи 

от повреЖdеIШU)-з8.хист (-т
у). 

;1474. ПР.Аох~аМ8ННwll.(лровод) _ захИ
щенин. 

03475. ПР.АО.ран"т.n~ - запобіжннк 
(-ка) (1' ...... ' ФС., Др.); аасmе
режнш;: (ДСТ.); охороНJШК 

<дСТ.); 

n .• 0АООТРУ.Нblіі - 3. водостру-

етий; 

". ппаТиноа ... А_з. ПЛВТй:п6ви
й' 

n. nРО ••• "ОIl_з. ПРОбивIlЙЙ. ' 

n. nР080 .... w.:.....з . заТИЧК6ввО. 

n. проото._з. Звнчайний' 
' 

". p.onp·A.n .. T8n .. H .... -3' розпо-
ділЬЧНЙ; . 

п. Р,ОГООIР •• НІІІI, РОIllllO .... " _ и 

РІжнатий, рогати.й; 
. 

п ••• МНЦО8ІІІI-а. ОJIИВ'.явия
, 

n .••• 0 ...... IІ-з. СИф6ниий' ' 

п, ОТ.М .. М ..... _ з. сТ8ВіО~'Виl 

цинофолlllНиlІ' 
, 

n. троАноll_з. П~ТVіЙНиЙ. 
n. ТРУ .... Т ... _а. трУбчасТвЙ. 

3476. ~p:::::;:::.~:::~ :;.~::t~~ 
встав,,/!, релз) - аanобіжний 

3477. ПР.АО.Р.Н"Т~,_""т~ _ заПОбіГ~
ти, запобігти (чо.чу); n. (вaщu

=T:~oвOд) - захищати, за-

3478. ПР.АП.Р ••• АН". (сигнал) _ Д _ 

перt>іздбвнй. 
о 

34711. ПР.Апоn.г •• м ... А (то", нагРуз"а, 
.чоЩltость) - гаданвЙ. 

341:11. ПР.АПО':'О .... Н ... (о при .. инах повр.) 
-здогад (_ду). 

. 

3482. ПР.А.nР.А.Т.n~нwll (о надписи 
аащuте) _ перестерёжниЙ. ,v 

n-ноот~ - перестерёжвіC'J"Ь '(_ _ 
сти). . но 

3483. ПР.АУnР.ОИД.Т~,-А.Т~ _ пересте-
РІгати, перестерегтИ. . 

341Ц. ПР.АУПР.оид.ющ .. 1І (о надписи)-

348&. перестерёжниЙ.. . 

П~.::ПР.ОИД.НН .. А-,п"р.еетерёже_ 

348Іі. ПР • ...,j •• Р ...... Н ..... (~ рааобlЦe1Щи) 
--передчасний; . 

3487. П-Нноот-передчасність (-но","
и). 

Пр.нращ.т~,_т.т~ (дeйem8Ue) __ 

припиняти, припинИти; 

П-оя-переСТtl.вати. 

3481:1. Пр ... ращ ... щ .. 1І _ припИннви. 

J41:1~. Пр.мращ.н". (рааговоров) _ Пl'И

Пин (-ну); n. (то"а) - періют". 
(-пу) . 

• ннвии; 
". 8WД8ИJМНОИ-3. висувнИ

й' 

П, гроаО80А--з. блискавичн~й;
 

п. группо.ой -~. гРУпов
Ий' 

349U. ПР.мРащ.НН .... (рааго.ор, C<il<8Ь)
Пl'нпинениil. 

;Н91. ПР'п~мп,н", ~C8eтa, cuлог. Aи~ 
нии) -'0 заломлюваннн, залбм

леННff(Т.чч., фС., ДС'l' .. КХG.);
 

перело.члювl1l<НЯ (y~, Фе.); Р
03-

ло.члюванн я (У., Фе.); лa.ttан

ня (ЛСф.); 

п, даоііной- -3. подвійний;' 

п. А.~ХПОnЮОНЬ8А--3. ДВОПОЛlUс6-

вин; 

". ~:;~n"MT.n~""I" -~ З. додатк6-
n 8аа8МПЯlOЩМіі -- 3. узеМЛI<J

uа..ilЬНИИ; 

~: контроn"нwМ_з. КОНТрjл
ьнив; 

:::~АМ.N"МW.-З. нвПід.wін-

п. двоАНО8-3. подвійне; 

п. апеКТРМЧ80КО8 - З. електричв~; 

п. »П'КТРо~татмч,о"о, _ 8. 9ЛЄJ(-

ТРОстаТИчие. 

3492. ПР.nОМn.Н""1І (свет, 'ОЛJ(а) _ 

зал6млениі! . 

349~. 

34114. 
3495. 

34\111. 

3497 . 

:J411~. 
:14\111. 

35UU. 

35UI. 
:.1502. 

3503. 

за04. 

35U:,. 

35Uti. 

35U7. 

35U~. 

:1511. 

;\;'Іі. 

ПpeJlOJlЛЯТЬ - ПРИбоР IІІІ,ІІ}'КЦIЮННbLll 

П"",о"пнт~, ••• Т~,-'" - залОJl

Jlювати, а8ЛOJIJI:ТВ,-СЯ. 

ПР.nОlln"lО_а -- заломlIW<. 

Пра .... Р.,......... (conpoтuи.)

ІІехтупаuиЙ. 

ПР.Н.lр.г.н ... (сопроnw •. ) - вех

ТУВ"Ш\И. 

Пр.н •• рег.т~,-.ре .... (о соnpom.)

нЬхтуватн, знехтуватв. 

Прен •• р._нн ... -- знехтуваииЙ. 

Прео.n",н ... (eAlJ<Ocти) - пер.,.. 

важания, перевага. 

ПР806n".т~ (о """,,,ости, сопро

тuвЛellUU) - переважати, пере

Ва>КИТИ. 
Пр.06n ... IО_. - перевit.жниЙ. 

Пр.06р •• 0 •• н". (та"а) - пере

творювання, перетв6ренна.
 

Пр.о.р"о •• нн". - neретв6ре

пиll. 
Пр.о.р •• о"т.n~ - перетвірник 

(-ка); 

n.1".0".AM .. 1I - п. каск8.днвЙ; 

n. "ного ••• н .. lІ-п. многофаа6-
виil; 

п. ОАМОRиорнwА - п. одиовитвор

цевиil; 

... о .. НхроН .... " ... --- 11. СИRХРО-

нічини; 
n. тр ••••• н .. ІІ -- 11. трифаа6вии; 

n .••• 0 ... 11-11. фазбвиil. 

Пр.о6р.ао ...... Т .. , .... 0 •• Т~, ... о" -
перетв6рювати, перетворити, 

-ся. 

Пр.ОАОn ••• н .... -n.н ... (сопроmuвл.) 

-подолания. 

ПР.ОАОn ••• Т~,"П.Т" {сопро
mulЛ.)

долати, подолатв. 

ПР.ОАОn ••• lОщ .. 1І (о сапр.) - ПОДО

лit.льниЙ. 

Преп.рат о.n.Но .... " - препара.т 

(-ту) селен6виЙ. 

ПР.Р •• ННbllІ (разговор) - пере

рваний. 

Пр.р .... ан"е - перериваиия, пе

рервання. 

ПР.Р .... ат.n~-переривник (-ка); 

[переривач (Фе., Др.)]; 

п .•• то.ат .. ч.скмА--самоперерИв-

ник (-ка), п. автомаТliчн
ий; 

". ВeH.n~Ta - п. Венельтівськиil; 

n. А •• РИО. - п. одвірчаниіІ; 

". й .... ацМоНН ... " - п. девіицfА ... 
нии; 

... ,""АК"", МUlAKOOTM"''' - п. те

чнвниlІ; 

". мам.ртонм"," - п. кв.мерт6в-

шві; 
п. КапеnЬН ...... ~- 11. крапля.виА.; 

п. MarHMTHw" - п. магнетииА; 

n. Массома - п. Масс6нівський; 

п. м.ханмческ,," - п. меХ8.піq-

вин; 

п. lІоnоточм ... А-п. молоточк6вии
; 

п. пермОА ..... сК .. " -- п. періодИч-

ІІИЙ; 

п. пnаТМНо .... " - п. ллаrин6вии; 

п. ртrтиоотр •• нwА - п. >КИВО

ср ібио-струмиипии; 

3513. 

:1514. 
3515. 

3516. 

3517. 
3518. 
3519. 

352U. 

3521. 
3522. 

3523. 

3521. 

3525 . 
3526. 

3527. 
3528. 

n. ртут ..... - п. ЖJIВO('!»lбииіі: 

n. Т ...... _-П. т6чвв1t; 

N. ту ...... н ... - п. 'l'fр6IВИИИ; 

n. YГOR.,H ... - п. BYl'lIIhn"; 
n .... 0.... -по фаз6ввJI; 

n. an.lIТponwr." .. _8 - В. мек

трол іт1іЧниЙ. 

ПР.Р"_Т",-Р_Т~ ( __ , тоlC) 

- lІерернвати, перерАтв. 

ПР., ...... ЩІІ. - переривИЙIl. 

ПреР .......... ("""m_т,' то,,) 

переривчастнй; 

п-етоат~ -- переpJiвчастість (-то

СТИ). 
.п ......... _ ... __ - _пр. 

пИннн~ захвст (-'1')'). 

Пр.оо--гніт (-та). 

п",0060РА - пресМрд (-да). 

П,..оо •• н". (.часCbl, ниmu)-гві-

чення. 

П_о ......... (о ниnw, ст."",)-

гнічениЙ. 

Пр •• оо •• т .. - гні1ЙТИ. 

ПР.ц .... Онн ... (реос1lJllЛl, прибор)
 

~6ЧllНЙ. 

Пре(ОО)IІІП'" - llРРСШПiLв (-ву); 

n. npo ........ HH ... - п. 'проолjє

ний. 

пр .. 6П • ..-п.,"' •• "" (жaтguuw. 5ОН
тat<тIJI) - иаближати, иaБJп\

зити. 
ПР ...... __ • - иа6лИЖВJiJI. 

ПР ..... _ ..... (диЩ/ipflиl .. , lCCIllIfI

ше,,) - иаближання. ваблИ

женв.и. 

Пр.IiR._н ..... - иaБJпtжeниА. 

ПР •• О_ПрИлад (-ду)(Т:.rч., Фе., 

КХС., Рнд., Пул., дст., Др.);
 

пристрій (У., Т.ч~., г., Фе., 

ЕХС., ЛеФ.); снасть(У., T./Jt~.,
 

КХС.);начuння(У., T.AI~., Фе.);
 

наряддя (TAf1I., кхо.); при

бера (Пуя.): 

n. A .. n.p. - п. АмпlIрів; 

n. _.Р • ..,. ..... О .... - п. anеріо

дИчині!; 

п ••• рт ...... ~И ... - п. ПРИJIО1llic

ний; 

п .• 000 .. т .... Т' ..... _ - П. во.а.ь--

такетричний; 

n •• p._тan.,H ... - п. оберт6ваіІ; 

n. _ ......... - п. врlааанА; 

п .• WКnIO ... IO ....... - В. B~; 

n. А.О.НО. - п. поuUtанА; 

n. А.УОТОРО"н". - п . .!І,ВобlчанА; 

п. Аии •• о •• тр ..... _. _ П. ди_ 

НlUIометричвиit; 

І •• ~" rp ••• тІІ.","И." - П. rpa ... 
ФIТУВit.льниЙ; 

п. "РІІА""., AnІІ .. Р'"-(_".
..._ 

лятоРОВ)-п. пасНIІ.ЖIІ1і.А; 

п. дп" и.Т"r .... и ... n ......... М .... 

ТІІ_. - яатягач (-ча); 

п. =-~ьП:::;"Т" •• ".А-----П. нас6чу ... 

n .•• p ...... ~" ... - п. люстровИІ; 

n ....... p.Ten~ .... ii - п. викірчиl' 

n .• ",у"ц"он .... 1І - п. іНД),!сцІ': 

киl!; 
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п ••• Пwт.т.n ... иwА -- 11. НИПРОб

оціll, випробувоіч (-ча); 
". "OHT.HTMW. - П. ДUТИЧ1:0чиrt; 
" .. иОНтРоп ... Мо- ...... р .. ..,..п ... НwА . 

п, КОlІтр"льно-вимірчиn; 
n. IIp,rnwll ~ п. КР~Г~lиіІ; 
П. "PYT"n"'H"'. (uaAfepuffltJlhNы)) 

п. закруТНИI!; 

'І. ::~~P.TOPH"'. -- 11 .. шt'iоратUр-

п. ::~i~ ... T.n"'HIII" _. п. lІагрів

П. И. KY'XOHHW. -- 11.11. кухt>нний; 
п.Оо •• тит.п",н"," - п. освітлю-

вальний; 
п. п.р.ноои..,1 - 11. переноснJ.t:н ~ 
". ПОД."ІКкоl - п. рух6м.иА; 
п. потопо ....... " - п. стельовий· 
п. пр.",м ...... н..,. -..:. П. т6чниit;' 
п. npoaonro •• TwA (U8.меpumель-

нЬ/й) ~ п. довгастии; 
n. nРОф"n""Wil --- п. профі"ьнии; 
п. p.apHAHW" - 11. виснажнИй; 
". р.r"ОТРИРУlОщиА -- П. реєстрjн-

тій; 
. р.rио rр .. руtoщ .. а, c.a_on .. wy
щ ... - п. самопй.снии; 

... р.rУПМРУ.МblЙ - п. реГУльuва
нии; 

п .... rупмрующ,," per~·.liB-
ИJiи; 

". оаIlОП .. WУЩ"" - 11. самопис-
ний; 

01. o"rHan"'H ... A - 11. l'Cl.сдівнИИ, 
гаслів{щь (-вцЯ); 

П. от.нц"оннwА-Il. стаціннии; 
п. T.n ••• Torp ...... oK .. A - П. Te.l~-

автографічний; 
п. T.nnoaoA - П. теп:ювии; 
п. т.ХН ..... О .... " - п. технічнии; 
п. ТОР .. 8а .. оА -- п. гальмівнии; 
п. to"hwA-п. точний; 
п. YTonn.H"OrO Т"П8-П~ ~lilГЛИ,-'~ 

11І111; 
п ••• рРQA .. и ....... О .... " - 11. феро

динамічний; 
а .• n.ктрon .. Т ............. п.МТроnМТ-

...... " - п. електролітliчний; 
п .• n ... TpoT.nn.tH ..... -п. P.TIPIZTPU

теПЛОВІІЙ; 
п. aTanOHHwl - и. еталVНННlI. 

35tlJ. Пр .... А.Н ... (в действие) ~ на.,\н

вания (чин,/і; 
п. (8 СШіхрониа.м, СWiтонш.Af)-ДU

ведення (оо чого). 
35::1U. Пр .... А.Н"wil ~ ПРИН",J,ениИ; п. 

(" ".-л. величин.)-зведениЙ; 
п. (В сuнжрониа ... ) - доведении 

(оо чого). 
З5::11. Пр .... w." .. wll ("абель) -- нри

чеплениll. 
:J5З~. Пр .... wи •• Н ... -llричіплюВаННя, 

нрнч{ш.lення. 
. \53::1. Пр .... w .... Т .. , -О"Т" ("аБЄJIЬ)--ПРИ

ч іплювзти, IIp-ичепИти. 
·\531. Пр ......... ". (ЖМь/) - - ПРИВИ

ва.ннл. пvивИнення. 
:353:'. Пр ...... ат ... ,-... т... I1рививати. 

принliнути. 

3:'36. 
3537. 

3f,3H. 

353!1. 

3541. 

:jJ4·~ . 

:J543. 

jJ-17. 

354~. 

З,,4~. 

3550. 

Пр ..... Н ... ННwll - при['вИнчеНIІIІ. 
п ....... " ...... " ... - приrПИІIЧУR811-

НЯ, приrвИичеll.lІЯ. 
Пр ..... " ...... Т~, .. МТ .. Т .. ,-о" -- при

['винчувати , ПРИГВИllтИ1'И,.С и. 
ПР;,7,7ТWIІ (о .)1('11 ... -> -- привliиу-

ПР".ОД - lІuпі Щ)'( (Вс .• 11.мч.); 
прив/(} (-Body) (У.); транс .. ісія 
(С"., ДСТ.); пеl'"Jача (С".): 
npllnp08"J ('1' .... ' .); пристрі й 
(Др.); переНІС «'".); 

п. rlln.po .. "XPOMHW" - -- 11. Ш:LДСИИ
ХРОНН"; 

п. группоаоl1--IІ. j'J-IУlIОВU; -8 --: 
". дау."морнwЙ П. ItНОUИТIІUР-

цевн; 
". _y6".TW" -~- 11. c!'Y,jtH:1L'Til; 
". Кардана - 11. Н:і:ірдUНіВt:J.(',I; 
п. MaHaTHW" - 11. коді.1ЬНU; 
" .• агнмтиw" --- 11. J,Шl'lIЄтJJа; 
". махоа"чнwА - Н. МilХОlJllШ''''m; 
". Ha.дOMHXPOHHWA - П. наДl'НП-

xp6HHa~ 
". н.поор.дот •• нн"," (dUНQAш.\fU

шunы) - п. t-'tmJltJс.;~реДUtl; 

". ОА""ОЧН~" п. одинична; 
п. ОАНО"ИОРНW" - [І. ОДНОВИТНОР-

l{єва; 
п. OTA8n~HwA - 11. j)кре?tIИ: 
П. Р8М8нноА - 11. сш,сова; 
п. ручноА - - lJ. ручна; 
п. рwчаиснwй П. нli.жі.'Il~IІ;~. 
п,_р.-парanП8поrр.мнwА - 11. 1Ji.J.-

жі:ll .. lIU-РlВноr~іаіникuна; 
п. Троооо .... й --- п .. lІІнв6В<1; 
п. Ц.ПНО" (.иuс.lfННUІШ) -'- 11 .• 1<111-

ЦluruBa; 
а. М.КТр ..... оК .. й - 1-'.IРJiТIJIJ1l0ні..t.

НЯ, П. е.lеН:ТРИЧ1Jti; 
11. зп.ктрод ... rат.п ... нwЙ -- 11. 

t:'.lеІ{трuрушШ,t; 
п.-.аМ .... К.Т.п ... -п.-аuМиь:ач (-чи). 
Приаод"т",,-•• ОТ" (~ dейсmвuе)

иа.J.uв8.ТlI, надати (чину); ". 
(в синхронuам, сш,mонuа,м) 

• ~UВIJ;~ИТIt, ,].ои~еТIІ; п. (1і ,.;.акuіІ
.ш60 8елuчшн:) . -- ,JВ'·'.lНTJI. ~J1i"·
\,;ТІІ. 

. ПР .. 80ДНОЙ (.мотир, .ме."tшш .. I..\f. Р"
.4(f/'b) - І10ВJДШ~ШИIІ. 

Пр ... я.аНН .... А (npoBod) - ЩНJН'~I
.ШІІИИ. 

ПР"ВЯ.blванме ЩШН ;i.J) ОUIlШI. 
при'н н&іНIІІН. 

Прм.яаblваТ~,-аат", (llpOBOdu) 
IlрИВ 'H;JYOUTJI, IІIШR 'язаТIІ. 

Прм.яа~ (пронщJu) "}11tH a.JI. 
(-зи); 

п. &око_ая -- 1I. іjіЧIІU; 

П ••• РWМННая - 11. ut:РШКfJІНі. 

Приrпаwать,-ОМТ'" (Іі перt'duчс) -
запрuшувати, ::ІIlПIJOСЙТИ. 

Приrnаw.ние (" nepedalff) .I,l-

пр6шуnаIlН}і, &аllрuшеНII:I. 
ПриrпаW8ННblі (К пеl'еОа'н') 

запр"шониЙ. 
Пр"rн&Ннwі (аnпарum, прuйор)

IІрипасJJваниЛ. 
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3j51. Пр .. rо"". (щето,,) - припас6ВУ-
вання, прип"суваиия. а 

355:!. Пр .. rО"RТ" ·r ... T" (чш:mu ипп р.) 
при~ас6вуватн, припвсу-

ваТИ. 
3553. Пр"rОРОАн ... 1І (~ dopoгe, сообще

IlІІи) - прИМІський. 
3554. Пр"rОТ08n."". -- готуваннЯ, при

;,отув8.IlНЯ. 

:3555. ПриrОТО.n8нн .... А 11 риготовле-

lІиll. _ готу вати, 
3;:;;)lі. Пр .. rОТО8llRТ~.-В"Т~ 

приготуватн. 

o'n.prn .. o" ...... W. П. нaJJ,-
п. гетеродии6виll; п над-
n О'ln.РР .... Н.р.Т ... и ..... - . 

. регенератИвний; п ""д-
п. ОУП.РОМО."ИИ". - . 

СОЛОДИ новий; Вф_ 
п. T .... rP .. H .. " --~ 11. телегр 

пиll; елеф6пииі<; 
". T.n •• OHHW. -- 11. Т ультрв-
п. уn ... тР_Уд .. ОиН ..... - п. 

авдіОllииll; __ ф.,_ 
..... ррор.nн.раТIІ8И .. '' П. 

рорегенер .. тИвниll ; 
п. an.ICТPOn"T~'1 •• ".. - л. елвк-

О:';' -;. Прмем (BOIlН) - приимаllН" (У.: 
Т ... ч., С",); ПРИllНиття (У.), 

троліmчпиіі. ан 
35;'11. пр".мнwll (провод, станция, -

тенна)' - ПРИИ)lR.,lьииll. 
356U. пр ... мщ"к, соб"р.теп .. (ПІО"а)-приЙо ... (У .); _ 

n ( .... тоd)--спОсіб (-couy); 
• автодмннЬІ"-П. аВТОДИІНlе; 

~ .. r.теРОАИНН "''' - п. !'нтеро-
зоирач (-ча). , 

35ІН. пр .. _,,-прИТНСI, (-ку) (Г., Г."."., 
ФС.); lгют (У ·Н· 

дИнне; . не' 
п. иокуоотв.ниwА ---, П. ШТ} q , 

356і. пр"","".Н". - ПРИТIІСкАulU1, 
притИснения. об 

п. на рамнУ - П. рЯМКОЮ. 

з;,r,tI. пр".мм"к~приіімач (-ча) (Рнд,); 
І1рий"'ШІьни" (ДСТ., Др.); а61Р
ни" (КХС.); .,d6ирач ('Г ... ч.); 
приЙоAU/.Ш< (.lсФ.); споЖU6еЦЬ 

:}563. пр .. _м.т .. , - .... Т .. (!<МАІ"'Ь/' .-
",omJ<Y) - притискати, приm
СllУТИ (Г., У., Т ..... ,); ~I
рати (У., Т ... ч.); пpuгНlтamu 
(У .); npuda.umu (У.); npшnу-

(l'Hd.); . 
п. r.T.poAMHHbli - 11. l'l~тероди-

п. ~~::~~OPHbI" - П. д~кто~ииИ~ 
п. иаОДИННblИ - П. lЗОДИ}~ОВИЙ, 
п. мнтерфn.конwА - п. lHTep-

[І. !~~~~I~l~~~.aHHbIA - П. КиМ-
uіll6вашtИ; 

п. нрмстадиннwА - п. кристади-
н6нии; 

п. мристannМЧ80НИЙ - 11. КРИСТIl-

11. ~~~~~~~й, ОАНО-, ~x-. 3-х 
11. :lЯМD6ниИ. ОДНО-, ;ЦJO-, три
лнмпОвии.; 

п. nlOбитеп ... онмЙ -- 11. аматор-

11. ~Ь~~:::'~МННblИ -- П. мікродинб

'1. ~~~~ОООПОАи",нWА - п. :~IlKPO-
солодинбвин; 

п. нейтродмннwіІІ -- П. lIР.ВТРОДИ-
новин.; , . 

п. переноонwй - ~. uереносниfi, 
п. пиwущиА--п. DИСНИи.; 
п. ПОПАРИ'ОВ· 'ін ... " - П. ІЮЛЛРИ-

з6ваНl1И; 
п. попова-п. ПопОва.; , 
п. проотоlІ - п. простий; 
п. per.H.paTMBHblA - п. регенера.-

тЙвнии.~ . 
n. рефпек"""';; ~ п. рефлеКС6ВИ~: 
п. о мохер_ром - П. когерериии, 
п. c.epxp.r.H8paTMBHblA - П. над-

ляти (У.). ИJiй 
3564. Пр" ..... м.lОщ .. 1І ~ притиск . 
3565. пр .. _"ноЙ ("OHmUlim) при-

тискИJiЙ. 
3566. Пр ...... -приз .. а; . 

П. lІатмро •• нная - п. м.ат6вана., 
n ОПОРН'" - п. опОриа. 

3567. ПР .. аМаТ ..... оК ... (cmtP.eoc,,~n, ан
тенна) - призи .. тич.ииil; 

п_ .. ноат .. - приаматИЧlllСТЬ (-110-

сти). 
;3:;08. пр,,_С."". (" npoвodUAl) ~ до

торкаuия, доторк (-ку). 
J:JtH}. Пр .. наоаТ .... Н,-косНут .... я (К тo"~ 

несущ. частяА<)---:юторкатися, 

357U. 
3571. 
35і2 . 

доторки)"тися, 
Пр .. каО.IОЩllIІО" ~ доторкАИИЙ. 
пр .. КnIO ...... wll -- примикАllИй. 
" .... Кn ..... T ... - .... T .. - примикати, 

примкн~ти. 
3573. пр .. кnto ... ни. - IІРИМltкання, 

ПРИ>lкнеНИIl. 
357l. ПР .. КnIO ... "" ... 1І ~абонент, AWЩ

ностЬ)~ПРИJ4Кнутиll, 
3575. пр .. КООНО •• Н". ~ д6торк (-ку) 

(У., Т ... ч., ФС.); дoтOpг.oUfНII 
(У .); тор"ання (У., Т .. ч" ФС.); 
domll" (У., Т ... ч., ФС., Рнб,); 
тор"нення (У .. Т ... ч" Фе.); 
тор" tY.); дотор"ання (У.). 

357(;. ПРНКР.Пn.Н". (npo.~. об"'ОПll<и) 
~прнкріпляиня, прикяlМ8И
ня, примоцьОВУВ .. IІНИ. 

3577. Пр"кр.пп.нн",А- прикрімеииl1, 
примоць6в"ниіі, 

регенераmвниИ; . . 
П. ОВR.8ННWЙ - п. звязsний •. 
". c.n.H08WA - П. t:елен6вий, 
п. оопряtН8ннwА. о.я •• нНW" - П. 

3578, ПР"КР.nn"Т",-n"т~ (прсмода, об
"'0mI<Y) - прикріпляти, при
КРІПИТИ, ПРИJIоць6вувsти. 

35711. Пр .. кр ..... н ... - прикриваиИИ, 
прикрит,я; ", (ЛlIhUй mре
ilaчu)--з"хищаиии, зsХВщеНDa. 

зв,йзании; 
". отроБОАМНН"'Й ~ ". стрободи-

новиН; 

7 
c.nОВIІИIІ. електротеХНІЧНИЙ. 
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:Jб~U. 

~&H;I. 
3j~, .. 

35\1u. 
;$5\11. 

:l5\1l. 
:3j!-f .... 

;j,,\lo. 
;$5НІІ. 

;$6l"'. 

::11;11 І ~ 

3tЮ:1 ~ 

;J6l'l. 

3t;U:J. 

3606. 
:JfiU7. 

ПрМ"р .... м;аТIІ ,-МРWТ ... -llРИКРIJВUТН, 
IІРИКрИТИ; п. (лшши передачи) 
-- ;:Jахищати, :захиЄ'тИтн:. 

ПРИМРWТИ8 -- прикритт Jl, ' •. (ЛИ" 
НІШ передачи) -- Захист (-ТУ). 

пр .. нрwть.1І - ПРИКРЙТИИ; п. (о 
• IUHUU передачи) - захИщеНШі. 

Пр .. n.r.ни. (щето,,) - ПРШШ
піllНН; П. (ллоmн.оt') - ПlJиста
Ht\HIIH, 

"рмп.гать,-П."" -- llрl1.IНl'ати, 
ПРИ:IЯrтIi: п. (nлотно) --~ при
~'тн.nUти, ПРlІстаТIІ. 

Прмпегаtoщи" .- прилажнЙи. 

Приn ... (дл" у"рenлени.' прибо
ров) - IІрl\.1l11.ок (-ВІШ). 

Пр"пип_ние (Дl\ОРЯ) - іlРИЛИ
панни. 

ПрипипаТIІ,-ПНУТIІ (о .Чl\оре, .ма
гните) -- llрИ.1ИПUТII. при .. 1ИП
нутн. 

Пр"пмпающиА (.ч.кUРЬ) IІIJИЛИll-
нии. 

Прмпмпwий (Я"ОРЬ)--II~и:rn.llJlИН. 
"р .. понеение (напряж:. "сетке)-

надаваннн. иа.J,8.инн. 
ПРМПОЖ8ННIWIі (о ;мекmрudвu.ж:. 

силе, напр.ч;ж;rнuu) - ш1д.ании. 
Применен". (,.Ц .. JНepгuи) - НРИ

СТ()1:6нунаllНН) ПРИl'тосунания. 
Примененн",й -- НРИl:тоеUн<l.НИЙ. 
Применят~,·НИТЬ (злекmр. JHep

llllO. -- l1IJIIl'то~6Н~"Н<LТИ, при
І:тоt.:ун;іти. 

Примь.нание, соприкасание - до

Т J JІЯННЯ. 
ПРММblнат~,-МИНУТЬ,-СЯ -- доту-

• 1~iTH, доту.'IIі'l'И.-l'Н. 
ПРММblкающий -- .J,l1ТУ.lьнИft. 
ПринадЛ8ЖНОСТМ-ПIJИI.l<l.еІ1 (-СІВ). 
Принмман", (lпелегра.wмЬL, flОJШ)-

прии.иання. 
Принммат~,·НЯТ~ - НРИIf:\II::tТН, 

ПРIlННИТИ. 
ПРИНУАИТ'Л~Н~Й (о npodYfluHUU 

• озд уха)-цримус6вии; 
П-НОСТЬ -- llримус6І:НСТЬ (-НО(';'1'И). 
Принц"п - принцИп (-ПУ); 
п. Фора -- п. Ф6рів; 
п. алектродмнамический --11. І::' .. ІЄК

тро;~инам ічнии; 
11. ап_ктронапорич_ск .. Й - 11 e.ItH";

трокu.лорЙчниi:t:; 
п. аП8нтромаrнитнwй LI. e:IUI-.-

тромаl'нетиии; 
n. ап.кТрохММи .... ои .. Й е.1І·К-

ТРОХ4.'.\1 іЧIІИІІ. 
ПРИНЯТЬІЙ (о те.легр., аО.іНі') 

нриіJ нятиИ. . 
прмпаоовы�аниеe -- IIpHII;j.t.:UH~

вання, припа.еуваннн. 
"рип_оованнь.Й - припа~UnаНИIІ. 
Припаоо.ь.вать ,-вать (dвu:нсущ. 

части) - припас6вувати, ПРН
пqсувіlТИ. 

ПрипоДнимани. (.aaaBU.J,oiU) - 111-
~IIB,~i.HllH . 

ilриподнммать,-ДНЯТЬ (щет"u" Ja
(}Нll.ж:ку) - - НЇ.l.іЙ.\lаТ(.I. ІІI.1.НЯТlі. 

30111. 
;Іlill. 

:161;1. 

:llіІ І. 

:Hjl.). 

;)610. 

:1/; І І:> ~ 

;30 1:.1. 

:30~U. 

.J6:!1. 

прмподнАты�й - 1І11~Щll.JіТИl(, 
ПРИПОі-люта; 
п. жмДкий - .-1. Тt-'ЧНі1; 

n пегноппавкий - .1 .. 1егкотопш!; 
П. меДНblЙ - .1. мі:нш. 
"рмрабать •• ание (щеmш. 1і ~ОJl-

лектuру) - IІРИТИРtіННJI, ПРИ
тертн. 

прмрабаты�атьояя ,-ботатьоя (о 
щетliах) -- притиратнся, 111111-

тt>ртш . .'н. 
Прмращенме (mи'іи) -- приріст 

(-РИСТУ). Щ)\\РUЩІ·І\ШІ. 
Пр .. ращеннь.Й (провод, ветвь) 

ПРИРUЩ"tlнti. 
ПрираЩИ8ание (oтBemtJJteHUU, про

водов) - прирБЩУВIіІШЯ, пр"
рощеll1іН, нрит6чуваннн, П~І-І
т6чеllНЯ. 

Приращивата.,·рОСТИТЬ (ответвл., 
провода) ~ - ПрИРUЩУН"ТИ, IІРIl
IJОСтИти, lIрит6Ч~lвати, ПРИТ(І
ЧЙ:Г(f. 

ПРИРОДНЬІЙ (графum, .. иагнеmuа,м І 
-~lІрир6ДНlI1 ~ 

Прирост (conpomU(J.l.) IlI.HJplf"l 

(-РИСТУ). 
присаоы�аннеe l.иагuumа) ~ 111'11-

сисання. приссання . 
ПриоаСblваТ"ОЯ,-оосаться (о маг

ниmе) --- ПJ1liСін.:атиса, IІРИССI:1-
T"'H'~I (1'., У., Т.И'l.); приСМОlі
ту"ати (Г., У .. Тмч.); [nр"
СОЧІІти (У.)]. 

ПрисаОblвающий t.ча~lluт) - IIРИ
t.:Нl"I1И!f. 

Приооединение (npulJudua) - 11І111-

.]учання, НІJИ.l~'КIL • 
присоеАмненны�й (/lpoaOd)-I.ІI'It.I;.'-

11l'I1J1.H. 

ПРИОО8Аинитепь Jlрн .. l}'ЧJН·JJ. 
(-1<1'). 

Прмооединит_пьнwй (Uи.іm, .'10-

.:нси.м.) - ЩJlI.1УЧНИIt. 
Приооедмнять,-НИТЬ,.СЯ - I1РI1-

ЛУЧUТIі, ПРН:ІУЧИТI1,-ся • 
ПриспособпеНИ8-ПРИСI'рііі (-рою) 

(1' .. У .. l'.wч .• ф(' .. ,/р.); при.шЙ 
(1'., У., Т ... Ч., ф('., ДС'/'.). 
алагоUа (~p.); пр"",ус;" Р·.); 

1-•• автомати ... еское 11. аВТО.\I,I-

ТИЧНІШ; 
11. арретирующе_ ---11. JUТРИМНИН; 
п. випочное (dлясuнхронuаацuu)

п. притичнйй., п. ВИЛКУВUТJfIl; 
п. 8ы�ьlвноеe - - п. ВИКJШЧШfЛ, 
". ВО8вращающее, для воаерата 

НСІЛ:l.IЬНИК (-ни), п. Bf::PTiLlI.-
IІші; 

п. АПА коротного замы�анияя (ро
тора)-ІІ. короткозаМНЧНI1И ~ 

11. ДЛЯ ПОДНЯТИЯ щеток - ІІІ,!

иодич (-чu) ЩІТn:UВИН; 
п. АЛЯ рааверты�анияя маховмка

П. рu~кр~чувалЬJlИИ; 

п. ДnЯ сгпанс:иваНИА - 1·,ІадЙ.IU; 
п. ааАернс:мвающее - - 11. ааТРИ~I-

НJ.іи; 
" НОНТ8КТНО8-І1. ,t4IТНЧІ,4)ВИIІ: 
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п. "Р"'П~Ч.ТО8 - п. крильчастий; 
п. и. АІ1Я ТОРМОНС8нмя-П. к. галь

мівний; 
.... п.нтооБNОТОЧНО. - П. стьожко

обвивнии; 
п. направпяющее - п. напряи-

ний; 
П. н_тянеНО. - п. натяжнИй; 
п. от60Иное - п. nід6ійнйl1; 
п. О ••• ТоМаТи .... ОНО. - 1I. само-

вjдtJ1ЙНИИ; 
... ОТРblВНО. - П. DідРИВНИЙ~,. 
П. охладит.п~но. - п. охол~:)дWlИ. 
п. о. (дутье ... )-п. ОСТУДІІИ~; 
П. подвеоное - п. ПОЧІПНИЙ! 
п. приводно. - п. ПОВІдневии; 
П. оаМОАеЙОТВУIOЩ •• - П. са:мо-

ЧИНlНВI, . 
.. , оветораоо_ивающе. - П. СВІТ

ЛОРОЗСіВIІ.Иl1, СВІТJIорозсіювач 

п. ~-::2~льное - п. гаслівний; 
п. омнхрониаируIOЩ •• - 11. си}{-

ХРОН18увuльниh; ., 
А. тормоЗ'ное - п. гаJl~МlВНИЙ; 
п. упавпивающе8--ЛОВНИК (-ка)! 
п. уопокоитепьное - П. (y)гaMIВ-

ниИ; 
п. апеитромагнитное дnя оттягм

вания тормоаа - РО:ігаЛЬМІВ

lШІ< (-І<а) елеКТРО""Гllетний. 
:jfj~H. ПриспоообпеННblЙ - нристос6-

J:НLНИІІ. 

:J6:3U. Приспоообпять.·бмть - ПРИСТО
СUВУilUТИ, пристосувати. 

:J6:31. Приставная пестница, переноо

ная-дрatJИна. 
:~tj;:J:l. Пр"теРТblЙ - приreртиіі:. 
;)Іі;$:3. Прмтмранме (щ<mо,,) - притн

рашш, притеРТJІ. 
J634. ПритираТЬ,~тереть,-СЯ - ПРІІТИ-

рати, при-reрти,-СЯ. . 
Jtj;J5. Притирна \щеmЮl) - притираНI:IЯ, 

ПРllтерт){ . 
:)Q3t.i. ПритягатеЛЬНblЙ (о силе) - при

тяжнItЙ. 
~JоЗ7. Пр"тягивать,"НУТЬ'-~Я (о я,,"оре, 

AtU2hume)-притягати, притяг-

тИ,-СН. , 
. ;t.i:3~. ПРМТЯЖ8НМ. -- притягання (У., 

ФС.); притт (Т ... ч., Рнд., 
деР.); тт0тlНН" (ФС.); ваго
тІННЯ (У.); 

п: капипярное -по l\.аПІлЯрне; 

:1j~\I. 

3641J. 

П. магнитнС"е-п. магнеТllе; , 
п. мопекуп но. - п. :.lОлекуляр-

ll~; _ 
П. ОАностороннее - п. одноuічне; 
п. апектродинами ... еСНО8 - П. елек

тродина;),1.іqн~; 
п. зпектромагнитное --- п. елєк

троиаГНdтне; 
І •• зпектростатич,ско. - П. елек

тростатичне. 
ПРМТЯНУТblЙ (о поло:нанuu яко-

р") _ притягнеllll l1 . , 
приходить,-ЙТМ - прИХОДИТИ, 

IІРИЙтИ; п. (в сиНхрою ..... ) 
:,nХ/\ДIІТИ. J\ it11'l' (до чого). 

3641. 
3ti4:l. 

3Іі4;3 

3644 . 

:1045. 

~M0 . 

Пр .. цепноlІ (вагон) - ІІrиЧіцвВJI. 
ПрицеПnЯТЬJ-ПИТ~ - ПРИЧl.a.n8ТИ • 

причепити. 66 
Про ... (машuнЬ/) - пр6ба, цр У-

п. ~~~::~жит.nьНIUI-u.ТРивал~. 
ПроЬ.Г (вагона, воЛНЬ/) - цвpe61~ 

(-І'У); б 'й 
п. СУТО"'НЬІА - п. ДО ОВИ. _ 
проом.ан .. е (U3DЛЯЦUU) - проои

ванни, про()иттн. 
проьи.ат~,.БМТ~ (стену" uaоЛIl

циlU)-нроuивати, пробити. 
Пр" ...... lОщ .. 1І - uрооивQлЬИИИ . 
ПроЬ ... ноЙ (предохрaнuт.ль, рш:-

стОJUШе, напр"ж.) - про()ив
нии. 

ПРОЬИТbllІ--Нро"ИтиЙ. . 
npOOкa - затичка; п. (uа проб~о-

виго дерева)-кОРОК (-рка); . 
п асЬеотова .. - З. азбе(.'ТОва, 
п: п.рафиковая - з. парафіи6вl:І.~ 
". перем.нная, сменная - з. аа-

:м.ННІа; 

11. предохранит.n~ная - ". 3&110-

[нжна; 

п. ре.иноеая - 3. :)'М,6ва; 
п. сменная-а. заМІнна;. 
П. опирan"ная - з. CDIJ?~bHi:.I:' 
П. Здисоновокая --- З. ~1c6I11B-

П. ~~::;РМ"80кая - 3. е".lектрЙЧна; 
п._wтепсеn~ - 3. IlрUВІдна. 

:165 І. Проіі"овь.іі (об иаол"цuu ua .npo6-
"о"иго аере.а) - ко\оRuвиЙ. 

:зо,,'L проон"", ay .... ep-ІщЩик (-ка). 
:.165;J. ПРDОНblМ (о() aнтt;.НJie, сопроти.

Лt=kUU)-СПРОUн.ии. 
:ltiJ<. проооіі ( ... «то) - проuil!(-66Ю); 

п. (прицесс). - проuив~ння: цро
"","тя; Ulр"а (У., 1 ... ч.), про
JI" ... Шtа (,циТ.); 

п. ДВУХСТУП8ньчаТblЙ-П. двобічнt.>. 
Jt)j5. прооомник, WnJlмбур (оля І'ш.м.. 

ст<н)-мурuпр""оєць (-бійця). 
j6ju. ПроОочка--затичка. 
3b"~. Гlроііочнwй (nр<оuхранитель) 

3і:іТИЧКОвии. 
ёl,:,~. Провал (нагРУJОЧНОiJ. "ригой) 

заl1аДИUi:l • 
~ti5!). Про •• ренн",1І ("абель) - пров"'

lJен.ии. 

3titiO. Проваривание,-рка - прова.рю
Bt.t.liH51, прuварення. 

::Iti[) І Провар"вать,-рить ("абель)-про
на~ювати, прова~ити 

;$60~. Про •• д.нм. (то "а) - пров6джеl1-
ня, пронедення. 

3ti63. Проведенн",;; (провод) - цроооде
нии. 

%64. Провес, про.моан". (провода) -
О"IНlсання, бовие (-су). 

366::>. Про.иоать,-ОНУТ~ - обвисати. 06-
liИСНУТИ. 

360!і. провмсw .. 1І (провод) - обвислий. 
3!іЬ'. Провод-пріJlнд(-вода)(У., Фе.); 

UРlт (Фе., ЛсФ.);еле~троорjт 
(дит.); 

п. (nроволо"u) - дріт (дрОту); 
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... ::A~"H" •• WA -- П. а..'JюмінIІ

"оО aHTeHHW" - П. антен6вий' 
". ао rop ... OHT8n8tHO .. пр~.ро~" .. 

"wll-п. а. позеМО-ПРИТQчениll' 
" .•• од"оll-п. УПУСКНИЙ; , 
П .• н.ш~"," - п. з6ВНіmнии на-

двіРНІIі; , 
п. _нутр.нн •• - П. ВН\'ТРІШНІЙ' 
". 808AYWHwA _ П. н&даемний' t 

". rи6и". - п. гну·чКЙИ; , 
п. rп •• иwl - П. ГОловнИй-
п. ronwl -- п. г6лиЙ. неі~оль6-

ваннй; 

п. rpOMOOT80AHWA -- 11. блиска.
вичник6виll; 

". rYn8po ...... 1I - п. Г,перів
СЬКИR; 

п. А8УХОТОРОНН8 ""та ......... _ а 
двоб ічно-жИвленнй' . 

п. А8уисип8tнwА - п. д~ОЖЙЛЬВИЙ; 
" ..... ОТККІІ p.lo .... I�-п. цупкИй 

роб6чий; 
п .•••• МПllющ... - н. уаемлю

вальний; 

п .••• WН8IОщиА - 11. JC:LМИЧнИй; 

" .•• "пяноЙ, ••••• ПяIOЩий - П. 
уаеилювз..1 ьнип ; 

". ".".ритеп ....... " - П. вимірчий; 
п .... оп .. ро •• " ...... " - n. іаоль6ва-

ВИЙ; 
..... On8t.TaT8nltH blM 

ний; 
11. Нlшроб-

п. номиатнw" - 11. хатній; 

п. ИОНТРОП"НЬІ"-П. контр6льнив; 
п. ПОНТООБР •• НblЙ - п. стьо*ху" 

вати!!; 
" .... rмотрan~н",Йі :\18,гі-

(,;тра.льниИ; 
п. ".днwА-п. міднни; 
". мноrопро.опочнwЙ -- 11 • .\1ного

дрот6вий; 
n. H.PYНlНwA - п. надвірНІЙ; 
п. наотро.ннЬІ" (t1 реаuнанс) 

п. настр6вний; 
п. н.Йтрan~НWЙ, нуп.воЙ -

нульовий; 
п. неприкрwтwй -- и. НЕ'захйще

ниО; 
П. муп •• оЙ -- п. Н\.lЬОВИlJ:; 

. n. обмотанн"," - ·п. оби6таний; 
п. обор.аннwЙ - п. увірваний; 
А. обратны�й - н. звор6тниlt; 
п. ОДИНОЧНblА - IJ. поодин6кий; 
"-да OAHO"M.HHbl. - о-ди одно-

йменні; 
п. опл.т."н .... " - (l. поплетеНllЙ; 
п. ОТ •• Т.П.НН~ІА - п. відга.л~ .. ке-

ниЙ' 
п. отр~цат.п~нtalЙ-- -по М-Інус6uин; 
п. отоао ..... ающ .. а - п. відсиснй.й; 
,... пanИП~"~IА - а. підпальнйя; 
п. панц.рнwЙ-п. панцер6Вfiниfi; 
П-АА п.р.кр.щ ... ающ ... оя - п-пи 

поперехрЄщувані. перехре~"і; 
п. п.р.ноон". - п. переносний; 
П-Д. п.рео.к.IОЩ ... оя f пер.кр.

щ""IОЩІО.оя-п-ди поперехре
щувані , перехресні; 

ПРОводимость Ilu.'Шая 

366Н. 

п. ""тат.""",,,,. -- п. ЖИВИJIЬНИЙ; 
". ППООК"" - П. пл6t."1(ИЙ. 
п. ПО"."НlноА - 11. рух6мии; 
". ПОД.ОААЩІІА - п. підоіди:Ои; 
п. по" •• он"," - П почіПIІИИ' 
п. ПОД8."Н~I" - ~. Підвемн~н; 
п. подуп"чн ... А -- п. піДВ)1ЛИЧНИЯ; 
п. "OnOНOlT8n~M"'A - П. ПЛЮСQ-

вИЙ; 

'1. np"КP"'TwA, защ"Щ8МН"'Й 
п. захищений; 

п. "р ... оА, М.ПООРЦОТ •• ИНblМ 
П. безпосередвій; 

п. рабоч .. " - П. роб6ЧИIf; 
П. р.аПР8А.П"Т.n~Н",,, .- [І. роз

подільчип; 

П. ". ob060AHO-ПОА88W8ННWЙ 
В іЛьно-поч~плений' 

п. аn.бо М8ТRИУТWМ ~ [І (' ні\іко 
натягнений; . 

П. ОН"lК8нмwй -~- Н. ЗIlИ:rЮНllfl.і; 

п. ОО.ДМНЯIQЩ"" - Л. ЗJfУЧнИн; 
П. опn.т.ми ... " - п. сплt'~теНJtlі; 
п. onnowHoA - П. суцільнии: 
п. ор"д" .. А - п. середній; 
п. отанцмоннЬІ" -- п. стаціНIІИП; 

п. :~~ •• дущи" - п. струмовіД-

". ТОНОООб"-:-аТ.n"НЬІіі - 11 .• 'ТРУ-
моаuірчиі!; 

п. трехжиnьнwй -- п. три:,кИ.'lh-
ИИІ!; 

n. ТР8ХОТОРОНН8-питаемwй П. 

. трибіЧНU-ЖИВJfений; 
п. ТропnеЙНblЙ - П. тролеЙНИIІ; 
". трубчатЬІЙ - П. трубчаСТИJl; 
п. Tyro натянут",,, -- П. T~ГO нн.-

тйгнеlіиd; . 
п. ура.н"теn~"blЙ -- 11. ВИРІВ" 

н.нлы:lJl;; 

". фвон ... А - п фаЗUIJЮі; 
п. ХОnООТО" --- п. яловий: 
п. WНУРОВОй - п. шнуронип; 

п. ап.нтрич.екмЙ - п. ,. 'lt'l(тrич-
нии; 

П. вареаать (в уале) !І. jlоарі-
зати; 

п. натягмвать- -11. IlШllllIilТII. 

Проводммооть -- проніднн;ть 
(-HUCTII) (КХС .. АР.); еле .. тро
провіон;сть (ФС., ДСТ.); про
водll ... ість (деФ., PHrJ.); 

". аоомметр .. чеокая - п. асим~

трична; 
п. б ••• аттная. оуоц."танц - п, 

неватна; 
п. В.ТТН8Я. КОНАуктанц 

ва.тиа; 
п. внеwняя - п. ::JUНІНШІІН; 

" ..... сокая - п. вис6ка; 
n. деЙОТ8УЮЩ811 - П. чИНJld; 
П. нажущаяоя, ПОnН8ІІ- п.п6вна; 

". маrнитная ~ п. магнетна. маг-
нетопровідність (-ности); 

п. моn.купярная - п. молеК'~,-

.1slpHa; 
п. ОДНООТОРОННRЯ-D. однобічвu.; 

п. ОТНООмт.п~ная - п. віднисна; 

п. поnная. ад."Т.НЦ -- п. повпа; 

3669. 

367U. 

3671. 

Прnводииоеrь удельиаа - ПРОВOJlОка uеревя30_ 101 

п. y.en~M'" - п. пит6ма; 
п .• К .... an.НтМ ... - п. еквіва-

дентна, рівиовартна; 
н. аП8КТРОn"Т"Ч.О_ - и. елек

тролітИчна; 
п. an.KTpOHH." - [І. влектр6вна. 
ПРО.ОДит .. ,-••• Т" (ток) - пров6-

дити, провести. 

Про.оди. - провідніІ; nро.lд 
(К .... ); елєктро.сmШ1ll<У'ання 
(ДСТ.); 

п. 6 .... М"у"ц .. онН ... - п.JIеіНJLУ~-
цlllна; 

п .• нутренняя - П. вн~трішня; 
" .• OIAYWH ... - п. надаеива; 
п, вопомогатen"н." - П. допо .. 

~іЧН8; 
П. 8торичная -- п. вториннв; 
". гnа_ная - П. головнА; 
". rОРОДОН8Я - 11. :міська; 
". д.ухф •• ".я - п. двофав6ва; 
п. доба.очная - п. додаткОва; 
". домо.ан - п . ..'10м.6ва; 
". "ОПОПНИТ.n~И8JI, .0no .. oraT.n~-

нан -- п. дoдaTK6Ba~ 
п. 8.паоная - п. запасиа; 
". ноп~ц ••• " -- П. колова; 
п. НОмн.ТН.,. - п. хатня; 
n .... rll0"ry8an"н.я-п. магістраль-

~. :~~о"ая--п. морська; 
п. нада,_ная, 801"уwная -- п. 

Нlщаеина; 
п. ОД"НОЧНая - 11. поодин6ка; 
". од"оф •• ,,_ - п. однофаз6ва; 
". ОО •• Т"ТIІІ~Ная - п. світлова; 
". ot •• ten.HH8JI-П. відгал~жена; 
п. отнрwт.,,-п. відкрита; 
п. ПО".ОДН."--П. qідв6дна: 
n. поаа."ная - п. підземна; 
п. " .... _е. .. -п. пряма; 
". раопреД.nМТIІІ~ная -- п. роз· 

подільча; 
". р.чНан - п. річкова; 
п. омпо.ая-п. склова; 
п. скоn~я~ - п. KOH~bK~: 
п. ОКРblта" ПОА штукатурко" 

П. попідтиньк6ва; 
11. ур •• н"теn~н.я п. вирів-

нальна; 
п-ну .... ПОnнмТ .. -П-ию зробити. 

Про.од"ии-провіднИк (-ка)( ФС., 
кхе., ДСТ., Др., Пул., ЛФ.); 
lnepenycmHu" (Рнд.)); 

". анН80тро"Н .... " - 11. аJtізотр6п
ний; 

.... водн",Й (ламлы) улуск-

ІОН!; 
п. 8Toporo кnaCCa .J.p~ гої 

класи; 
". rOnblA - П. г6лий; 
п. ДУРНО", пnохоА - п. поги.нИЙ; 
п. ".оnированн"," - П. іЗОJlь6в&-

ний; 
'1. ИІОТРОПНWЙ lзотр6п-

ниіі.; 
.n. n.нтоо6раlНWЙ - п. ст.,ожку

RRТИИ: 

3б7~. 

:367::1. 
3674. 

... _ ....... will (якоря, п. ма-

сИВНИЙ; .Lo...._ ... 

п.о'.отаи ..... - п. оБJlV.--; 
" ....... оаторои" .... (А:amoдная ЛJUA-

па) - п. однобічний; . 
п.оnn.т.ии". - п. поuлerеииа; 

. ". n.p.oro кn._ - п. uIIpwol 
к.лlLcи; 

п. nno_M". - п. пл6скв8; 
". мохоll - 11. погlwий; 
". "од ........ оll - п. рух6JIIIЙ; 
". хорош .. 1І - п. д6брий; 
п. lІІ.итр ..... от .. , an8.-rpon"-,, 

н .. и-електропровlднИк (-в&). 
Про.оди .... о.wll (о ... гди) - про

відинк6вніі. 
про.о","щ_"-провідиИll. 
Про.onока-дріт (др6ту) (Г., 'У., 
Т ... ч., ФС .. кхе., ДСТ., Др.); 

п. annlO .. ини ..... - Д. aJВ))(ЇB(A
НИЙ; 

11. 6 ..... Tann ..... 0 ..... - д. Д8ОJlета-

левий; 
". IІрон •• _ - д. панцерниll; 
п. БРОНІО.ан-д. спижоВВй; 
п .• an~чо •• нн", - д. вanь~ 

ваний; 
" .• "Т'" - д. Кр)чеинЙ. звИ ..... ; 
п .• оnоч.нн." -- д. протяrаний, 

тяrнениіІ; 
п .• яаan~н"" .,.8aT.n .. H8JI - А. 

в'язалЬНИЙ; . 
п. ran~ •• H"'''PO •• HH811 - Д. гал .... 

ваніз6ваинй; 
". rOn."-А. г6лий; 
". A.yonoll" ... - д. двошар6IJИЙ; 
". I118п.8Н811 - д. запізниВ; 

. " .•• ОНКО .... - д. дзВіНКОвВІ; 
" .... адР.ТН." - д. квадратний; 
". КОнОТ.НТ.нО .... - д. КОНстан .. 

тан6вий; 
11. КОНТРОП .. И8R - д. контіЮЛЬ-

·нии; 
" ... pyrn ... - д. кр~глИй; 
". Крупп .. ио .... -до крупін6вJIЙ; 
". n.TYKH." - д. МОСЯ_ВИІ; 
". п.rиопn •• "'" -до леrкoтов

кИН; 
11 ••• нrаНИНО.8"-Д. мавганїн6-

вий; 

". ".АНUI-Д. мідний; 
П .... ТanП ...... иaJI-д. металевий; 
п. Н.Т"ІІІН", - д. натSJКИІіА; 
п. н .... оn .. рО •• "Н811 - Д. ивіао

ль6ваний; 
п. Н.А ... n .. 6.ро....... -- д. веА

зИльбернни; 

". НИ""8ІІ"НО •• Н-Д. НіКJIів6ви8; 
п. НІІК".n"РО.8"Н'" -д. вікль6 .. 

ванна; 

". 06110Т.""_ - д. Обм6т&JIJlЙ; 
". оlмото"н", - д. ОБВИТК6виА; 
п. о"иночна .. - Д. одиВJiчииА, 
П.ОАНООПО"Н8Я - д. одноша~ 

вий; 
п. Onn.T.HH." - Д. поa.neтe_ 
".соТо ....... Нн ... - Д. від~щеВиl 
о, оцинко""",- д. цинк6вавиІІ 
п. п.р •• яIОч ..... -д. в'яsалЬН"R 
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п. пп •• Н.... ПП •• "ща"ОR топ .... НI . -- д. 

31170. 
3677. 

3ti7S. 

30i~. 

:!1I~и. 
:!lІlil. 

:llіІ:І:г. 

"( ПРО".Т~""." д. ПРf)ваJIьць6-
ваний; 

п. ПРОф"п~н.я - д. пр6фільниЙ· 
п. np .... oyron~Horo О.ч.нмя _ д' 

прямок,;тниlІ; . 
п. р.от.но •• я -- д. реотан6виЙ· 
п. р.офорн_я .- д. реОф6Р!lИЙ;' 
п .•• МИЦО •• " ~ д. ОJlИВ'яний' 
". а.р.БРАН." - д. сріБНИЙ; , 
п. ОО.АИНИТ.n~Н.R -.:1.. злучнИй; 
" .• Tan~Ha" - д. стальнИй; 
". Т •• РДОТАНУТ.Я - .,. твердотяг-

неннй; 

п. т.п.графн_" -- д. телеграфний; 
п. т.п.фонн_ .. -- д. телеф6нний; 
п. топота .. - Д. грSбий; 
". тонка .. ~ Д. тонкИй; 
п; тропп.Ан.я -- д. тролёйний; 
п. Ф.ООНН8Я--д. обрис6виll: 
п. фО.форно-6рон.о •• я -- д. ф6с-

форно-спижовйй; 

11. ~а~~:I~~р.нная -.1;. шости гран-

п. ~~:~иуrоn~на" - Д. ШОСТИК~Т

ІІ. аnnиптич.ская --до t-'.llПТИЧНИЙ; 
П .•• anиро.аннаЯ--J;. ск.1иць6ва'" 

ний; 
п. атanоннаа --д- ~та..10НННИ. 
npO.OnOlloo6pa3lH~i - .J.ltIITYBa

тlІЙ. 
Про.опо"нwil -дротянИй. 
npOrO~K. {80(1ы , а..кєевик) ~ up~ 

ганяння. прогнання. 
npOrOHRT~, .. r".T~ (воду в a.teeeBUIi.) 

- проганити, прогнати. 
ПРОАа.аТ~.-А.Т~ (,нергuю) -- про

давати, продати. 
ПрОА ..... (.жергии)--пр6дll.Ж (-;ку). 
ПРОА_НН"'іі (об знергШl) -- пр6да

нии. 

Прод,.lІrаИИ.,-Д."Ж8"иtf (волJtы-
просування, прос~ нення; 

п. 8 rny6~ - просування вглиб. 
ПРОА8 .. гаТ~ОIl,-Д.IІНУТItОIl (о so.lUte) 

·-!lросуватися. прос~ нутися. 
:!olj~. 

:1085. 

ПРОА.рг~.ан". (ленты' 1ШJ<0)
просмикування. 

ПРОА.рг ... ат~,-рНУТ~ просмику
вати, ПРОСМИКН~ТИ. 

:!!іМІІ. 

;ltiIj7. 

З!іМ!:І. 

36Іі9. 

361Ю. 

ПРОАоп~о~аТblЙ (прибор, лампа)-
довгастий; 

п-Тоот~ -- довгастість (-тости). 
проАоnIlcит.n~иы�й (то". AlОЩ-

ность, проба) -- тривалий; 
продоnнситеn~ноот" (8I\ЛЮЧl!НUЯ, 

работы) -- тривалість (-лости) ; 
п., .Р._Я (горенuяJlaAu1ы' слу:ж:661 

л<LltП) -- час (-с». 
ПРОДОn~НЬІі (о качке. поле) -

пuдовжнин; 
продоn"ноат~-под6вжність (-НО

~l'и). 

ПРОАblравпвннwА (угольныt цu
линuр) -- прuдірк6ваuиЙ. 

ПроеКТИРО8ани •• "'ро.ка- проекту
вання, JIJ1m::КТЛВRННП. 

ПрокаТIiННblИ 

31;\11. 
;111\12. 

36~3. 

:16114. 

36~5. 

:1696. 

;j6~7. 

Про.итмро.ат~ -- провктувати. 
Про.ицмоннwА (аппарат, б//дка) 

~проєкціЙниЙ. 
Про ... ц .. я ("ино)-·проекцlя; 
п. А."ЖУЩ8ЯОЯ--П. рУХ6ма. 
ПРО_ІСТОР; Bearch-light; Schein-

werfer(m); projecteur(m) -- про
менекид (-да), прожектор (-ра)· 

". аЦ8та;-П8НО8wА - п. ацетиле~ 
н6виІІ; 

п. АА" "ои.амн-п. шукАп:ьнии: 
п .• an .... IОЩ8rо Тllпа - П. по-

В.1нневий; 
П. "ІОНО ..... - П. люковиИ' 
п .••• то.оА -- світлокИд (-да). 
ПРОJll8ltторнw8 - lIроменеwiдНИJJ 

прож&кторниll. . 
Проарачиw" (lL'олпа1і, стеltЛо)

проз6риll; 
п-"но.ть -- проз6рість (-ростн). 
ПрО .... ОА .. т.п~НwА -- продукцf/і-

ний; 

п-,::~:~: -- продукцfiiність (-но-

п. 6.0ПОП •• МВЯ - 11. некорисна; 
п. А.ЙОТ.МТ.П~Ная - П. дНlснu; 
п. NаНОІІмanьная - 11. МaltсимiL.Л.-

на; 

П. мгно •• нная - п. ии'М'ьова; 
П. 118xaH�� .. 8chaR-П механічна' 
п. II"H"Man~HIUI --~. МіВіма.льь'а; 
п. ном"нan~ная -- п. НОМІнQльна~ 
п. иормanьная - п. нормально.; 
п, попеаная - п. корйсна~ 
п. попиан-п. повна; 
п. продопжмтепьнаR 

вада; 

ТРН-

'Ja.::CI~. п. аn8нтричеоная -- П. електрЙчнl:t.. 
~Vi30 ПроМ •• од .. т ........ оти (uаготовлять) 

--вироблити, виробити; 
п. ~аботы) -- перев~дит". ,'ере

нести; 

11. ра.метку - ровзначаТII. JJ03-

dН&чИти. 
;16119. ПРО .... ОА.т.о--вироБНйцтН, '; п. 

(проц CC)--ВИРОб.,ЯІІІІЯ; п. (ре
зультат)-вироблення; 

п. (тока) - нитв6рювання, ви
творенна; 

п. (работ) - lJtjрt::Нtщепнн; 
п. масаово. - вироU. масове. 

37ио. Про" •• опьн",Й (Пllmь то"а)--до
вільний; 

~п-ноот~--довільНlСТЬ (-НОСТИ). 
37()1. ПроиапВННblЙ (о нити) -- прожа

рений. 
3702. Пронапиванив - UрUЖliрювання, 

прожареннн. 
3703. Проиапи.ат .. ,-ПИТ~ (нить) -- про

жарюватн, прожарити. 
3704. проналы�анивB (ленты) - прu

к6лювання, прок6лення. 
3705. Проиanblв.теn~1 KWLo-прок6.ilЮ

вач (-ча). 
3706. Проиan"'8ат","'КОnОТ" - прокОJJЮ

вати, прокол6ти. 
3707. Прокат (счетчu"а) - оренда. 
3708. ПронатаннwА (lІ:абєль) -- 11110-

вМЬ ць6ваннІІ. 
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ЛОІІ. Прои.т ..... " ... , .. маТК8 (liабеля) -
вальцюваllНП, ва.аьць6вания. 

ПРОИ8ТЬІ.ат .. ,-тат .. - БaJ1ЬЦЮ
вати, провмьцювати. 

проиnцвннwА -- IІРОКЛадвний. 
ПроиnаАиа ( ... ежду че ... ) - пер6-

.1іжка (1'., Др.); п. (nРОЦЄСС)
lІерек.шдаIlIlЯ , перекладення; 
пер."лаiJ"а (т • .,ч.); зшта""а 
(J'., Т ... ч.).; заБЛад"а (У.); щі-ль
нUцЯ (ДС r .); 

;l7~j. 

про"wват~,-"WТ~ (Ш<". ЛJШCIЛ·...
промивати, промити. 

про" ... моА (о ..мauшне) - про
мивнии. :І71О. 

3711. 
371'.!. 

37J,.3. 

;1714. 

:171G. 

п16. 

3717. 

п. (линий, "аfJЄЛЯ) -- ороКЛU.1ан-
ня, прокпадення; 

п. аоб.ото.ан - П. азuест6вu; 
". Д .. ОТВНЦИОНН8Я (Me3lCд У na~є

тами duнаможести) -- 11. Н1д
дальна. дистанційна; 

" .... опмруlOЩ8Я - П. іЗОЛЯЦIИllа~ 
п. п.н"ко.ая -~ п. КОНОl1Л,ЙИв.; 
п. поnотнЯ"8.Я -. п. полотняна; 
n. амо ... ""8А --- П. нам.6чена. 
проиnцw.ам ... ,-АМ. (лuнuйJ -

прокладаНІІЯ, нрокладеннн . 
Проиnаа ..... Т~,-ПОIlC .. Т .. (.Il1ШuЮ)-

прокладати. прокласти. , 
ПропаанwА ("w<ал) -- ПРОЛQЗIlИIІ; 
п. wахта--пр6лазок (-ака) жИJlЬ-

НlІк6ВИН, каб.lевий. 
Проп.т (про"оiJа)--прогін (-l'іоНУ); 
". HaкnoHH"''' - п. ПоXJІ:Шll ~ 
". раачетн"''' - П. РОЗР<:l.хунки

вИН. 
пром.апенн"''' {u 6 у.мuге. (' у,,"е)

проолlвниіі. 

;J7:t;,. про"wwп.нмwА (О ,·тш<Цuи) -
l1РОМJtелuвий; 

п_ност~-.промисл6ві"тЬ (-вости); 
. п. каСі.n""ая - п. ЖИJlьник6ва, 

кабдева; 
п. аn8КТРlllч.о--:J1. tlJlектрИчна, 

:1727. 

;j7211. 

;\7зи. 

;j7;j~. 

373~. 

37:15. 

електропромисловість (-воств)· 
Прон."т.,.~нwА ("ы'''')) - різкИ!!; 
п.моот~ - різкіСТЬ (-кости). , 
Прон .... мньоА (lІ:онтур) - проии-

заниЙ. 
Прони.w •• Н". (сил. лш<ия.wи)

пронИЗУВQННЯ. прониааиня 
про" .. а~ •• т"'-•• Т" - пронИзу

вати, прониаатн (Г., У., Р ... ч.). 
Прон"к.т~,-кнут~ (о "oJ!НЄ) --про

ХОДИТИ, пройтИ, проНIПСUТН, 
пронИкнути. 

Прон_иио •• НН• (80ЛНьr) - 11 РО-
х6дження, f!РОНИкQНН.н. 

Про"ица ...... А - пронИКЛНUIШ; • 
п_ ..... от~пронИкливість (-вости); 
п. lІ.r"иТ"&R - п. IIarв6тJl8. 
Пропар.фмн"ро •• нмwА (о б//Alаи, 

uaоляцuu) -- (про)парафі1l6ва-
ниИ. 

проп"т_ннwА (уголь. сmОАб. бу-
.мага) - нас6чении, lIuп6СllИЙ; 

п .•• CnOM-ПРОО.:l ієнИll; 
п. "р.о.отом - прокреоз6чении; 
п. парафино .. - пропарафіll6ва-

371Іі. Промааnи •• ние (бу.wагu, <- yIШaJ
прооліювання. проuліt:НliЯ. 

п. :=~Oi -- ПlJоси6лении; 
J7111. Промааnи.ат .. ,-n"Т~ - І1рои., ію

і:ШТИ, ПРОUJlіІти. 
Промеисутон -- [lpOMe~}-;o}\ t -жка) 

(Г., ДСТ.); neре.иежо" (У .• 
Т ... ч., др.); "іостуn (Тмч .• фе., 
Рнд.); проміжка (У.,Др.); nе
рер"а (У., Тмч.); 

п. ( .... жду nара,І. по"ержн.)--СУ
тuчюі (-чок) Р'., Т • .,ч.); просто
PLНь (Рно.): шпара (Г., J'.); 

п. BoaAYW"blA - - п. поніТVJ-lНЮl: 
П. МОИРОВОЙ - н. it;КlJовиіі; 
п. lІенсдужеп •• н ... А-СУТОЧИК( -чик) 

.міжааJllвUві· 
". ІІногократн';'й tUCIiPOBOU) 11. 

многократниif ; 
... переКnfOчаеМblМ {UС1іровой) 

П. пеvемикаНllИ; 
11. проото" 'ІскровоіІ) - 11. при

етни; 
". р.rУЛМРУ.МblЙ (иСli.ровuіІ) - u. 

регульований; 
... трехчаОТИЧНblЙ -- ll_ тричаст-

к6ВИl1; 
п. троlїной (ис"РО"ОЩ -- 11. 00-

трійнш!; 
11. чаотмчнwі71 (искровои) - D. 

часткUВИl1. 

37~1. 
про .. еИСУТОЧНblМ (контур, f!~lOpa, 

уcuлuтедь) ~. ПРОМl"'НlIІІ. 
:Н22. 

ПРО"Ь1ваннВ (а". пластин) -- про
мивіШІІЯ. ПРО~ІИ1-г,t. 

;lj;lo. 
п.оуn ... оі - просуG"jlіи8.чениИ. 
Пропит ... ани.,-Т- (ШOJUlЦ. 060-

лоче,,) -- насОЧ)'ваннн, lІQс6чен
НЯ, нап6ювання, н8.UОєвнн. 

п .•• спом - прооліюванна, про
олієнвя; 

п. ир.о.ото" прокреоЗОЧУ-
нання, прокреоз6чеввя; 

... пар.ф"но" -- пропарафіН6Ву
вання, І1ропарафіиування; 

п. о_оnоА _просм6лювання,.про
смолення; 

". оуn.моЙ - npoc)·UJli~H),IJ}·lНlH
ня, просублім8.чення . 

37~j _ ПРОПИТblват~, - тат.. (uаUЛЯЦUЮ t 
столБы) -- НQс6чувати. "асо
ЧИТИ." напоювати, напоlти,-СЯj 
на6ралшся (У.); втягnш (У.); 
на6учавіпш lY.); наСЯliаnш 
(Тмч.); на"охти (Т ....... Др.); 
налУС"алш (КХС.); уаяmиСІІ 
("оdОЮ, "QХ";Сmю) (Фе.); 

п. масnом - ПрОО.1іювати, IlJ.Ю
олflт,,; 

11. креоаотом - прокреоаочувu:rи 
прокреоз6тити; , 

п. пар .... мо .. -- пропарафів6ву
вати, пропарафінувати; 

..... мопоА -- просм6лювати. !Іре· 
с:м.ОJ1ИТИ~ 

11. оуn._о" - l1росу[)лімачувати 
лросуUЛ.імачитlt.. ' 
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З738. ПроП.Т .... ТIt ... ,-Т.ТItОJl ~ IIf'ОСЯ
кати. просЛкиути. ;17;19. П,.nуо" (lIJItНrш) - Ш'р~пvскан-

374(). 
ия. перепуск (-ку). . 

П,.nуо"."". (то"а) _ пеРАПУС
кання. 

;l7Н. П,.nу.".т~ ••• т"т~ (то,,) - прре-

3i~~. 
ПУСкати. перепусТЙти. . 

П,.nуо"" •• - перепускнИй' 

;171:.1. 

". onoo.'''.OТ~ (тм. npo.oд~) . 
переПУСканіСТL {-ностн). 

П,.,.. (Aft;ж8 У .ершuна..ош а уб
Ц/Ltlll) - пр6рі~ (-зу). • 

:1744. 
;1715. П,·р ••• ""w. - прорізаний. 

ПР.Р· ... ".""wll (о лентt)-{про)_ 
rУМ6ваниll. 

:1746. Пр.р •• w •• "... прорlзувании 
З747. 

Прорізання. . 
Прор •• w •• т~._ •• т" - прорІзу. 

вати. прорІзати. 
Л4М. 
:1749. 

;l75о. 

~751. 

. , •.. , 
J.,J .... 

:175;1. 

;l7~6. 
37~7. 

3759. 

:l76(). 

:17tH. 

:l76t. 

:1763. 

ПРОР .... (гневдо в Ю<оpt) - rap". 
ПРОО··Рn.""wlІ (об от.ерстUll 

"аналt) - просООрдленвlІ. ' 
Проо •• рn .... "... _ просоордлю

вання. просООрдлення. 
Проо •• рn .... Т .... n .. т~ ("аналы-

~~.освердлювати, просвердли-

Проо •• т ( • ... агнит. систеАіе) _ 
пр6світ (-ТУ). 

п,оо ..... ,,"w. (рент. луча.ми) _ 
Просвlтлеииll. 

Проо ........ " ... (рентген. луча..ош) 
-просвІтлювання. просвІт
лення; 

". rnyOoN08 - 11. глиб6."е; 
п. ""мт_п .. " •• - п. ТРИвiLnе; 
п. П08ТОРИ08 - п. повторне. 
ПрОО ........ Т .. ,_Т .. ТIt - ПРОС8 ітлю-

вати. просвітлити. 
ПРОО ........ lОщ .. 1І - просвітllliи. 
п,оonо .... - пр6шарок. (-рка); 
". ".Onllit"0""8" "- п. ізоляцій-

ний; 

". попот ......... -- п. ПОЛОТІнінии; 
". OnIOA""." - п. ~10сняк6виlt. 
ПРОО"Оn.""wll (о ленте.иаоляции) 

-просм6леииil. 
п,оо.оп .... Н ... - прос.мО.1ЮВu.н

НЯ, просм:6лення. 
Пр.о ... n .... т .... n .. т .. (иаоляцuю)-.. 

просм6лювати. п росмолliти. 
Проо,."о" ( ... ежду "абии"а.ми) 

пр6стіпок (-ика). 
Пр.отоlІ ("о ...... утQЛIор. отбоu) 

пр6СТиil. звичаllннlt; 
". (.агона) - перестііі (-стою). 
Про.транот •• миw. (заряд, освє

щенность) - 'nростор6виЙ. 
Проотр."от.о,~ пр6СТір (-стору); 

". (уа"ая щель .... ж:ду naрал. 
пооерж.)-суточки (-чок); шп"ра 
(Г .• У.); 

". е ••• о_душно. - п. безповїтрн
ниll; 

11 • • М."ОпtOОНО. - и. ІІОзапо.rIЮ

с6виk; 

". ··lКAу .... п •• Но. - с~·ТОчКи МІЖ
За.lіз6ві; 

ПРОТВВОСNРОСТИЬІИ 

п. J~~:i~On"OH" . ~- (;:. иежипо-

". :i:~~~~"··· - пр6СТір ре"к
;1761>. ПрООУ .... " ... IІ-про~шеllий 
3766. ПрООУ........... (иаоляцuu ~po 

до.) - ·ПРОС}ішування.' ПРО:':: 
шення. 'J 

;1767. Прооу ....... т~.· ..... т .. -_ ПРос}'шу-
З768. вати. просушИти. 

П'отonК .... " ... - ПРОШТ6вхуван_ 
ня. прошт6вхиения. 

3769. ПРОтOn" ... т~ •• тоn".ут.. (л.нту) 
- прошт6вхувати. ПРОштовх-

. 377и. н~ти. 
ПР.тOn ..... lОщ .. 1І (штифт) --про

штовхнИ/!. 

3771. ПР.т .... " ... (mo"а • .жud"осmu)_ 
ПРОТlltlшня. 

З7·Ті. Прот .... т ... _т ..... (о то,,". жutJ-
377;1. "ости) - ПРОТік8ти. протектИ. 

Пр.т .... lОщ .. 1І (тal<) - протічнИи 
3774. Пр.т.n.rР ••• Ро ••• "wlІ _ про~ 

те~lеграф6ваниЙ. 
3771>. Протon.rР .... РО •• т.. протеле-

графувати. 
3776. П'от ••••• о - противага' 

". (ал."тричес..uй) - пр::пиЧJIн
ник (-ка) електричии/!' 

". (лOAfnOOllU1) (гРУ8ик)-в~JШ. 
3777. Пр.т ... оr".nоот"wlІ (сос_. про_ 

пиЛlJlа) - протигнliльний. 
3778. ПРОТ ... ОД.IІОТ.УlОщ .. 1І _ ПрОТlt

ЧJlнии.lt; 
... 8ІІ.КТРОА8I1JКyЩ8JII О..,.. - при

тиелеКТрозвор}'шения. 
3779. ПРОТ •• 0.08'у_."". _ ПРОТИЗ(і~

дження. 

:Н80. ПРО!".О.08"_." .. wll - проти
зо~джениlt; 

П ... ""ОП~ UРUТИ;Jб~ДЖfjНість 
(-ности). 

;3781. ПрОТIІ.ОН .... rНIІ ... ММw. - ПРОТИ
иамаГllет6ваний; 

П-"~ООТ~ - протина.магнетОва.-

;1782. ИІСТЬ (-ности). 
ПроТ ... он .... rн ........ н ... - НРОТИ

магиетування. противакагне
т6ваиня. 

~78З. ПрОТ •• О".IІ.rМ ........ Т~t ... ТМlТ~ 
протимагнетуваТЙ. проти на· 
магнетувати. 

::1784. '1роТ ... он .. Тн .... , 1I0MTP."nHpHwM 
-Протинитк6ви/!. 

3781>. ПРОТ".оnо_р.wll - ЩJOтило
жежииЙ. 

;1786. ПР.Т".ОnОnО1Кн ... іІ (ааряtJ. фагй)· 
протидежнии; 

".-напр.an.инwА (трк) - е~прu

ти-скер6ваннй; 
П"ІКНООТ" - ПРОТИ.1ЄffiНlt..:ТЬ (-НіJ

СТИ). 

:1787. ПРот •• оото".". (дизле"триl<а 
ПРОбивaнuю}--відп6рнісТЬ (-но
СТИ). 

3788. Прот".оото"т" (проби"aнuю) -
ставити відп!р (-п6ру). 

:n89. ПРОТIО.ооwроот"wll (об и80ЛЯЦUU) 
-против6гкісниИ. 

:I7\Іи . 
;$791. 

;l711~. 
:.179:1. 

J7!:t4. 
3795. 
:1796. 

:17117. 

;$711!1. 

·:нюи. 

:lниl. 

:JHU:J. 

:;~и4. 

:июх. 

:НЩ!І· 

:Jxl"· 

:JKII· 
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П,от".отои -- IІрОТИСТР'р, (-му). 
Прот ... oan ..... род ... ..,ЩOJI _n. -

протиелеКТР08вор~шения . 
ПроТ .... n. __ .-пр0ТИJ16жиий. 
пр.тр ... -щава; 
". РТУТН." ..-: щ. живосрібиа. 
ПР.Тр.IІІІ." ..... IІ-щавлеииll. 
Протр.an .. _н ... -щlLвлеllНЯ. 
ПроТр ...... Т~,-.МТ... гnльвйн.-

шавЙти. прошаВЙти. 
Протw"." •• (от •• рстиЙ) - про

тикаиня. проткнвиня. 
ПРОТWК.Т~J"'ТИМУТ~t mєлегр.

протикати. Проткн~ти. 
ПроТ .. r .... ии ••• ТIПІІК8 (кабеля) -

протягаПliЯ. протЛгиения. 
Протнrи •• т~,,,тннут~-протягАти, 

протяl"l'll. 
ПрОТJI .... иНWI -ПРОТИіКиий; 
"-""ООТ .. (.л. ""тей) - протяж

ність (-ности). 
про ... n .. "",1І (прибор. про"оло"аj

пр6фільииll. 
ПРОХОIІ"оll (cuгнал. иаоляmoр) -

прохідний. 
Прохорщан .опна - lІрох6жа 

ХВЙ~lЯ • 
Прохо...,..н •• tтOlШ, flо"ulы. лен
т .. )-прох6джеюш. 

П,,0Ц800-процес (-су); 
п .... p6"Ii.wll (в Jл."тр. шчож)

п. карбlдllиll; 
п. о".on"т.п~иw"-п. икис(н)лю-

Бальний; 
n. по60чн~1 --- п. стор6ІНВЙ; 
" .• 0р .. о.о .. " ... 1І - п. формівнИй; 
п . • n.ТроТ.р ...... оК .. " - п. елек-

тротермІчний. електротепло
ви/!; 

п. аП.lСТро .......... оНи. 11. елек-

рохемічниil. 
Про""wlІ - міцний; п. (Солгооре

.... Н.)-трива.lиll; 
п·" •• от" (дuaл."три"а) - мІц

ність (-ности); 
n. А .. n.ктр ..... ока .. _ .. "11. діелек

трична; 
п. Р •• РW8И&R -- м. р()~ривна. 
ПрО .... n .... ""wll (о "amуш".)

шелак6ваииіі. 
"рош.,.n ....... " ... __ о шелакув8.н

НЯ, wелак6вання. 
ПрОUl.nn ...... Т~.-'I .. Т~ - шелаку-

вАти, п~ошелакувати. 
ПР'IИМН8- lгужИна; 
" . • рр.т .. ро.о .. " ... - п. затримна.; 
п .• "hto"R--п. rвинтова; 
П . • WКntO ... IОЩ&R - П. вимична: 
п. ".оАи'" - п. ІІВКРУТВ&.; 
П. аад.РМUl •• IОЩ8.н·- п. З8ТРи.м:н"; 
п. МОМИ".ОIl'" -- П. конічна.; 
п. монт.итн.н -- П. дотичкова; 
п. конц •• ан - п. кінцева; 
п. KPYT"n~H." - П. закрутна; 
п. ".нто"н_" -- п. стьожкова.; 
п. n .. OTO .... - - п. аркуш6ва; 
п. ОТР"'."'" - п. відривна; 
п. поа •• он'" - п. почіпна; 
п. ПР.РW8аtOЩВА - в. Пf'рРриuна; 

". ,.. •• ща.ЩOJI - о. роакИЧIІІ'; 
". poryn.,. .... " .... -рУ.ЩOJI - 11. 

регулівиа; , 
п .• IІOn~"Щ811 - 11. коваькв; 

n. ОКРу ........ ЩOJI - л. сКр~ч)·-
во..льиа; 

". ОПllpan~и ... - и. СDірluJ:ьиu.; 
". ,n.H080IlH'" - П. ycтaвOB~"; 
" . ....... М ....... 80__ - п. ЦИЛІН-

дрична; 
" . ... 00' .... - п. годиННиКоВ .... 

;lHl~. Пру_нк. - пружНІ/ка. 
3813. П,,_,,"W. (барабан. a.мnepilUтp) 

-пружliнни.ІІ . 
3НН. ПРУ_Н"ЩJlіІ . (МНПШNт. штеп

сель)-пружнlіИ. пружННИCl'иil. 
381:;. Прут - прут (-та); n. (ребро ре

шеmrш) .- ("рата. 
3816. ПРУТ.О.WIl (о - .... ди • .>юеМдЄ) 

прутиовИII. 
;181 •. Прw ....... (шображ: .• шapulЮ8)

W1нгаИll!l. 
З8ІМ. Прwr.т~.-rнvт~ ~ Іl.ilИГа.ти, пnиr

н,ти. 
;l1Н\І. ПрwrаlOЩJlIІ (шари". usoбраж.)

ШlиrкИИ. 
3H~II. Пр .. _ (для uaоляцuu) - прЯжа; 

" . • об.ото .... - п. азбестОва; 
". Дlll)'тО .... - п. джут6ва; 
п. ПОЩ8н"", -- П. лощена; 
п. n~""H'" - п ... lлян6; 
п. ш ........ - П. ШОDКОв1І.. 

;lНі1. Пр .. _ (для РЄAfНей)-застіБJШ. 
3822. ПР""ОIl. "оот.""н,,,1І (тal<) _ .. 

пр6стий; ". (телеграф .... яаь)-
прямИй; ". (о вl<JUOЧЄНUU. за
аеAtЛєнuu ,освещенuu ,-нєnoepeд
ственн",й) - Сіеапосер6диіll. 

;lМ:!3. ПР""On."811"w. (вuбрamoр. PиD
hamop)-прямолініllниll; 

n-HOOТ~ ~ прямоліllШиість (-НО
С'}'И). 

3":l4. Пр .... о'rоn~Н .... - ПVJIм.ОКSТНИI~ 
(-ка). 

38:!5. Пр .... оуrоn~нwll (о сеч. прое.) 
прямок~тниli; 

n·"ООТ~-ПРЯl40~тніС'fI, (-ностн). 
;l8~\j. По.ад ........... ор- пс6вдо-с8_аф6р 

(-ра). 
31!:!'. Пу.ноон-,"иUин8ч (-ча). пу"нс,,,, 

(-на). 
~8:.!M. Пуrо •• 1Ui (пугоо"а. IUЮп"а) - ("~

дави (-ка) (Г •• У •• 7· ...... , Фе.); 

~: ::::::::=-r. ~бо~~~:::~Иjj; 
3M~!I. ПУІІІІ. (всвииц. раврядНU"IJ%)-

;lS;lU. пу~~~~:~~'::'~'(lШроJUOaUm)_ 
',и"I. пульвериа6ваииА. 
"0" ПУn_ч.... (нanря:ж:.) - пуЛl.

ctщія. 
:IM~~. ПУn~.РО_НIО. - IІульсуваllИ>l. 

пульс6ваиня. 
3tS33. Пуn~о.ро •• т~ - пудьсувати. 
3834. ПУn~"РУIО_іІ (та". HanpR:1ff:t>

на •• поле) -- пульсапlllвиЙ. 
311:1[,. Пуn~т - пульт (-та); 

п. p.on ......... Ten~M .. 1 - П. pU:J
П()}~ і.'ll.чиft. l(flРЇRIІИИ. 





I{Jб 11; ІН;,. - p:LBhomepho-намагниченны�и 

П)'нкт иу""т (-та)' 
". оотаНО80ЧНwА __ a~ ПИІВі' . 

". пмтатеп,""ь.А _. а, 

Ний; -. ПУНКТ j.КИНЙ.11Ь~ 

::,,:;; . 
п. ~~J~:::~~n"T'nbHWA _ П. rюзпо

пуок (в XOd) ~. П)'скаIlН 
(-ку); 

Я. пуск 

П ••• ТОМ.Т ..... сКМй
 

ТИЧIlИИ, 

ее.реоатати..,. 
"татниа' 

11. 

антома .. 

Uезрео-· 

:Ін::". п. KaCKa""~A -_ п. каскадний 
ПуонаТЬ,"ОТIІТЬ (8 Жб(JL • 

.1"'0. 
:ІК 11. 
:!~U. 

:JH І:: 

:jH 11. 

щ·стНти. 
'-ПУСlСати. 

ПУ:n:~)О~n<::~~:;::" траисфор.tt.а_ 
П'-Р~~)'.ПМР)'ІОЩМІ! (реостат _ 

U~Ско-реГУJlЯЦіііниіі 
) 

~)'OTOT. ("a"yy.tt.)-nоРожня
 

)'ОТОТ.ПWI!---:порожи
Ист Й . 

ПУОТОТНWI! (deme"mop ;ш.па)-
порожнявий. 

. 

ПУТ •• Оj І! (пост. 6J10"иРо""а) 
код иниЙ. 

Пут .. (то"а, расс<ЛlIUя CllJ!О'ЬІЖ 
лихий) - шлях (-х :). 

п. (рельсо"ыl)) _ К6Лі1. ' 

п. rn •• HblA --- к6Лія г~ловна' 

п. 8aIlKHYT~1 (сuло8ы
х ЛИНий) '_ 

ШJlJlХ заМкнений' 

". n!'OMa.On .. HwA (т~"a) _ ш _ 

ВІЛЬНИН. 
. ДО 

п ..... К (линии, "pyгO"ЬU: auazpa.tl_ 

~"?т ~ жмут (-та); в'лака 

П)'''КОО6рааН'''l!lраdРЯд) _ ЖМУ _ 

кувRтин. 
т 

Работа -POU6T<J.; 

.Н:Н:. ПУ"ноот .. {тока. IІUПРЯ;н, 
Дуга. 

.) 

:ИН!!. Пу WаИ8 аn8КТРомаr
нитная 1;111-

:ІН ІІІ. П м та елеКТРомагnеТlliJ 

n W:."-~ІІИ., (-.11'). по ро хіі (-хін): 

п' Тann ..... СКа" -- п. меТ3JJСВИИ: 

п: ::инцоваR - П. О:НІН'яниit; 

n .Кn"HH_" - П. j'I-tJIЯНІІИ' 

:J~;u. . уrОn",ная '-.- П. I:JYI'. нінии .. 

.... ПМ.оаn.Ктр ...... К .. А 
трЙчний. п 'Є301' "'}{-

3!!5І. П ... 8~п.Ктр .. ч •• т.о 
триltа. 

385~. ПlOп .. тр ~. пюпітер (-ТР,,): 
п. КО"мутационнw.

 
Ц.іЙииRj 

-- 11. KOM~TH_ 

п. р~аПР.~.n"Т.n~Н"'і ~
 11. ("Іоіllі l-

ЗIi;;:I. п~~~л.::~~::р~:::~.. ПНТІІ-
~~JІы-Jии каuель (-6лн). n 'HTIt~ 

3!J."J4. ;каЛЬНИIt (-ка). 

ПRТМlк~нтаКТН"'А (лере"Jlючa
mеЛI;) 

-п ЯТИДОТИчк6ни
/l 

::J~55. ПЯТ"'ПРО.~АН"'іі (Clfem'~lJ.K)~ -п jITH

ПРОВОдОВИИ. 

З~5 •. П"ТН".Т"'іІ (о СЛЮ'k) 
СТий; 

f1JIН.ЧJ1-

П-ОТООТ'" - lLІЯМИСТіеть (-'ГОt"ГИJ. 

:.11:S51:S. ПАТНО-ll~lама; 

". ","РН?" (в фоmО.tlетре) 
масна; 

n K~TOAHO. (в рm. fJbmpJlIti. 

цятка катодйв.:1; 

П. маоляно. - п. оліЙНа; 

п. ::~::~e (на 3КРШіЄ) -_ П. 'ГІ-

п. ч.wуй' .. атое - 11, :IУСка.тС::І.. 

р. Д.)'Кр.тнlUI (m,легр.)_р. дво

кратна; 
;Jljtil. 

р. поаЛ8АО8атеn"'НО
_jJ. НИОКl\l::IU 

Работающ .. й (аллар., зло 
cтaнци~) 

-робJтниЙ. 

р. мспр •• н." (аппаратов) _ 

справна; 
р. 

р. маrн"тная_р. м
(ннетна' 

р. " ••• мич.екая_р. механічн
а' 

р. М8УОТОЙ'lи.ая __ р. н('стійка; , 

р. Обща,,-р. загал
ьна; 

Р. ОТА_иная_р. 
віддана; 

р. n.pann.n~H8JI - р. рівнобіжна' 

р. ПО8торн,,-краТК
О.Р.М8нная_р , 

ПОВт6РНО-КОРОТКОЧ8
сна; . 

р. по~~ощенная -- р. забраJ:tа, 

ув lЩ)UНа.; 

:3Нб~. 

38В:!. 

Ра60'!.оапосо6н.wй {u At.UШUн,,) _ 

РОООТОСUРUМ6Жни
и; 

Р-Н,оот", -:- ( ~ Atашин.е) ~ JlOt-lf'Т
О. 

СПРОМОлtlНСТЬ (-ности). 

Р.бо .... ;; (йІ<"У"'УЛ.'l1тюр. п
ра.ои)._ 

робочий. 

Ра.нов.оме_ -PIBHиHIi
Г~, 

р. ~-;;::~ .. aЦ"OHHoe -. - р. ДИ{:НЦ)Я_ 

р .• Ото".тричеоно. _. р. СНІТ.;(\_ 

мJРЧIі, фот()меТРllчна; 

р. поn.анаR-_V. к
орИсна; 

р. поnн.,,--_р. 
Пuвна; 

р. ОИНХРОНН&А_р.
 СИНХронна; 

380;'. 
р. аn.ктри".оно. - р. (meKTP�I 1�Hi1-. 

Ра.НОДt:'Ао~в)'tOщи .. (то"
, ПО.іеl

ВИСЛІДІШЙ 

:JІНЮ. 

р .. :~~::~тная (.wашuн) -- р. cy~ 

р .• ормиро.о"наR,
~РМО.О""aR __ 

р. формівн!і; 

•. XOnOOTIIJI_p. ЯЛОВС::І.. 

Работ_т .. (о .... ашuНах)-робити; 

р. парann8n~"о,_р
. ріВНОбіжно; 

:3800. 

38157 

Ра.н~ана~нwй (о (;Xt.'~tU:) -- РН:НЮ
значниі!; 

P-НООТt.-рівноани.Ч
Ність (-ноети). 

Ра.НО ... РН .... 1! (ход, пале. нагРУJI<а) 

-РІВНОМ IрНИI!;
 

p.-НаМаrН ..... ННWА --- }'iBHOM IV11t.l_ 

на:\fаГllєт6Вt1НИЙ; 

Равно"ер'юсть - РаДИОфотометр .. чer:ЮI
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,-.. ООТ .. (освещения, шк
алw)-рін

иомірність (-ности). 

jNlj'іа..Р •• НООТОТОRЩ"" - piBHOBiДJJeг

дИn. 

;j~ljH. Равнопот.н
цмan",н",Й, 8K."nOT.H" 

ЦН8lI"Н"'Й - рівнопотенцімь

IlИН; 

,"НООТЬ - ріВllопотеНЦlальН
істlo 

(-lIUt'ТИ). 

:JHti\l. Равнос.кцмоннwl
! (об 06Molllkej-· 

р IВно"оташкОвиJl.
 

:ІХ,\!. Равно."п"
н ... 1! (о батарєє)-рівио



пот~жнии; 

р-ноот" (батарей) 
- I"ВИОПО11''''

ІІість (-ности). 

Зlj; І. Рад .. an"н ... 1! (о 8Ь1ем"е. ОХЛQжО
f

huu)-радіНllьииl!
; 

p.-рааnопоJИ8"Н"''
' - радіЯJlЬНО

розміщеииі!; 

р-но.т" - радімьиість (-но
стн). 

;JMi;l. Рад •• тор - радіятор (-ра), н
и

nромінювач (-ча);
 

р. ппоонмl! (нazре,ательныl)
 

р. ПЛОСltий; 

р. аn.ктрич.аии
А - р. електрИч

ний. 

:l1і;:1. Радмац .. " - lIромінюв!іиия, РIі

діяція; 

р. дмan.КТр ..... оная--l
l., р. діеJlек

трПчне,-а. 

:l1j;·I. Рад .. о - радіо (толы>o 8 т.opuт. 

naO_-рllдіом). 

Jts.,j. Радмо •• щан"., w .. роио •• щ,ан,,~ 

радіОМОВJiення. 

З~76. Р8АИО •• щатe
n~. wироКо •• щаТ ..... 

--радіомовник (-ка). 

J1;77. Радмо .. щат~, wироко •• щат" -

радіои6вити. 

:іН78. Рвдио."".ни.
-радіоба.чення. 

3li79. Paд .. orOH.O".Tp- р>щюкутоиір 

(-р,,). 

::ttНЮ. Рад_оrонмо
 ... трич.скм" - радіо

кутомірчни. радіUl'ОИluиетрич

иніІ. 

::Jl:НН. РаАиоrОНИО"
.ТРИR -- ра.,J,іОГОНІо-

метрія. 

3!!!!;l. Рад .. оrра .... а--р
адюl·р .. "". 

~IjM3. Рвд .. оrР ........ и
МА радіогра-

фічuиЙ. 

:IМІ:!4,. Радиоrр.Ф.,,-радI
О1·рІЩ>IЯ. 

:3liIj4a. Рад .. о .. н_н.р 
радіоі нженер 

(-ра). 

J!I!!5. Рад .. око .. паО-Рlll1іо
к6ИПllС (-са). 

31!1j6. Рвд.окон"уитор - радіоltоиm: lt-

тор (-ра). 

:J!!!:SlIa.PaI!MOKOHC 'УКТОР JI"діокон-

CTPSKTO}/ (-ра). 

З887. Ра"моконоуп"т
ац .. " - радіопо

рада, радіоltонсульт
ація. 

~8!:S!!. PIIДMonor ..... OK .. 1! - радіОJiогlч

ний. 

:JII!!U. Рад.опоrll"--радIШ
I6гія. 

:J890. Ра"мопот висотовивнаЧRИК 

t-кa), раДІОЛОТ (-т
а). 

:I~l. Рад.ОПI06.тen.
. радіовиатор 

(-ра). 

:31192. РадМО"lUIк--радіои
анк (-ка). 

:31\93. РадМО".ТР - радіометер (-тра). 

свіТЛЯIlЙJi ИЛИНОк
 (-ика). 

ЗІНI::!а. РадМО"ОИТ.Р-
-1 ,,,ді"МОнт&Р (-ра)

. 

3Н94. Радиоп.п.мr.т
ор -- радlOпеленга-

тор t-pa). . 

3Н9;;. Раllllоп.р." .... -- ,,"ДЮJ1е,..~СИ-

.18HНJI. 
. 

:1!11151.1.РадМопМо .... о -·
IІі!діолИст t-w.)· 

3!!!lО. Радllопрм ... -радіопрИ!
ЬЩIІIIJI. 

ан\) •. РаАМОПР".МНМК - jlадіоприil..ач 

(-ча). 
. 

:11і!)!!. Paд .. onpo_ICТop -- paдlonPOMeOO

кНд (-да), радіunро
жектор (-ра). 

:llill!!. Рад .. ор.фn.итор
 - РадІовщби

вач(-ча). радіорефл
ектор (-ра). 

:НIUIJ. PaдJCoo."a .. - радіоввязОк(-зк~)
. 

радіОlСомуиікlIuі
я. 

39111. РадмоомrН8lI-рад
іuгасло. . 

;j{JO~. Радllоаиr
НAnИ •• ЦIІІR - р1ЩІОI ас..:-

.~івшіцтв(). 
. 

:Nuз. РадмО.КОП
М ..... МI! - рвдіUt.·К()НIЧ-

1iИ1І. 

39и4. РадМООкопм,
,--раіІlоскоп~. 

:39()і). PaдMooтaHц
.,,-paдiocтllu~.

 

:1906. PaдMoTen8ro_ •• - Радіотеле-

грама. 
. 

:lI/ІІі. Pa"MoTen.rp" - радIОТ'!JIеrpflф 

(-фа). 

39и~. Рад.отen.rp
.фМро •• нн". - Р"-

діотелеграф6ваllиіі
. . 

39U9. Paд.oTen.rp .... po •• T .. - рад.о-

телеграфувати. 
. 

:JlHU. Рад .. отen.rp ••• от,-иа - pWoт&

.~еграфlст (-та), радіотелеrpa

фIСТКВ. 

:j\Hl. РадМот.п.rр.ф .... 
-· "адіO'l"'легра-

фІн; 

р ... HoroKp.TH .... - lJ. ltt.иогокра.тва; 

р. hanp •• n.HH8��--р. CKepltS8U; 

р. наОТР""Н8JII
, СитО"и ........ UI-р. 

настрОєІІа. 

31Н2. Радмoтan.r
рафн ... 1! - радіO'l'6ле

грllфииіі. 

:j91:j. Радиот.n.окоnи ...
. tlиil - радіо

телескоп/чннИ. 

J914. Рад"отan.СМОПМ" - радіотелесl<()

ніл. 

:11/15. Рад .. отan •• он - радlотелефбн 

(-на). . 

ЗІ/Ні. Радмотan.фон
мроаат" - радіоте

лефонувати. 

:lIH~. Рад"отen8фОН
МОТ,-иа -paдioтene



фоиіст (-та), РQДіотел
вфоиіcrкa. 

:19Н!. РадмотanефОН
МIІ-радіотелефоиlя

. 

:1919. Р."IІОТen.фоннw;; 
- радіотеле

фонний; 

р. w .. роио •• щатen~н", стаНЦІ8А-

радіом6ВН>І. 

:19~и. Рад .. отан .. -рад
іозаТllЩОК (-шва). 

3921. Рад.ОТ8Р.ПМIІ--раді
отерauія. 

:l921а. РадМОТCIJ<МІІ
_радіотехпвк (-ка,. 

:39~1б.Рад.ОТ8хм.иа
-радіотехнlка. 

:11/21в.РадМ ... Миац .... -
радіофіК6.ціл. 

3922. РадМ .... _раді0ф6
и (-ва). 

:3923. Рад ..... он ... аоМ.lІ-р
адіофоВічииа. 

:1924_ РадМ .... ММ"-радіоф
оВIа. 

:1925. РадМофото.8ТР -- радіосвlтломір 

392~. Р (-ра),
 jJ8діОФОТ,,>lЄтeр (--rpa) . 

u адМофото.атр ..... оК..
 -- радіо

світломlРЧIІИ, радіаф
отометр1іч-

lІиll. 
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:~~4~1. РаДИОфОТОМ8ТРМR - l>а;\їщ;віТJlG
мІI'НlIІІЯ, родіофотоиетрlя. 

~{~~~~'. Рцмочаотота-радіочастот8. 
а_а ".A"O".OT~THW. (дросetЛЬ) ра-

ДІОЧШ'ТUТНИJІ. 

• \9:111. "8A"YD--paдiy~ (-са); 

:19:11. p.-.... тор-р.-веКтор (-ра). 
.... II.~.H". .ОАО. (Kиcl/oты'--

:3U~:!. РОЗ8U,\IІЮВШIIIЯ, розв6ДНЄIІНSI. 
Р.~~~~П.ННІаІА 80АО. - РОЗR6ДIІ"'-

3\J:~:1. P •• Ii •• n .. ~ .. ,-."T" .0АоlІ (I<UCJlOmy) 

39;)4. -РОЗВUДНювати, розводнити. 
"93', ..... II.r (мотора) - розгін (-гону). 
~ .... Р •• IИ •• Т~, .. I"т" рнабивати. 

роаб"ти; 
р. (раа.Alеч.amь .1UНuю nередачu~

lюаМIЧUТИ, розмІтити. 
39:Іо;. Р •• ІІ ...... (nровода, лшшu)-розмі

,.ання; р.(реаульт.)-рuзмічення. 
:Щ:І~. Р •• IІ ... 0 .. Н .... (колыш'')) - розміт-

It"Й. 
31J:1~. Р •• 1l0Рна (батар.u, .'І'ІЩШlbl)-
"""11. рuзбираНltя, розіБР';IІНЯ. 
• и~ Р •• 1l0рН .... (тРОЙНUА·. 'шсть)

роЗбірн"и. 
:311 ІІІ. P •• lpw.r .... H ... tnJIa.Wt>HU. C8uнцa 

• ·nреdo:rрaнuтел.) рuзбриз-
І<ування. РОЗбрИзкuнн". 

:.Ш..J І P •• lpw.r .... T .... r.T .... OJl - РО8-
';ризкувати, роЗбрИ,кати,-СЯ. 

31i4~. Р •• llр .... r .... lОщ ... О .. (с.,т. nЛQAlЯ) 
--розбРИЗIIИі1. 

:ИI4:I. Р •• llухан". (ак. nластuн) - бу,,-
1І.1lвіння. набубнявіння. . 

:J!1-1..t. Р •• 6ухат ... -хнут" - t')уБНЯВJТ'і, 
набубнЯвіти. 

~~~~: =:::::::.::(::2~~~~~~и~~ 1"""-
.ш ,_, Rоджуваиня, розведеиня. 
~a Р •••• А.нН .... (контакт) - РОз .... -

;\ениЙ. 
;~H-I~. Р ......... К. mtлефон. !,озвіднИк 

(-1<1'); розвідчuк О'.): вu.зн4вчш, 
Р·.); розвіrJач (Т.AlЧ.). 

3!IІН. Р •••• рНУт .... (о сжеме. оБА<отl<е)· 
ро.)г6рн,--)ниЙ. 

:J~5t1. Р •••• рТК., .кат. І.)()ЗГОРТКU. 
:1951 Р •••• рто .. н .... (об об.Alиmке)--роз

l'ортк6виif. 
д!1;)!.. Р •••• рТW •• и ... (о6.м.отОI&, сжє..и)

розгортання, розгО"ненвя. 
:іН;,::. P •••• pT ..... T .. ,-рНуТ ... -о .. (о6AtQП1-

Іі У) - РО:1гортати. РО3I'ОРН~'ТИ. 
-("Н. 

jH~)t Ра •• етап."". (сети. o6 .... oткu.)-
1'631'1.101< (-.lKa), рuзгалSзок 
(-зка): р. (процесс) -. розгал~
Ж)'ВilННЯ, розгалуження. 

:i!-t,-,;,. Р •••• Тап.М ...... ---розга.l~жеНии; 
р. "окра l'і.7ьчilста іскра. 

:j!j:I.-j,і.Р ••• И8ан". (оборотов) розви-
B~I.IIHH. 

:.J!:t;)li. Ра.вити. (фОРАшрuваllUl! nдaCnllт) 
-Рll;jIJt·ні.lеlllІН~ 

р. по •• рхностно. (мос'тин) -- ~I, 

поверх.lt~ве. 
:j!I;I: Ра •• ОАитlt.-•• ОТИ (1і'онmllкm)-роа

illl,l,IITII. роаВ{'('ТІI, 

:~utю, 

;)961. 

;)!J(j3. 

:J\lО4. 
;J!)65. 

:11161:). 

3961>. 

:І9611. 

3!J7U. 

3!J71. 

:3973. 

3!J74. 

397". 

:1976. 

:1977. 

:1!lї!J. 

:I9~3. 

Ра •• ор ..... _н ... (.м.отора) - РО8-
км чування, розкр~чення. 

P ••• op ....... TItOIl,-80рОТItТ.,... (о 
моторе )-розкр)' ч)' RRТИСЯ. "пв
крутИтися. 

P •• roaop (по телеф.) - рuзмова 
(телефоном); 

р. орО .. Н .... _р. терміиОва. 
.. •• r,o.op." .... (І<ЛЮ'І, будка) _Р""_ 

мивини. 

Pa.rp.H .... aTIt, ..... IITIt - РО8меж6ву
ва.ти, розмежувати. 

P •• rp.H ..... H ... - розмеж6вувкн
ИН, роз:м:е)кувuння; 

р, .~.!'I.H ••. 80 .р ••• ни-р. В 
чаСІ; 

р, ~:oo;;p.HaT.OM -- р. в про-

Р •• rр.Н ..... Ни ... 8--роз:м:е»WВаВии. 
P .. rpy_t .. ,-."т" (noiJua.uJнш<)-

розвантажувати. розвантажи
ти; р. (мuшuну, .мотор) - Зllе
Тяжувати, знетЯжитн. 

P •• rpY_HH.... (nОдшuпнuк)--роз
вантаженнй; р. (о ... auшне)
знетЯжениЙ. 

P •• rpY .... (маuшны) - знетяжу
ваНІІН; знет.я.жрннп; виладU8tJJ1.
ня (Т."Ч.); ро.вонта_я 
(ДСТ.); 

р. M.rH"TH'" (МdШШІІШКов)-ров
нанта;,кування, розвантаження 
магн6тне. 

Ра.даМ .... и ... (uзuл.ятора)-РU;і
Д},шуваннн, РОЗДSШ~ІІНЯ. 

Р •• даал .... тlt,-.НТIt розд~шу-
вати. розду.шіти. 

Р •• А8нrаи ... (3ЛЄlїmроc.JОfJ). ---}JjJ:t

сування, розсу"ення. 
P •• A ... raTIt,-нут~ (уми. Iїoгmu) 

розсувати, РО3СУНУТI-I. P03HU
днти, розве~ти. 

Р •• А."_О. (о "огтях, муфт.)-
розвідний, розсувuИИ. 

Р •• АМ.Н". (тел. круга) - р""ді
.lення, розділ (-лу). 

Р.ад.n.инwА (о фагf, об.м.отl'iе)-
розд \ле нии . 

P •• A8I1 .. T8I1 .. HwA (l'iOndeHCamop, fJbl
КІІючamель)-роздlльчиl!. 

Рааа.пят",.П"Т" - розділяти, 
розді."ИТlI. 

Р •• депка (сmол6а И3 рельс. OCНOfJQ
нпя) - розлаДІІовування, 1'03-
.• адн';'ння; р. (оnравка-отвер
стu.ч) - оправ.:IЯННЯ, оправ
,Іеннн. 

Ра8АМ"Н"''' (Ой OU.WOfflKt'. устає) 
-поді,rн~ннй , 

Ра.,..,.RТIt,"nИТ" - розділяти, 
роздіЛЙти. 

Р.Мо .... н ... (Bodы) - рпзклан';'н
Н>І, р6зклад (-ду). 

P.-. .... rи .. ч.НН ... й - розмн.гнетUНН
ниl!. 

Рааll.rН ....... аНи. - }.J03M8rHeтU-
вуванн.н, РО3МUl'нетування. 

Ра .... rН .... и •• ТЬ.-Т .. Т .. - РО8каг
нРТ6вувnти. IЮ3М3ГIІРТУВ8.ТR. 

Рuзма"ннчивающИIJ 
Рааряд І'роаинон 

lОі 

;)9114. Р ..... rн ........ lОщ... (ток, dell-
!Ult. РааоБЩ8lOЩМ. (.l«WU1ffi , пр/JЖUІІ-

І<а) - РОЗЛУЧІІИЙ. _ )uз-
ствис) - розмагнетувалыlи • . 

5 .... М.т .... _ ... (пptШlЛОIi1l) - роз-
4ОІ:I. Ра.общен". (контакта) І 

.~уч6вин, poa..~}qel~~. 
;)IJI!. м6ТУВI1НIІЯ; р. (оБAlОmкu)-роз-

вивв.ння. uз-
р. (результат) - ро р '1І8!"'Д-
р. пр.~р8··"НО. -- . 

8U P •••• TW •• T .. _мотаТ",·а" -- Р 
;)IJ. мотувати ~озмотilТИ,-СЯ; р. (об

.иоmкl/) :..:: розвивати, розml
(ну)ти. 

ча('не. ) 1'0"-
ЮІ-І. Р •• общенн",. (_такт -

;)1!1!7. р.,м."·-р6зм,,х (-Х}'). і 
:3988. Р ..... ТК. - РО~МlчАJ1I1і[, 1-І03М

чення; 

р .. л~~::=~. (тОІ<, Jл .... ент)-ро-4ОI:,. 
зім",,~ниjj. _ _ РОЗР(~У-

~UІU. P .. p .... T~J ... A~T~. О" 
пати, РОЗРlдИ'!'и. oдныz' 

р. П .. О .... ОАиТ .. , про ..... сти ГН1З-
мічіІти, розмІтити. 

-1U1,. р .. р._н". (воадужа в) кат розрі-
рентин. трубкa:r -

;)\1811. P •• M .... hH ... A-рОЮ4ічеllltи. 
399О. P ........... T .. ,-T .. T~ (линии) - рО;і-

мічати. розмітити. . 

дження. _ Р03(1і-
4ОН\. P .. p._HHW. (воадух) 

;jUUl. Р .... ещат .. ,-ат"т .. ,-ОR -- рuЗИI-
щати, ~)озмістИтИ,-СЯ. . 

39\::t2. Р •••• щ."". {OcmtJJI.OВQri, utточн. 
света) - розміщу 1i/1ІІ1l>l , роз-

міщепн.н.. 
;J1J93. Р ..... щ.нН ..... (ий останОВІ<QЖ, 06 

uсточн. света) -- розміщениіl . 
4 Р •• "отанн",1І (и nроволоке)--рОЗ-

;J\lIJ. м6таниі.; р. (06 об.мотI<С) --- роз-
вИнении. . 

;)11115. р •• мотна (при.оОов) -- розмuту
вання, розмотання~ р. ~o6.ACoт
ІШ) - розвиваНl1J1, рu~нин~ННЯ. 

:JIlIlU. Р •• "","'н". (цеnu) -розмикання, 
розімкнеиня (Г., Др.); ро,'ри. 
(ФС.); розлучення(ДСТ.): 

р ... rhoe8HHO.-Р, митrьu~, 
р, пр.рwв .. ато.-r. пеl'ериВIІ.... '

:3~1:}7. Pa."blK8T"'-.ОМ"НУТ",-ОЯ - PO;j 
МИКU:fИ, РО8ім.кн~ти,-сн, 

3\!\1t!. Ра ...... "'IОЩН" (l<онтаl<т. магнит) 
-розмичний. __ 

J~1:m. Р .... яrчатЬ.-rчит .. (р~Нnl,. mр,.) 
розм'якшати, РUЗМ ЯКUШТИ. 

р_оя __ м'я.КllУТН. , ' 
4UUU. Ра.м .. г ... нм. (рент. тр.) -- м н"

шанин' р. (раа.мяzчивuнut')-РОЗ
м'якш}'ваНliЯ, РU3М'jік!сення. 

4оОІ. Р •• м .. гч.кк",Й (о рент. тр.)--РОЗ-
м'яклии. , 

4UU2. Ра.ном".ннЬІ" "ПОЛЮС, полt' , зле"'
mрuчесmво) -- ріаноимеННllИ. 

-J.UU:3. РааНОРОДНblЙ, ра.ноимеННblіІІ. (об 
.Мt:l'iтрuч.) - різиuнменнии. 

·ШU4. 
40О". 
4ОО6 . 

Р"ное (мотора)-р6ЗЛіТ (-.lету)· 
Р •• НОDТНЬІil (тОI<)-ріЗНllцеВlIИ. 
Р •• НООТ" (nотенЦПal/ов, фаа)-РІЗ-

яиця; 'чна 

джеНИIІ;. . . 
ІІІІ!!. р .. р_рUЗРln (-з})'. ". 

р. А •• ат.уIОЩМ.-Р· 'ШН~~~ИІІ; 
р "оп.р ... " ... 8- -р. попе.- іІ; 
р: ПРОАоn"н ... а--р. І10ДОВЖIlИ ~т-

.!UiO. р •• р.ш.т~,-Ш"Т~ (nрие.м.'6 ити 
правл.)-дозво.ll~'ІТИ, дозв .11 . 

-1utl. р .. р._,.и.,_дОЗВІД(-ВОЛУ.\, . 
р. н. n.p8A."Y--;J.· ",дря~аТ~іІ_ 
р. н. ПР •• О прмема - ;t. пр 

~lilTI1; ;J. с.'1\"-
р, Н. пр •• О спуш.ний - . ~ 

хати. .' 
.!U22. р •• р.w.ннwЙ--.ltl,ШU:.НjНИIІ. 1&1 

~023. р •• р.ш"г.n"н"''' (u ,Jлоli1lр08 )--
.1,n,iB і.'lhQИlI. _ IVAH}'" 

4Ut4. р •• руwат~,-wит".-СR І • 
BRTII, зр~'ЙI1}'u;.lти,-С,Н. ііиv-

-1о25. Р •• рушен". (."З,?-,.ЧЦUU) - ру • 
ваНllН. р~їillOвUН.IlН: .. 

~U:lts. Ра.рУW.ННblй-зрУlllluваНИ~I. 
1027. р •• руш"т.n"к ... 1і (о дейсmшu)

"уі1нувіІ.1ыlIІ.. руинацНlИИИ. 
~1J2t!. Р •• р .... (вольт. oyгu, І<абеля, то

ka)--рО3РИ8 (-ву); р. (.меcmo)
pи~ipBa. 

,lU~!:J. P •• pw •• T ... -аор_т ... ·ОЯ (~, ,IW
б(ЛЬ) __ О ро:!риві\ТlI, РОЗІрвати, 

4О3О. Р.~~~ .. lОщмй--l'u"ривийй. 
4U:J І. Р .. р .... ноА (ни:нс, npo~ocть, .мощ

ность) - 1'03Рll811иll. 
Ю;J·~. р"р",xn.нм. (noвepxнocmнao: ~~ 

в теле накалuвонuя) - П1ДП'j
ш\'ваНllН, підп~ш{'нИЯ. , 

4u3;). p"P·bIXn8hk ... i�-піДIІ~шенItИ. 
4034. p"p",xn"t .. ,-n"т",-OJI (Alш:еу, по

вержн. слоil) -- Ilідп~шувати, 

ItIДП':J'ШЙТ~,-СЯ' 
р. ап."тр .. ческая -- р. е.1ектри . 

4ОО7. Р... ,чик (телараАІАІ) - розн6-
40;)~. Р"Р"А - mlснага; роарRO*'ННЯ 

(ФС., .IФ.);.їд .... т (Рнд.);jЮI
IIpyd (ДСТ.); роаcuщення (Др .. ); 

р •• п.р .. О ..... 80.... - В. аперІО

дичка; 

сець (-сця). . 
4UUt!. Ра.нотонн",й (ронфл.ер) - РI8НО

тон6виl!. 
40ОЯ. Р.'НОЦВ.ТНblЙ (uстОЧJlUli света)

різнокольор6ВИЙ . 
4\.110. Ра.06ранн",. (аппарат, батарея) 

-роз ібраниЙ. ._ 

р .• тмоо"риwА - в. ати0сф6риа; 
р .•• "А ..... от ... МІІОТ .... -В. ІСИТ-

чаc:urа; 

4010а.Р .. 06ща8МЬІ. ("онm""т)-РОЗЛ~ 
чуваний. 

-1011. Р •• о6щатlt,-Щ"Т~'-ОЯ (контwunЬІ , 
Alуфтl/, nровода) -- розлучати, 
РОЗЛУЧИТИ ,-ся. 

р ••• "А. снопа ІІОКР, orо ...... 
зп .. моа--в. снопом; 

р •• р"нЬІ" нanра_и ..... -8. ріа· 
нонапрякна; 

р. rp __ a-B. блискавВчва; 
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1031.і. 

ІIJ:Щ 

ІІІ!IJ. 

11141. 
ІЩ~ 

1111:1. 
10 I~. 

Ранрлд искров()й - Расквчиват" 

р .• ОКР080А-в. іскрова; 
р. ""ot •• oA-в. l\.итчаста; 
р. иоn.l.т.n~нwА - в. коливна; 
р. NОН •• НЦИQннwА - В. коввек-

цl.ина; 

р. "»,""ОТ"'" -В. промениста; 
~. М8НОІІМan .. нЬІ" - 8. макси-

мальна; 
р .... np·p ......... II_ ... безперервна: 
р. OCip.t ..... I�-в. звор6тна; 
р. ОАМОГО ".пр.ап." .... - В. одно-

Нlшрямна; 
р. п.р .. ОА ..... оК .. " - в. періодИчна; 
р. nOCio .... ",I�-в. (по)бlчна; 

р. ~::~"'."OTblA - В. переривчЬ,-

р. n,"KOOCip ....... 1I - в. ",мутку-
вата; 

р. аТ.Т .. ч.сК .... _l:!. 4..:таmчиti.; 
р. ТИХ.А-в. тИха; 
р. Тn8IОщиА-в. СЯRвова; 
р ..... ОТ .. чН .. А-В. ч:з.стк6вu' 
р. Щ8ТО'lнwА-в. нитчаста;' 
р. М8нтричеоии. - В. елеn.трИчва; 
р. oCin.r .... T~ (.І(е.жuу полусфера..мu) 

-виснагу ПОЛ~ГШИТИ. 

Р •• РЯАК. (результат) - виснага; 
Р'. (проц«с) - виснажування. 
ВНСНI:UI~ення; 

р. Оwотрая-В. х)"тка; 
р. IІгна •• инаЯ-Б. миттьова; 
р. ".an8ННая-в. пов i~lЬHa; 
р. "eoTHaR-В. місцева; 
р. HenpeplW.H8JI -- в. безпt:JрЄрвиа; 

р. по •• рхностная - в. поверх-

ніш,,; 

р. постепеННaJI---Н. llовіЛі"на; 

р. np06"aR-В. спр6бна. 
Р •• РЯА""ОО--ВНСНажннк (-ка);роа

ря()uч (Т ... ч.); роарядНll1;: (Фе.); 
роарядЧll1;: ( фе.); роапр yдНUK 
(ДtJТ.); гро ... о6еаnєчнuк (Пул.); 

р. annlO .... H .... lWiI - В. 8..1юмініit-
ниJ.l; 

р ... гОn ..... ТЬІil--В. голча.стий; 
р. NOPOh"wl--в. сяивовии; 
р. poro.oll-B. ріжнатий. рога-

тии' 
р. РОn~ИО.W"- -в. рольковио; 
р. р, .... оll-В. ручний; 
р. О."НЦО.IWА--в. олив'яний; 
р. 'H .... paan~KbIll - в. універ

сальний; 
р. ш.ро.оll--В. кулястий; 
р .• n.·ітроn .. т ..... ои .. " -- В. елек

тролітИчний. 
Р •• РЯА .. wll (ток. нanРЯЖЄlШе)

виснажниЙ. 
РааРЯNl8ние - виснЗ;кувuння, ви

снаження. 

Р •• РЯИСІІТ","АИТ",-ОЯ -- виснажу
вати, виснажаТIІ, виснажити: 
р. (ЛQA(пу)-розладн6вувати. 
розладнати. 

Р··РЯ_lОщиll-виснажа.7lЬИИЙ. 
РааРЯ_lОщ .. llая (UJ<КУ"'УЛ!UЛОР)

виснажувальний. 
Ра.ряжеНИ8--виснажання. 
Ра.ряж.ннw" --ВlIrнаЖЕ'НИII. 

4U<l'. 

4и4~. 

4и411. 

4и5и. 

4и51. 

4054. 

4055. 

4056. 

4и57. 
4и5~. 

4и59. 

4060. 

4и61. 

1063. 

4064. 

!06:J. 

~066. 

4067. 

4068. 

Ра.'.АМН.Н".' р.амwкаи"~роа_ 
ми;."анн.я; р., АСєж.--·розлучаниЯ. 
розл;чення; 

р. ;~:-::e~".OKO. -- ром. елек-

р. 8n·~Р~IІТИЧ.ОИ08--РО3М. елек
ТРОЛІтичне. 

Р ... A"H"T"'~ (тока). Р ....... нВ-
т.n_розмикач (-ча); 

р. коnаСіnlOщ .. IІ ... _р. хиткйй; 
р ...... тО .... й-р. щогловий 
Р .. ·.А"'! .. т.n .. иwll (о рєл;І')-роа

МИЧНий. 

Р .. '.АИНЯТ",-ИІІТ .. -._- розиикtLти, 
РОЗІМКИ)'ТИ; р ..... ex.-розлучА
ти. розлучИти. 

Р •• ·.".н ... ІІ (.\Wmop. КоХЄрєр)-,роз
щманиЙ. 

PaAa"-раЙ6н (-ну); 
р. 06On' ...... ае ..... й -- р оБСЛ}'жу

ВiiLнии; 

р. оnаои ... lІ-р. небезпеЧllиіі. 
Р.lІон ..... 1І (о стanЦlШ) - раион6-

вий. 

Раио ... и. (телеф.) - Нll,ШlIИЦЯ; 
р. (. AUталле) - сказ (-зу); 
р. ааонитовая-н. ебоют6ва. 
Р.ко.иат ... Й (uало ... фарфора .... ра-

... upa)-сказИстнil. 
Ра"а t ... uuшны .... отора)-ря(а)ма; 
р. отли.ная-р. ВИЛltН1-1а; 

р. рааПР.Д.ПIlТ"'''Ная - р. розпо
дільча; 

р. otaTOPHaJI-Р. стАторна; 
р .• У"АОмонтная - р. фундамеll

това. 

Р ... иа (в радио) - р,і(а)мка (У .• 
1· ... ч .• Др.); 

р. ппооиая-р. пл6ска. 

P •• O"l""''' (ШLку.муллтОР. aн.meи
ha)-р>J(,ФlКU~Иll. 

Р."т (КШlCУЛЯ)-РllНТ (-та). 
Ра ............ wЙ (катоо) - розжаре

ННІІ. 

Р.оиan .... Ни.,-л.Н... (HUти "а
тООа)-роз:.карювання. роз",н
реuня. 

РаокanЯт .. ,-П"Т~,-ОR --- РО::JжаРI4J
вати. І>озжарити. 

P.aIUlllWBaH ... (слюды) - роаl<6-
люваН1іЯ, роз,(6деllНЯ. 

P.okanbl.at .. ,-ИОnОТ~ роак6-
Лluвати, розкол6ти. 

Ра.катан ..... ІІ (кабель) -- розмота
НИИ. 

Раокат", •• "м. - розмUтування. 
розмuтання; р. (и" бухты-ро3-
к6и.'IЮJ:jання, розк6ИJlеНllЯ. 

РаоиаТblваТ",-тат" (кабель, лшmу) 
- розм6тувати, розмотати; р. 
(иа 6yxты) - розк6Й.7lЮватн. 
lюзкОИJlИТИ. 

Р.а ...... нн ... ІІ (nровоо)-розг6ііда
нии. 

Р.ока .... в_ни. - розг6Йдунuння. 
розгойдання. 

Раокачи.ат~.-чат".-ОЯ (о проводи) 
-роаг.jИдувати. розгойдати. 
-ся, 

РаскнданнЬіЙ РастрескиВ>'юЩИНСИ 
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~ut;9. РаСК"А.ННЬІIІ (о сети) - розкИда-
ний; . ( сти) 

р_нноат~-розкйдаНlСТЬ -НО . 
~07t1. Paon .. pa ...... -nop (сердеЧIШК,ов в 

трансфор .... ) - РОЗПИI"'1IlIЯ. 
розп Ір (-п6ру). . 

-1U'j І. Раоп .. рат",-П.Р.Т"'-ОЯ - рuаПIlРа.
ти. розперти.-ся. 

'10117. Расnwn.ни. (aJlmuкапюоа) - pc~-
1І0р6шуваини. роЗП6~~~~ 
р (рааор ывІ.18uнш жu 
р~зп6рскування. розп6рсиен-

~иHII. Р.~~~n.иН"'1І (,л,ктрод) - роз' 
пор6шениil; ти)-

p •• p .. Cip .... r ... H ... II (о жuокОС 

~и7~, Paonna"".HH ... 1I (злектролuт) 
розт6плениli . 

-іU';':~. РаоппаenИ_НИ8,·П8"". (предохра
нит., алектролuта) - розт6п
люваиня, роsт6пленни. 

розп6рсненн\!. , ( ка)' 
40119. Paonwn"t.nr-РОЗn)ОРОШр~:6Р~КУ: 

р. (жидкux тел -
вач (-ча). зпорО' 

4U, -1:. РааПП.lIlIяТ .. ,· ... Т .. ,-Оя - розт6п
ЛЮВllТ1І, роатоп:Ити,-ся.. 

~и75. РваnnаanЯlОщ .. 1І (ток) - розтоп-
НИЙ. І 

40,6. Рааnоnо .... Ни. (проводов) -- розм -
ШJ>вання. роз}.lщеиня; 

р. епо"tНо.-р. сос6нкою; • . 
р. тр.уrопьнииом - р. трик~тне
р. w.отиуrоп"ное - р. шости-

-І:Ої і, Ра:~~::~ннWА-розм:іmений; 
p_hhoat,,-розмlщеніСТЬ (-ности). 

lU'~. P •• nopK. (8 рєнтгєн. тр.) - р6з
пинка; 

р. lІоnиБА.ноа ... 
нова. 

р. молібде-

4u7\:J. РаОПР.А.nени. (света, зле~mрu~ . 
тока o6"'01lllill) - розп6дl.7l 
(-лу); ііі Й' 

р. "ст"нНОО (moK08)-Р. і\ спн • 
р. КО08.иное-l-'. посеІЮДПlй'; 
р. Н.ПООР.АОТ •• ННО. - р. безпо· 

середиій; 
р. по •• рхмоотное (зле~mрuчесm8а) 
-р. поверхвеllиil; 

р. npooTp.HOTB.HHO. (света) - р. 
простор6ви\!; . 

р. nрямо.-р. безпосередНІЙ; 
р. а.nективно..-р. виБІрчий. 

~ЩНІ. Р.опр.деП.ННЬІА {о e.к.r;ocти, об
...отке )-розподlлеиий; 

р-нно.т" - розподlлеНlСТЬ (-ио
сти). 

~Uх 1. Р.опр.д.питепь - розподілЬНИК 
(-ка). 

1lI~:!. РааnР.А.nИТ8n~нwіІ (аппарат. 
"ольцо)-розподlльчий; 

р. "о ... щ.ние-розпод:іЛЬ!l!І; 
р. (пульт. 14ит)--кеРІВІІНЙ. 

-I:и~:!':'1 Раопр.дenяе .... " -- розподілюва-
ний. . 

!IJН:3. Ра.Пр8АenRт .. ,-nllт .. ,-ОR -РОЗПОДІ
ляти. розподіJ1Йти.-ся. 

1UH-l. Paor оотр.нени. (света, заряди, 
н • . _!,ЛЖ .. тока) - розпрост6-
рюваНlШ. розпрост6рення. 

409U. РаоПWnRт .. ,-nllт .. ,-ОR - ро. 
шувати розпорошВТИ.-сн, 

р .• p .. CiP..:.r .... T .. (жиоIWC'lЛЬ~ -
розп6рскувати. розп6РС:~~з_ 

4091. Ра.nWnЯIОЩИЙ'" (алєкmро 
пор6шливиfi. ) 

4092. P.a ...... t."r-розСlюВ"ч (-ча "і _ 
4U93. Paco ..... T .. ,-оеЯТ .. ,-О .. - розе ю 

ва.ти, роасіЯТИ,-СЯ. 
4094. Р.а ...... lОщиll (фоmо.меmр, ло

верхностЬ)-РОЗС1ВшііІ. 
4095. р.совяни. - розсlЮВВВН1І , роз

сіяння (ФО., Пул., Дp.);~(~nfIC): 
кання (У.); puacunання N.Ч., 
роапорошення (Т.ltЧ.); 

р атор .... но..-р. вторИнне; 
р: ... rнитно.-Р. маги~ве; 
р n.р ..... и_р. первинне. 

~и9Ii. р.оовянн ... А (ЛУЧ. св.т) - розсlя-

4и\І,. P.~~~" •• H". (uaоляцuи)-розШ"-
р6вування. розшар6ВВННИ. _ 

~U9t:). P.oan ..... Tb,·no .. T .. ,-ОR -- розша 
р6вувати. розшарувати.-сн. 

409\!. р.oonо.нн ... 1І - розшвр6DВииЙ. 
НОО. Р.сотояни. ( .... :ж:d" "Мя.tШ}-вtд-

даль (-ли). віддАл'СННЯ;. 
р. "р06И8"0.--8. прооивиа, 
р. yrno8oe-B. кутова; 
р .• oKY""08-В. фокус6в". 

1101. p.ot.op-р6ЗЧИИ (-ну); .' 
р. б.АН •• Т ... TannoM -- р. бlJlIНЄ 

На метал. . 
41 U2. Р.ат.ор.Н". ( ... єmаллов) - розчи

нювання, розчИнення •. , 
41из. Р.ст.ораии ... lІ-розЧЙнениu. 
41и4. Р.от.ор ....... й-·розчй"нu\!; 

p_"octr-розчИнність (-ности). 
~1и;;. Р.ат.ор"тan~-розчИнник (-КВ)'. 
41U6. PaOT80PJlT .. ,-Р_Т",-- - розчина

ти, розчиwiти,-С~l. 
410;. Раот.ОРJlIOЩИ"ОR, Р.ОТВОР".". 

(anoo)-розчИнинЙ. 
I1U~. P."Tp.naHH ... 1I (.об uаоляцuu)-роз

тріпаниli. 
41\111. P.cTp8n .... a ...... (uаоляцuu) - роз-

тріПУ8аНllН. розтрlпаНН1І. . 

р •• onho8oe---р. хвиль()вЄ. 
II)~:,. PaonpoaTpaH8 .. " ... iI (о нanряЖЄl<·, 

токе) - розпрост6рени\!; 
р-ноот" (нanрЯ3lCЄН .• тО1,Ш)-РОЗ

прост6реніСТЬ (-ности). 
4u~:;а.Р.аnРО.ТРВНЯ8" ... А -- розпрост6-

411(1. Р.отр.п ... ааТ",-пат",-" - РОЗТРІ
пувати. розтрlпати.-сн. 

4111. Р.атр.С'~.ш .. llая (uaоляnюр)-пu 
репаний. 

4112. Р.атр.С ....... и... (uaoляmора)-ре
па.ННИ. 

4113. Р.отрасК .... тW>Я,-о_т..... (о ло
в.рхи.) - репатнся. репнути. 

4113а.Р.отр ... Н .... lОщ.IІСЯ (сло/l) - реп
,'ЙRиfi. 

РЮIl""ніІ. а-
lIJHU. Раопроотра"Rт .. ,-нит~,-ОR (о н 

пряж .• то"е) - рuзпрост6рю
"аТИ. роаllрост6РllТИ.-ся. 
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112 t>'H"I'JI) {І - Регеl:l~jJИlJUВ;J.jШI~ 

1111 
111-. 

·IIIU, 

t I'!.~. 

41 :!~ •. 

11':", 
-11~, . 

11JV. 
-11'\1 

11:::. 

ІІТ', 

11.:1 

ll~!.-•. 
113!і. 

~аеТРУб ~mелеф. J І орловИнu.. 

a~:I~'~I~~l~l~l~e - РоЗТягання, J.ЮЗ-
Р::tстягивать.·ТАНУТЬ,_ся роз-

ТНI'аТlI, РОЗТНГТІІ,-('Н. 

РаСТягиеающий (о ()і йствuu) 
JJ().л'игu.1ыlJи·. 

Р-СА ( ,РО80О)-- jJ:J3TH'I~Jll1I4. 
РаСТяжение рt)атпг (-гу). 
Растяженность ~ Іюзтнгнрність 

{-lіОI:ТII). 

РаСТЯЖИМЬІЙ ІН l,n'Н ,І~IІ1'IИ; 
Р-МОСТЬ J.)()::Іт.н:'.Юll(~Тl> (-l1UСТИ). 

Раоход (Іпона. J/u'ргЩL) --шlтрата; 
р. ПОСТОЯННЬ.й -Н. I:Tt1.r<.1.. 

Расходиться , разоАТИQЬ (/) ве1'іто_ 
PlfX, !jjQJUX)--l'(I.Н-IIГt1.ТИL:Я. роз
".ІГТШ'Н: р. (о 1iohmut>mo,X)--роз_ 

XU.J"H1'HCH, І НІ;"" LrlТЙСН. 

РаСХОДАЩИЙСЯ (Ht'l1.тUP, фаJU)
JJtl,;Vljhll11lJ . 

РаСХОНСД9НИ8 (If(lНllIЦКЛlОfJ) - l-J03-

Х\I,J,Ji~t'I-ІIlН; 

р. (во,тиро •• фаJ) рс.;),:;;!' (-гу); 

р. (процесс)-- ро. І ()і І анни. 

РасцеП1:-ение .--- ~НI3'lіІІ_1Ij,наllНЯ, 
РU3Чt:II_ [~'lIHH; 

р. оы�троеe -р. X~ TI,'~'; 

р. маГНИТное - р. _Ч,l.l'llеТllt._ 

РасцеппеННblЙ - Р()dЧ~Il_Lt'ШJИ. 
Расцеппять,-пить,_ся - Jju.JЧ, ів-

_lllIнатн, 11 '·~Ч~'ІIILТИ.-~.н. 

РасцепляющмУі ! \11 .t'Ш/U.J.И) 
ЧllILШJl_ 

Расчет (селш) -р(l.jрах~·нuк (-llh.У); 
р. поверочны�й -V. lI~jJt'~ 11.:ЧНН: 

р. повторн.ы�и -lJ. Т!UНТU1IJlШl; 

р. предварительны�й --v- l1Иllе~lе,1 
11111; 

р. приблизительны�й р. lllJИ-

1-'_l!l:ЗШIIІ: 

р, проверочны�й р. JlрреиіРЧlllJ 

расчетны�й -- рl JJ~)il.\.~ lIl.tIHHI1. 

расчиты�аниеe - l'IIL11-'аХС:IjJ~1:J<1lН{}J, 
pu.jpaX~HLl1IJlH. 

расчиты�ать,-татьb (сеть, _чашину 

II lН. п.)- -l'4j'Ч'і..1'\Jl:I~НUТIІ, Plid

pi..1_'\.YHdTIl 

Расширение \"'-11 Il:Ьі. rnpyun.u) _ 
jJU;ЗШlll' (-!l~): р (ПfJlJlItЙ)--fJU;З

ШНРНlllJН; р. (pe.iY_lЬmam)-- I.ЮЗ

Шl1рt:'II.Ш: 

р. нуп(.лообразное (НIІ"ійЬІ /jfJmym-

Іtи_Н lJЬLПjJ.<Lиumt.IL') J..-I. СНІIJЙ-

I'ТlI]I: 

.... wарообрааны�и 
l'Пlll. 

Рас~ирять.-рить (трубу) - РІ)З

Шll{JіuнаТ'I. JI",JШI1РНПI, РU,.:Jши

VHTIl. 

Расширяющийся розширнIlи. 

расwифрованны�й -- РО3Шj.-JФI-Н~)В<.L
нан. 

расwифровы�аниеe (ml'лсгра.w.м)

J-Н)JШllФрlIВ~·[НіJ.lIІ.н.. РU3Шllфf.>У
IНіIIllЯ. 

расwифровы�ат'',-роватьb (mеле-

<', a..W.WY)-Рf) :ШIIФРОlJУJ:l<іТН,(JtJ3-
Ш1Jфруrн1Т Т f. 

li [j. 

111'-•. 

Ill.' 
IlI~J . 

11.-.:: 
11,) І 

РасщеП':'8НИ8 (иО1Н1/і, I1РOtЮ(ju~) 
р6ЗЩІП (-Щf!ПУ); р, (фUЗ)--РО:I(Ш
_,І IOВ t1lш)] • Р[lзюJ,IРII1III. 

Рао~еПП.ННblЙ (UОН,11J;)()воUа)_рl~;_\_ 
Щ,!П:II'JlИlt; р. (() фазІ') ІН!;!-
l'ClJ_�L-'IІИН. 

расщеппяемы�й 1)1 І;JЩ іН.11І ІВ:І-
нни; 

Р-МОСТЬ !НЧlllіll..ІII)llіllll1'ТЬ 1-1/1'. 

t.:ти); 

р. (фаJ) IJIKII\:C',.IJIJ]jHIIlCTI, \-1]11-

СТИ). 

Расщвппять.-пит .. ,_ся (пг, 11 UIl (J.t·, 

ПРUШ.JtJах) -розщfП_llUШ1ТИ. ІНІ .. -
LЦf-'ІШТIt,-t'Н; Р-СЯ (о фа3а.-с) 

PO::JKU.'IJ\lBUТlH~H. 1111:Л{О.lі')ТIІ_ 
СВ. 

РаФфин~рование._ров"а (~иеUI1) 

~~~::;цu.НН}J, ()ЧlіЩI:НШI. рафІ Ilа-

р. зпеНТРОПИтическая_ 11., 11. \~ ІРІ,

J'I I U,llтІі.ч'llil. 

раффинированны�й 

J.>u,Фl1lUнаННJJ _ 
І 1I І 11 1111~ Іі \ ІІІ . 

Рафсринировать (.~eUb) 1)і!IlЩil'j'll 
1)4JlСТIIТІІ. Р<.н!НliунаТІІ. 

РеактанЩс)- ~lJt!Ш,ТШІЦ (-щ, І. 
рактивный (о 'іаmУIЩ.I. ruл{', П'J-

.lИс~· .. е) - РЩНСfl1li1ШJl. 

р-ность -l-'t-'а1{п1UIIl!.''1'1, (-1l0l:ТИ). 

PeaKTOP--[JС;'Ш-('!'lllJ (-ра). 

реакционны�й (UHll?amf.II,. lіІіIJ/ УLИ-
'ia)-реиl{ціlIlll.iIІ 

Реакция - І)t'JI~ці}j,; 

р. вторичная-р. BT(JPliIIIlU. 

р. АеЙствующая· .р. Чlllll1а: 

р маГнитная- р. :\lіIГНІ:'ТJlі). 

р оптогanьвани'tеская І' "1111'-

І (l_Iыlнічll<l:: 

р, ПОСТОЯНН8Я ІІ.І'ТИ_І,І: 

р. синхронная---р. CI1I1\.p\~illll,I, 

р. ХИмическая -1), :"\.1'o\ll1JlliJ. 

РеБРИСТЬІЙ (UJUJl.'IIJlUP_ сОс уО І 111·_ 

I.JРUJJ;.І.11Иl1. 

Ребро (о l!-h"Nу.НУ.<l.'UJI. ГI.IlJ/·/1//I//(/.ll 
-РРI)I)С.!; 

р. поперечное- -І-' Il'HIt-:РL'ЧII1'. 

р. ПРОДОПЬное --р. I.ILЦIJlі~"III'. 

р. укрепляющее- -р. I\.ІJlIШ~. 

Рев (JЛ .. ИUШllJibl) -1J\.:нішш 

реверсивны�й (uuuгUlllс,tь, РІ" и'/.'/-
тир) - I_Н.:'НI;'IJLШ:ШНll. Нl;ll\"IIlT

нии. 

Реверсирование - PPBI'IH'~ 1I.lllll.H. 

Рl'uср<':UншIНН. 
Реверсировать -РL'І::ІІ'J-Iсувати. 

реви3ионны�й Р.рuнштrйll)- 111']11-
JіННИl1_ 

Рввизор (сети, _lUJШll) !Jt'III:HJjJ 

(-1'''); 
р. пинейны�---v •. _llніНIIlШ. 

-11.jН. регенеративны�й {прuеМJШ#\, .IЛt'-

mehm)-IJI'генераПШІІНIІ. 

41GU_ РегенераТОР-l)(-'генеріlТIJР t-J.M'. 
-НОІ. Регенврация-реГf::lIвраr.i.lЯ. 

11 U~ Регенерирован~е - perell"p; dШ!-~ 
НИ, регею.)ронанн.н. 

регеперированпыi - PeaOHilTOp Гертца 113 

41 UoJ. регенерированны�й - реееllсрива

НІНІ. 

41U-J.. Регенерировать - Р/::'П'llеру нЕ1.ТН. 

·lluj. РегенерирующиА - регенеруваль

НИП. 

о( 1 U(;. Региотратор (разговоров)-реССТРIi

тор (-vu). 
'11li ї. Регистрмрование -~ Рt:сстр~ці}і, 

!Jl·t..t:грунu.шш, \JL:t.I..:ТРUIН\Ш:!П_ 

·11 tjH, регистрированны�й - }Jеєс,·рUнз.

]11111. 

·11U~ _ Регистрировать (paa~080pbi, mе_Іе

гР(uL."bl)-1-J(~t:с.;трушJ.ти . 
417(f. Регистрирующий -- реЄL:ТРШШfИ; 

р. ,оамопиwу щий ~ иппuраm ,80ЛЬПl-

.lІетр, Сl tеmЧUh') t:<:І.МОШIС-

Ш1ll. 

4171. РеГУПИРОВАние,-ровка-РL:1'У_-н'[ЦіJI, 

rJt:~I'Y_llUllUlllI\l, pt'!'y_IbUIHHiIlH; 

р. автоматическое -, с.;а),IОР+:>ГУ_IlИ

Ні1ШІН, I'Lt:\lЩJеl Y_l LtJЩlll llН; 

.,. аперИОАическое р. ШJt·ріо-

.lJiчна; 
р._грубое-~р. lІ{JIl.U.Ш:3lJd; 

р. индукционное-- р. IIЦ~ k:ЦIIllJ;I, 

р. МНАИВИАуanьное- р. ()ДJlJIИ~lllа; 

р. неточное -1'_ I.Н"Т\lчна; 

р. общее~-v .. jШ<t.lLlIU; 

р. отдельное -р. IJJ;;P~:\JU; 

р. ппавное---р. п.lt'll:lк:і; 

р, ручное--р_ lJ"J'ЧIlU; 

р. ска'tками-- -р. llepbCKUhU~~; 

р. точное~-1-'_ 1'UЧШ.l; 

р. чувствительное-ІJ. Ч) Т_11:НU. 

·1 L .;!. Регулировать - !Jl'I.'У:lIU1Н:l,ТИ. 

417:1. Регулировка- - }J~I'У_I.НЦIЯ; р. (про

цесс)-рt:L ~ .IШlIиIiНН; р_ (реJУЛl;,

тит) -p~..' 1 ~ .. lьинаНlIН. 

41j 1...:. регупировочны�й (єинm, pt'ocmam) 

-Р~l'у.1нціНJIШI. 

4171а.регупированны�й - :JlJ~l)_lLUBiJ.-

НИН. 

41:~) _ регупируемы�й (I,Ultuett<:ClmOjJ, при

иир, 1l1'!_Н:фVIl) - рt:гу.іlьОваllиl1; 

р.мость -jlt::!J.'у.1LuванЇІ'ТЬ (-IlUСТИ). 

.Jl';lJ. Регулирующий РШ2ниm, прибор, 

"'lll/mШіm) --- }Jl'гу.'llншіи. 

417-; _ РеГУЛИРУЮЩИЙСЯ-РОl'У,lь6ваНН1J_ 
41711. регулярны�-- -Рl!1'У_I.J1РШ-lll; 

р .-переменны�й (mUh·)-I)t'l'у.-1йIIIIIJ

JМlIiJШIJ; 

реГУПЯРНОСТЬ-lН_'l'У_l.itРНlt:ТЬ (-110-

t..:TJJ). 

41 Їtl. РеГУЛЯТОР-J..-I~ГУ.l.!-'J.Т(IР (-lJа); 

р_ автома- ческий -- р. aBTO.Mt.l

Tj-'lЧlJllll , 

р. астати ческий - р. аС'га'ПfЧНИЙ; 

j), Бы�троАействующий-р __ ХУТКО-

ЧI1НШIll; 
р_ вентипьны�й (Н реншиll. mруоке) 

-1). litштl'i_lLIІШJ; 

р. вертинальн ы�-- -l)·Il.рнм:uш1сНIІJ.J І 

L.:ТUJ-lчошін; 
р. вторичны�-- --р. ilТUРИШШИ; 

р_ Аействия косвен ного - lJ. IlО
L'їl~JДIJ.LIl ; 

р. д_ прямого - р. UеЗПОСРрt::,J.ніl1; 

р. АифференциаПЬНblЙ - р. ,J,вфе

р~НЦlН.IЬШШ; 

СЛОВIiНk електр:)ТеХНIЧIi,I~j 

4!~U. 
41~1. 

41~~. 

-11~J. 

4184. 

4185. 
ll~и. 

4188. 
118\1. 

р. индукционмьоlі - р. іuдукцій-
НІШ; 

р. паПМОВblА-р .. Іямп6виЙ; 

~p. маwинньаЙ-р. машин6вии; 

р. oceboA-р. віСНИl1; 

р. парannеnЬНblА-р. рівнобіжний; 

р_ П.РВМЧНblМ-Р. llUРВИllНИИ ; 

р. "осn.доватеп .. нЬІ" - р. НИЗКО

Вйl1; 
.... потенЦИanьнwй - р. потеllцій

нии; 
.... пульсаЦИОННblЙ -~- р. пульса

ціl1ШШ; 

р_ реверсивны�й - р. ревеРСЙВНlІЙ. 

ві;:І,ВU[JI.ТlпІи; 
р. ручноЙ-р. Р)'Ч,IWl1; 

р. стеРJКневоЙ-р. СТРИЖllевии; 

р_ тормаанwЙ-р. гальм.іuшііі; 

р_ центробеНСНblЙ - р. відосеред-

1~')НlШ; 
р. WУНТОВblЙ,-ВОЙ ~- р. :"збічии

ЮJlНШ; 
р.-дугообрааuватель - р,-_'1)'КО-

тнірннк ~-Ka.), 

Регупяторн ы� й-реГу.1 ~iTopIIHH. 

PeAyktop-Р~;l~ !<ТОI' (.-ра)_ 

редунцион"ы�й (о вmУЛl\е)-редук-

UШННН. 

РеЖИМ (то/ш. "шшы) - режИм 

(-:\I.У); 

р. искажеННblЙ-Р. llерекр:,-чениl; 

р. нестационарны�й - - р. Ht::t.-тац,Ю

I1UPIIUH; 

... _ неустаНОВИВWИ"СА - р. не

уст~лении; 

р_ переменн,",ай, меняющийся (nРII

е.шшка) - р. міНЛ.ИБИИ; 

р. переходноЙ-р. переХО;1.0виЙ; 

р. стационаРНblЙ - р. стаціонар

нии; 

р. установ"вwмйся - р. устале

НІШ. 

РеаеРВНblЙ ("абель, аггрег.ат)-

v~зеI-'БllИИ. 
Ре.ервуар- резервуйр (-ру). 

Реаина-гу_ма; 

р. вупкаНИ::lированная - Г. вулка-

l1іа6ванl..l; 

р. мЯгкаЯ--l'. ЛІ НЮ1; 

р. С8ИНЦовая--1'. llОО_lИВQваиа; 

р. сьорая-- !'.-сщkць (-pцJb); 

р. твердая-г. тверда; 

рвзины� имитация - 1'. ПlДр6u

.It'HU_ 

Ре8И,НОВ:~Й (h'08f:'P, пеfJчаlll/Ш)-Гу
)ILIВНlІ. 

Реаистан--р~зистан (-ну). 

Реаний(о nad~HUU xapa1i:тepucтикu) 
-- СТР1МКНll; 

р. отстройка -- цілковите від

стр6єннн. 

Ре'онане - реаонанс (-гу), відГУК 
(-ку); • 

"'. ~:~~онраТНblЙ - lJ. МНогокрз:г-

11:1\. 
419Z. 

р. апентричесниЙ-v.едектрй.чниtl. 

P •• o"aHCHb�"-jJезонансОвИЙ. 
PoaohataP-резонатор (-ра)' 
р. Г.ртца_р_ Гертц!вськиJI; 
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114 Резонатор кольцевон РеОСТат ВОДЯНОll 

р. "Оn .. ц •••• -р. кільцввиlJ; 
р. np .... OnIlH •• HWA - р. оряколі

нІАннА; 
р.-'1.отото •• р 

(-ра). 
4111:}. Р ••• ІІІІРУООЩІІА 

нансОвиЙ. 

Р·-'І8СТОТО!4 ір 

(о доЩJ?чкє)-резо-

4194. Р •• У~"ТlІруоощ"А (ток. поле)--ви
СЛІДни!!. 

·Нllі). Р.А". (dля проводOll)--.,іlТа. 
419ti. P.Мn."MO. О ••• _Н". - peK.,aMНf. 

ОСВіТЛt;>НIІЯ. 

4197. P."yn.p.oe"" (дЛ. зн.) - рекуое
раЦJЯ. рекуперув{шня. рекуое
р6вання. 

41911. P.na(.)-ре.1Є (только в твар. пад 
РМ8М); . 

р .• "п.рмое--р. амперне; 

р. Іпо""роаОЧНО8_Р. блоківне; 
р. '''ОТРО''8Аат.уlOЩ8., мгм ....... 

Мо.-р. миттьове· 

р .•• рти"an~но. - р, ПРямовисне 
сторчове; • 

р. аО •• ратно. ~p. звор6тне; 
р .• р ••• ни-р. ча~; 
р. :~ ..... "O •• mелеfli.-р. виклич-

р ..... КnlOч•lОщ •• _р. вимичне; 

р ..... оо"ого напр" ....... " - р. ви-
соконапр~женр; 

р. громоотаОАНО8 -- р. блискавич
никове; 

р. АиатаИl;'ионное -- р. Biдoцa.rJ:bHt'. 
ДИСТRЦ lнне; 

Р. А"фф .• р.нц .. an"мо. - р. дифе
ренщЯльне· 

р. ""A"".TOPH~e-p. ін;~икаТОР~If:'; 
Р. "H~YКТ".HO., ННДУНЦИОННО8-

р. шд}·к1"Йвне; 

Р. нато"ное-.р. ь:ат6Дllе; 

р. "OMn.HO_po •• ""o. -- р. КОМ-

пенс6ване; 

р. монтрОП .. НО8--р. l~онтр6лыl;; 

р. Mpyrno. - р. "p'''.Je; 
р. мrИО.8ИИО.-Р. миттьове; 

р. Мор.о-р. М6рЗівське; 
р. М.пр ..... МНо.-р. скер6ване; 
р. 06p.THoro ТОМ., MO~HOOT_--p. 

звор6тного CTP~MY, поТ)' жнuсти ~ 
р. otIiOAho.--р. відбійнв; 

р. ::r8rpY80 .. HO. -- р. переоБТЯjl.-

р. ~6::I~:;80 •• H"O. - р. поляри

р. ~r:::~~p.H_T8n""0. - р. заriо

р. ПРОІІ.JIIy'ТО"ИО.--Р. проміжне; 

р. проото. - р. звича!!ие; 

р. "pY~"HO.-p. прУжИнне; 

р. р ••• АIІНIІТ.n"МО. -- р. роз-

,шчнв; 

. р. оиrнan"но.--р. гаслівне: 
р. С_М.НО.-Р. Сіиенсівське~ 
р. OT.p_ •• o.-р. стрижн6ве; 
р. Т.IІ •• 0ММО.-Р. телеф6ние; 
р. траНOnАЦИОННО. -- р. трансля

цІйне; 
р. упр •• IІТOn"НО.-р. керівне; 
р. шумт"ро •• нно.-р. узб6чене; 

р. аП.КТРОАИI;8МИ ... О_О8_Р e.тtЄK-
тродинамjчне; • 

Р .• П.ктро.аrНИТН08 -- р. ЄЛРК
тромагнетне; 

Р .• п.ктроотат.ч.омо. 
Троста1"Йчне; 

р. елек-

р. елек-р .• n8КYpOT.PII"".OM08 
тротеолооо· 

р. Ю'.-р. ЮЗівське. 
P.-IIn.п"р-р.-стука~ (-ча). 

4199. Р.n"ОфнwА (знак)-рель~фннlі. 
P.-ПIlWУЩіОА - реЛЬ~Фно-пИс~иll; 
Р.n"'фноот .. - рельЄфність (-но

сти). 

4:гии. P.n ... (тplLМвaйJ,., Ж.-д.)-рЄЙк". 
р. _nоli".т",,,_р. рівчаста жd 

.1обч8ста; • 

р. =:::~po.aH""'A р. ізо.чь6-

4:ги 1. Р.n ... О .... " (liонт<llUll)-реliковИИ. 
4:ги:г. ~. ЦОП"-к6ло через рейку. • 
4.'и.'. .пооr"т-релюг іт (-ту). 

"" O.J Р.1ІІ6раИАТО.ОНО. оо •• щени. _ 

-І:'и4. рембранді"~ьке осв Іт.,ення. 
,. Р."омт-рем6нт (-ту). 

4;!Qj. Р.1ІІ0нт .. ро.анм. -- ремонтувашI.:l 
-І tU6. ремонт6ванвя • 

P.Mo-:ет .. ро.анн ... ·" -- реМОlIтиви
нии. 

42иі. Р.монт"роват~--рР.монтувати. 
4:ги~. PO"OHThwA--ремоитннй; 

P·-··PRAHWA (о cmaнцuu) _ ре

m6htho-наснажнИЙ. 
~іU~. P.HT.r.Ha, Р.НТАНО.ОМ""; RбпtgеІ1, 

Rбпtgеп-. (de) Roentgen (труб
"а. ЛУЧU)-РентГ6півськнЙ. 

l:.!lи. РеНТr.Н .... цМА -- реНТr'еНЇ:J(lЦІИ. 
4;гl1. Р.нтг.ни ... ро.анн"," -- реllтrеиі-

зОвани!!. 

4:.г І:!. Р8И~Г.Н",,,ро •• т~ -- РСllтr't'иі:jУ
вати. 

4~1:}. PeHTrOHO •• K". пучи - р"нтгеНів
t:bKe проміння. 

4;гl-!. Р.нтг.нограмма -.рентгеногр:.іма. 
4:г15. Ронтr.Ноrраф.... - peHTreJIQJ.pa

фJЯ. 

4:!1t.i. Р.НТГ.НОА .. аграФ .. " -- р"нтгено-

4217. Р.~~~~~::~:~коп"я 
діЯСКопjя. 

peHTrl!ILO-

4il~. Р.нтг.ноnогия-реНТІ'еНОЛ6І'IН. 
4219. P.HTr.HoMeTpHA -. pt'Hтr'eHuMe

'ГрІя. 

-!:!;!l' Р8нтгеноскопия -~ peIlTr'ellot:Ko
нін. 

. !:!:! І. Р.нтг.ноат.реоскоп"я - ~.H:JHTre-
"остереоскоп Ін. 

42:!'!. ".мтr8ноФОТОГР.ФИА -- Рl'нтr'еио-

42
.'3. фотографін. 
"" P.HT~.HO •. OTOM.Tp рентгрно-

СВ1Т.'ОМ 'Р( -ра). реНТl'енофотuмв-

4224. 
тер (-тра). 

Р8НТГ.НОФОТОIІІ.ТРIІR - рентr'єпо

снндом Іриннн. рентгенофото-

метрІя. 

4225. Рооот.т-реостат (-та). ооірнИця; 
р .• ~ТОІІ.Т"Ч.ОМІІ. - р. автома.

тичний. самочИнниli; 

р •• 0AAhoA--р. водянии; 

422U. 

4227. 
422В. 

42:!9. 

423и. 

4231 . 
423:!. 
4233. 

423!. 

4235. 

4236. 
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р .• top ......... l�-р. вторииниll; 
р. rр.ф .. то .... А •. р"нтгєн.-р. гра-

фітний; 
р. rpo.l�to-РТУТНWА - р. графіТ-

ноживосрlбниlt; . 
р. A8yoтyn." ..... TWA - р. двосхlд

частиА; 
р. A8IU1AMwA - р. ilесятк6виll. де-

ка;J.ниli; 
р. Аоli •• очн ... А-р. додатк6внlі; 
р ...... Akootm ... A-р. течивнИп; 
р. "НАУ"ЦlІоннwА - р. індукцііl-

ниn; 

р. п ... по ...... -р .. 1ямп6виfi; 
р. Л.НТО"НІІІА-р. стьожковий; 

р. ".WlІниwА-р. маШИ116вий~ 

р. maonhh ... ��-р. олillний; 
р. иаrРУ80"НW"--Р. обтяжний; 

р. накап.-р. нажарний; 
р. ОАнор ...... _ ... А - р. О,щова-

:.t\ілыlи;; 
р. ОтИnЮ .... Мwй-I). віДldИкАний; 

р. П.Р.И"НblА--р. первИнний; 

р. ПР.Аохранит.n~"w" - р. зn.по .. 
і')і;'КНIІИ; 

р. "роатоА, 06",к"0 •• ннЬІ" - р. 

Jвичаі!lІИИ; 

р. "ycho.oA--р. ПУСКОВltи.: 
р. провопо .. иwА-р. ДРОТЯlПlіі; 
р. ра ••• твп."н"," - р. розга.l~

:.-кен"И; 
р. р.в.роивн..-" - р. реверсивний, 

lII;І,воріТНИlі; 
р. регуnир080""ы�.. p.гyn"py.-

щ .. А - р. рег,'ляцiilниИ. р. ре

г)·люв8.льниИ~ 

р. ручноlll-р. ручшНі; 

р. p ...... нrнbIA-p. важі.1ЬНИН: 
р. оа .. ОД8ЙОТВУЮЩИЙ - р. само-

ЧІІННИН, автоматичний; 

р. ОД80.ННЬІА-р. подв6єниil: 

р. т.а."о"нwЙ-р. тасьмовИіІ; 

р. то"н"'''. ПР.ЦИ.ИОННblА-р. т6ч-

1ІІІIl: 

р. уrоn~н ... А-р. D)'Г .. 1ЯIІ.Иіl; 
р. ц"пмндрм ... аки" - р. ЦИ.lін-

дричниll: 
р. wт.по.п~н","-р. притичк6ВlІіі; 

р. wyhro.oA-р. узбіЧНlІк6вuіі; 

р. "KOpHWA-р. витворцевии. 

Реоотатн"," (о .масле) - реостат-

ний. 
Р.отам-реuт'ш (-Щ'). 
P.oTaH08wA (о ПР080ЛОliЄ) - рео

тt1н6виЙ . 
Реото". np.,.. ..... T.n~ ".р .. од ..... -

ок .. А - щ :оивник (-ка) періо

дliчниЙ. реот6м (-м.,). 
PeOTpon. HOn.OO Маоона-Мас6нів 

переривник (-ка). реотр6п (-оа). 

Роотропм ... А-реотр60ниil. 
p.0.0p-реОф6р (-ра). 

Р.офор"wА (о проволоке) - рео

фбрниіі. 
Р.О"ОРА (в .мостике) - реох6рд 

(-да). 
Р.п.т"тор. телегр. - репетИтор 

(-ра). 
Роп"п"т,-- репі.1і1 (-Т)"). 

4237. 
'nЗ8. 

4239. 

4240. 

.J:.!H. 

-1:242. 

4243. 

4~44. 
-і:.!45. 

-1246. 

4247. 
4248. 

4:!49. 

4250. 

-1251. 

~252. 
4253. 
~25~. 

Р.nро.уorтор-реород~ ктор (-ра). 

РоnУП"'lІони ... А (&иaamєль) - JI4'" 
пульсlAниlt. 

р"о"тн ... А (грщjJuт. "г0.4ь)--рІ'
т6ртниlt. 

Р.ОІІ"Р. meлир. - реси..-р (-ра). 
приlWAч (-ча) телегрllфнвА. 

Рoфn.кон ... А (уcuлшnель) - РІ>

фЛекс6виll. 
.......orтop - відбliвач (-ча). р<

фЛвктор (-ра); 
р •• I�TPl�mh ... A-в .• р. вітринввА; 

р .• "утр.нм .. А - В •• р. вИ"fтрiD.
ній· 

р. rпу60комони ... "и .. А-В., р. ГЛ}j-
бококон ічниl!; 

р. _AmoA-в .• р. БJlяшаниІі; 
р ••• р ............. -в .• р. ЛЮСТр6ввli; 
р. ММ .. ХМаро ..... - В., р. lIe.lO.-

Хіор6вин; 
р. Hapy_wA - в .• р. надвіршD.; 
р_ пер.ат"но. - В., р. пеpec'rllb

нИи; 
р. "ПОО"ОНО" ..... 0._1-8., р. nлU

скоконІчниіі; 
р. попуш.ро.оА - В., р. півкул:'t

сти»; 

р. потопо"нwЙ-в., р. стельоJlli:ij; 
р. Оц.н .... "и ... - В., р. сценіч

нИЙ; 
р. з .. anиро •• ннwА - В., р. СIСJlIІ

ць6пrlUИЙ; 

p.-переА.ТЧ"" - p.-відрЯдllJUl" 
(-ка). b.-відрЯдник (-ка). 

Р.фр.orтор-зал6млювач (-ча), ре-

фрактор (-ра). 

РечмоА (ка6єль)--річковИlІ.. 

РеW8Тиа- -["ратнИця; 

р. 8"КУllУnАТОРН_ - г. ак}·мул.l

торна; 

р. КОПоОНИКО.МАН'" - [". pYQlТ1.·

вата; 
р. КОРН08-Г. К6рнсіВСI.ка; 

р. крупномn.тчат8R - г. piдкor 

гратчаста; 
р. М8nкоиn.т"атая - ..... дрібво

гратчаста; 

р. "опов"н".тав - [". 1І0ловВич8-
ста; 

р. np.ao_paH"T.n"HIUI - Г. ОХО

р6нна; 

р. "ч."ота .. {акку.муляm.)--crїль

ник (-ка). 

Реш.т_т ... А (о .мичте. nластUlf~) 
-гратч8ст,,іІ; 

Р., ..... KoT .... --стілЬНиК6Ввil. 

Р"rмnит-рнгіліт (-ту). 

РІІНОІІ" - вібрuтор І-ра). рии6JJь 
(-дя); 

р. Гертца-р. гертціпськиlt. 

Р ...... н ... (nласmuн) - карбувАв 

ни. карб6ваННR. . 

P"::=ii~A (валик) - (00)карМ-

P""To.an"HwA (_OKa)--pвuy_ 
вальньШ. 

PoIiYPllm--робурИна. 
POliypllmo .... "--робурнв6виА. 
Ро. (для ка6еле4)-рів (рОву). 
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4255. 

4256. 

4257. 

4258. 

4:!t;U. 
4~I,1. 

4':li~. 
·I:!t;a. 

l:!u·l. 

4:!О5. 

~2uG. 

4~ti7. 

PO.MwA (жод, ,opeнue)-p іввии, 
р-ноот,,-р івність (-и()сти). 
Por.-vОги (р6гів); 
р .• ащитн r.18-Р. ЗаХиf'Н І; 

р. от60ЙН"'8-Р. затримні. 
Por ... (dля nodHUM. столбов)-ро

гач (-ч':'). 
Poro8011 (гро ... ооmвоО. раJр.чдНU"J 

-ріжнаТИlI, рогilтий; 
р. (т8ероы)) кау"ун, абон"т -

"\,l<еРДИJі І"'В",К (-к>"), ебовіт 
(-т)"). 

Роrообраанwli {ILOHтaKm, lLlQt'ПШ
ha)-v''КкувilтиИ. 

Род (mо"а)-рід (Р".1У). 
роJtutовы� •• poroBoA (8Ь1.1'і:.ilюЧ,аmель) 

-РIЖШ:''тий, рОГаТИН. 
РОж0" (наJlюсmре)-Рlit~Uк(-а .. h.U). 
PO'.TMa-p03~TЙ ; 
р. деР_ВАмиая (uля ILНОПКU)-КРУ· 

:кечок (-чка) дерев' яниа; 
D. потолочная-ро::JЄта сте.lьова; 
р. ~r;~Оа~раНИТ8льная - р. запо-

р. соеДИнмтепьная -р. з.ІУЧIlз.; 
р. фаРфОРОllая -р. порце.'1Я1l6ва; 
р. WТftпсепьная-- -р. ПРИТИЧКОШІ. 
POloBwi (u Jа.1Uченuu) -- іl~):'J-""-

вин; 

p.-фиолетов",Й (u Сf1t:ЧfllllU 8 ррнт
ген. тр УЙ1\f') - POffit-вu-фіЯJlКU
виа. 

Роnии (вращаЮЩllі.lса, напр. mра.м.-
8аUkUЙ) - І"':о."1іщє't. (-ща.ТИ) (1'., 
РНО., .1.(;"1'.); "ру;жід"а (Пу.I.); 
"uтюш"" (РнО. J; "оточо" (.J.p.); 

р. (uJолJlцuонныl •• Рй3ряdНl,,,а) 
1J.j~lbIOi ~ 

р •• едущиЙ ---К. THI'UB~; 
р. иаоnирующиЙ-К. іЗu.lяціНllt'_ 
р_ ианаТНblЙ--l\. ЮJдіJJьне; 
р. ионтактны�-- -1"':. дотичк6в~; 
р. lІатунны�й -К . .\юся.жЄве; 
р. нажимной -К. наТИСКllе; 
р. направпяющиЙ-к. наПРЯ:МНj',: 

р. ПОД8Инс.ноЙ-к. pyx6м.~; 

р. о аонтином -рО.Іька l'ри(jКIІВн.~ 
р. угповой -1'. 11<.1.11 іжна~ 
р. фарфоро8ый --р. lюрце.1НИUВі1, 
р. аБонитовый -1-'. \.'!)OHlТ6Ba. 
ропиновы�-ро.1ьh:uвин;; р. (0111-

ное. "вращ. РОЛU"у)-кu.lіщат
КUJИИ, КU.'lіЩа.тнин. 

Ронфnер-рев~н (-ші); 
р. ОДНОТОННЬІЙ - р. 1I,J,нотон6вии; 
р. рааНОТОНН~IЙ -- р. різнотонu-

ВИИ. 

РотаЦИОНН~IЙ (аппарат) - РОТ,]
цitlНИИ. 

Ротор - ""те'!, (-ра); 8ерmл.',,, 
(Пул.); 

р. в вид& бел ич~.го нолеса -- р. 

Нt'ВIРI",UВИ,,}[ колесом; 
р. норотнозамннутwй _. р. КОР4IТ

козіі~lкне}[ии ; 
р. с внешними вращающимиоя по

пюсамм --~ ~lщесо ПО:Іюсове з6-
вві обt>lлUльне; 

р.-махо."н -ротор-маховик (-J<a). 

-&:!7U. PтYTHWA (8ыр.1ufIlmєль,' аной),
живосрібаиll; 

P"HO"OTpyAHWA -- живосрі6111)
СТРУМИННИИ. 

и;l. Ртут~-живе сріIЇ.ю. 
-i;!7~. Рубиnьн"к - мечин:6вии ааМIШ:'tч 

(-q,,), мечик (-ка) (РнО.); 
р. ДDоЙноА-м. подвійнии; 
9. ДВУХПОnЮОНblЙ -:м. ;J,80no .. llO-

1.:0вин; 
р. оет.воЙ - ~I. ~lере:іКlIИЙ; 
р. треХnОПЮСНІІ.IЙ -- М. ТРИШ:.ІІО

COHНlt; 
р. центроб.жны�й - .». ui:(oLPpl'.~

І<6виn; 
р. врубит~ - мечика YUjMKII)'TJI; 
р. ВblруБИТЬ-!<d. Ш[МІ{ІІУТИ. 

!~~J. Рубчат ... іІ (абаJfCУР) - ІІІ') "УН:'
ТНИ. 

и71. Рубящий (lJbl1i.Jlючатель, П/'реll.U,J
чате .. IЬ)-М~Ч ИЮ'ННВf . 

I~~~>. Руда·-руд,'; 
р. магнитная-р. ;\1<-lГllt':Тllа. 

'1:!71і. рудничны� lкабt'~ІЬ, .шмпа)· 1"\.41-

палыlвип •. 
-I:!'7~. РудоотдепитепьзпентромагнитнЬІ" 

-РУДОВI:Ll,і.IЬНИІ( (-Кtl) �'.IPI-і:ТIНІ-
маГllеТlll1И. 

1;!;~. Рунеье алектрич_окое - ~УШJl!-IlLН 
~'-Н:'КТРJtчна . 

-І:!7!). Рукоятка - ,il!'ржаlt(-ю:'t); р. (гfJf' 
берут ру"оu-руч"а) руЧК"; р. 
(реостата І (J .. І.Ч враЩl'llllЯ) 
к6риа; 

р. поворотная- І\.. IlUВОРІтші; 
р. збонитовая-~р. t-,ГіОllіт6ва. 

"l:!~O. Рулевой (dвuгатt- .. u ... ) t:Тt!}JlIОВЙll. 
J ~~ L l'yru.-"""PHU; ~. ~_.. ~.~_. 

р. зпектр .. чесниЙ - с. "'~"1еКТРИЧIIIJ. 
І :.!~!. Румнорфа, Rutllllkorff; RuhшkОI·Н

scber; (uе)RullJпkог!! u;аmУШh'Il, 
епuраль)'-Ру"к6рфівськші. 

U~J. Рупор - ГУЧНИ" (-ка), говір'''''' 
(-ю,); 

р. антмсептич_ский - г. а.НТИ!'t'II

тИЧJIИИ; 
р. веерообрааны�-- -І'. вія.lуваТIІІI; 
р. металлическиЙ--г. :металіЧJ-IIІІI. 

Ii~ І. Ручка -р~чка; 
р. дер_вянная---р. дерев'яна; 
р. ааводмая-р. накрутші; 
р. нреСТООбрааная-р. хрещата: 
р. поворотная - к6рба; 
р. WТblковаЯ--(J. ПРИСТРОМlIа.. 

4:lЮ. Ру .. моil (uноу"тор, "о.м.мутаmир} 
-ручнии. 

-!2~li. Рlalчаг-важіль (-жеJ"1Я); 
р. арр.тировочны�й -- В. 3t1.ТРII.Ч-· 

ний; 
р. вар.аноЙ-в. розчіПЮll1; 
р. двоЙноЙ-в. пu~віинии; 
р. аад.РЖИВ.lОщиі, .рр.тиро.оч-

нь.іІ-в. З8.тримнй.и; 
р. ааПМСІІ.I.ающиЙ--- в. лИСИИIt. 
р. ноnенчаТblА-н. КО:lІнчастнн; 
р. контантны�-н •. дотичь:овии; 
р. леНТОПРОТRЖНІІ.IА - В. Стьu:rl...:tю

посувний; 
р. напр.вп.ния- -Н. наНРНМНІІН; 
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р. OOT8HO.O"'HWA-R. аУJlНнЯльuий: 
р. п.р •• оАНW"-В. переСУВНІІІІ; 42Я7. 
р. п .... таlOщ .. А-В. друкіВIІ"і,; 42ВВ. 
р. пиwущиА--в. ПИСllиfi; 
р. ра,ряднw"-в. ВИ("lluжнИJJ; t:.!89. 
р-ги an8pO.aHHwe - вu.же.ll сиа-

р6ваНІ; 
р. оцепnяющиА-~в. ачіпнии; 

с 

~:!!lU. Са .... , фототеж.-сі1ащ. 4J17. 
429]. Сала"ки (dля ()ШlUмо) - ПUJ103КИ 

(-ків); 
с. ;Jарядны�--ІІ •. H8CHu:rKlli; 4:Jl~. 
С. нонтаИТНblе-ll. ДОТItЧКUВ і; 
С. Р.'РЯДНЬІ.--ІІ. виснажНІ; 4:J1~. 
с. уотановочнЬІ&-П. уставонні. 

4~1J~. Сала'ОЧНblЙ (np1l8od, .4fотор)-пu- ,t;3:,!O. 
.lозк6НИIІ. 

4:!9~:. Само.еНТИnl?рование -- t:іі.МОПРО
JJ ітрювання. 

t4U J. Сам"вентипируlOЩИЙСЯ -- само- JЗ:! 1. 
I1 ров іТРЮНi.l.НlIІІ; 

с. (.HOmOPJ-------UUМОО("Т\·,llllfl!. 
42U~. Самовоабунсдат~ся,-Дит~с .. --само- ·I:~;!~. 

;IU~Д~КУDuтиtя. t:iJ~IОЗ(У,l,ИТНСЯ. 
4:,Шt.i· СамовоабунсдаlOЩИЙСА "- j'8MO-

;J\.ЇУДНlіll. 

4:!tJ7· СамовоаБУНСАен"е - l"dМО3UУДЖУ- І;:~З. 
нання, С(і],lОз(і}, ,Т,h:l·IІIlЯ. 

·1~!J!;. СамовоабуНtДеННblЙ - t;<iMo~ij\-
,J,іКtШИА. ~ l:~:.! І. 

4:!!m. Самогенериро.ание -- caMor~Ht'-
руnйннн, L:i.lМОГРНl'рUнаIlJlН. t:J;':,j. 

1:300· СамоrенеРМРУlОщиА ~ ('dMor'~H(I-
І"ВИЙИ. I~~O. 

,):301· СаМОДВМЖУЩ"ЙСА (J.lеr.тровUJ)
t:dМUР~ШНИН. 

-1:Ю;':· Самодействующий l'<:lМLlЧИШШJI. 13:!7. 
43U3· Само.аКРblваIOЩИЙСЯ (Іі.щпuн)- 43.:!1'). 

t;u.\lu;.mК}JИJ-iШШ. 

4:JU..J.· Самоаапис ... ваlOЩИЙ - СІНІОПИС- ·j;з:.:tJ. 
нии. 

4~Юj· Самоаапорн",й, самоаапмраlOЩИЙ-
ся (li.ilanUH)-Сн'мозuпірнllil. 1;):30. 

1:.Юli· Само.арядка-самонасюіга. 
4~Ю7· СамоааРЯJКaться,-рядиться-само- 4:331. 

]laCH~KЙTHeH, LdМUН8СIlап-..:ити-
t"Я. 4~~2. 

4;3UM· Самоаарянсающмйся - l'd.\lОИR-
t:IIUЖНИIІ. -1:J:J:J. 

-1:JU1J· Самоа.РЯНС8"ие - - eiiMOHiJ.CHWR8.H-
НЯ, само (·lJ~~J-~t:'ННН. ,1334. 

t:JI0· Само •• рянее"'НblЙ -- самонаСJl8.жt>-
11І1>1. 4~J5. 

4:3 11· Самоиапучающий ... - ('(імопрuміню-
шілЬНИ". 4~~6. 

4:1 І:!· СаМОИ'пуч.нме - - СUМОПР(}~lінlО-
нання, са.мОНРО}11ньUваIIНЯ. 

4JJ3· СаМОМНДУМЦИОННblЙ - (;а~юіНД)'I\-
цiilнаи. ~337. 

4;31 І. СаМОИНАУКЦИЯ-L..1.\юіНД)'КЦ1Я; 
с. нажущаяся---с. ІІЙВllа. 

4;315. CaMoHone6aH"8 - Lі.\МОКОЛИВНІIНЯ. 
4316. СамонопебпК>щ"Й ... -- саИОКО.1ИВ- 4J3~. 

!lИН. 

р. торм •• и .. а .... в. гальміВнИй. 
Pw ......... -I<8Жс.1{щь (важільцЯ). 
PW'laJllМwl (аппарат, 8bllUlJOча-

mель)-вiuкільнаil. 
РАД (нanРЯ3lCi!НU1I)-ряд (-ду); 
р. т.рМocan.ктри ......... .-- р. твп

.10електрliчниit, термоелеКтрИч
ІІИО. 

С."окомпаУНА8І"ро.анм. - само
коипаундування, с"иокоипауВ
д6вання. 

СамономпаУНАМР'J_ни .. А - само
l"'О}1пау нд6ваllИЙ . 

С.МОМОIlП.УНАIІРУIОIІ&ІІ" - саМ()оо 
компаундувМьниИ. 

CaMOOТТВnMIIB.HM. - си:мовід
шт6ВХ~'ваIlНЯ, t:ам.овідштОвх
нення; 

с .••• имно.-с. взntине. 
СамооxnансдаlOщиАСR - сu)юохо

лодюіjJ; 
С. (dутье ... )-еаиоост~·дНliIl. 
Самооxnамсден ... - сам.оохоn6дж)·· 

вання, ~амоохолuдження; 
~. (dymьeM) - саИООL-r>д'.'уваllНЯ, 

ca .. oo~"Т>" дження. 
СамооxnаНСАеннwй -- L:aМоохол6-

дженни; 

с. (ОутьеА<) -- саИОёт,д",{"наlt. 
СамопиwущмА (tlUЛU1IAtЄтРI AtШНU

то.метр )-еаиоm\сuиЙ. 
Самор.аруwаоощ .. IІ ... (о eucmtMtr

С81l0руПнаціnниіі. 
Саморааруw.ни. (cucтeAlы nр" Кб

рот". aймы'.)) - саиоруішу
вання, саморуИн6вання. 

СаМОРUРRдиа--самовИСllага. 
СаNорааРRJII8НИ8 - саМОВИСIlа

:.-ь:ання. l'амовИt:llаження. 
Самора.РЯJМВТЬСЯ,-РЯД"Т~СR - са ... 

мовиснМ(уватис..я, сам:рви.сна
житися. 

СаморааРRJII8lОщмА,-РRА"W" - са
мовиснажн.ИИ. 

Самора.РЯIlC8Н".,-РRДма - - само
вИснага, самовисн~нuя. 

Самора.рянее""w" -- самовИсна
жениіl. 

Саморасцеппен .. е ._- самОрОЗЧіп ... 
.'ІfUвання, са.иUІюзчеnленн.я.. 

Саморасц.пnеннwа - саморозчеп
ленин. 

СамораСЦ.ППЯlOщиАОR - са.мороз
чіпнИlJ. 

Самор.гматрмрованм. -- еамореє ... 
струяаНIlЯ, саиореєстр6ве,ннн; 
С •• (сймоааIшсыанuе)) - саиоза
ІІИс)'ваllНЯ, сам.оaanиса.НRЯ. 

Саllор.r .. СТР"РУlOщ .. А (aA<llt:p.мemp, 
вй11l11LWeтp, счетчи,,) -саиореє
стрівюій; 

с. (ейМОnUШYЩUЙ) - са.иоm\сниЙ. 
C.Mo .... ryn .. po •• M... - сакорегу_ 

.1ювання. саморегу;г:ь6В8IlИЯ. 



І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
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4339. 

1:J4U. 

Самор.rуn .. руоощ .. А ... гулівнИU. - ссвюrн:>-
CaMOCM~XPOH .. a.ЦMA -- са.моспн

хкоЩЗіЩIЯ, СЮlOсинхроні:JУ' 
С в ІІНІІ, саМОСИІІХРОНіз6ваннп 
аМООМНХРОНМІмровани. - ('ам'с 
tИИ:і>Оllізування. саМОСИIІХ'р,,: 
шз .. ЦІЯ. 

4341. 

4:J42. 

4343. 

4344. 

4345. 
4346. 
·1347. 
134Ь. 

-1349. 

-1351. 
·IЗ5t. 

1351. 

lШ:J. 

4:156. 

-1:157. 

-1:159. 
·136и. 

С.~ООМНХРО"".ИРУЮЩМ"ОR-t:амu_ 
t:ИНХРОНlзацін ННИ 

с.мGотоятеn~ны�' (у'часток сети) 
-llе3UШ~~ЖIІIІЙ ~ 

~"HOCT" -- неза.lежність (-НОСТИ) 
амох,ОА (счеmЧllка) - caMoxi~ 
(-ХОДУ). • .• , 

СаМОХОДНЬІl-сймох і.l,ниЯ 
~aHHW" (аппарат) - по.l~3t\IJвиІі 
С _"тим,тр - цеllТИМl'Тf~Р (-тра) . 

• ~~~Н"ІЙ набель - сапеРІІніІ' 
СIі~~Л~НИК (-ка). кlt.бе:rь (-U.1H). 

" • (щето,,) - зБJГUIІШI' • 
(о60ДОЧІШ "абеля.) - зступаНl-~Я . 

Сб~г_а,т .. аR, c6emca.TbCA--- з6іІ'UТНС~, 
~UІГТИСJl; С. (об Оболоч"е)-з<:ту
пu.тисн, зстушітисн. 

Сб"rаоощиА ("раЙ)-JUіжшііі. 
Сбlга1OЩМ810,А (об оболочке ка6е.l.ч) 

-3СТУIllIИН. 

Сб~~~ТЬ, ~б':lмаит~ (YlJlU)-;jU~"lll
~~~1~1I, ;;jU.1И3ИТИ, ЗВОДИТИ, JBC-

Сбn~ж~н .. е (yz.lei1) - ~~IЇ.lижавня 

~~~:.~~~jf~~HIlH, ЗВU,J,ження, зве-' 
Сбор"а ( .• "ир" .нашиНl") - СКlа-

давнн. 
сБорочнw"--скI,1;J.u.1ы�ш1·· 
о. аал, маетероная--ск..lа~а,;IЬНН. 
Сбраоwванме. tгО.'lолеdа) - еl~И-

давни, СКИШЧІНЯ. 
Сбрае.wват~, сброем1'~ - C.h:II,J,a.TI.,I, 

t:КИНУТИ, \ 
Саареннь.,,-зваРt-'IІИIl. 
С.ар~.ани.,-рна - :JfJit.PKHH.l.НlIН. 

;JВUРСIlНЯ. 

I:НіІ. C.ap~.aTb ,-рить ,-ея (о провuuа.r)--
3~ШРIUШl.ТИ, :.інарИти,-ся. 

136:!. 

1:16:1. 

·1365. 
.:166. 

·1367. 

-136::!. 
4:169. 

4ли. 

~:171. 

437~. 

Св.рка -- зварювання, 3Bapl"III1H; 
с. зnентричеоная - f>.leh'l'p 1 I,jBtl

ptJHIHI, зваrр.ннн елеIПІIlIЧ((I_'; 
о. а. дуговаЯ---l~.l. 3. ,lYKOl:SC; 
о. а, нонтантная-е.'J. З. ;~llтЙч.III', 
Свароч"~.іі (тршщjjор.иатuр) 

3I:ш,р"иlt. 

С •• неиА (свuнец)-----<·ні;,-t.,;иИ. 
С •• рление - ('веРД.l іНВ:I, cвep,-~

.11:ШIІН. 

С •• рп"т" (вент. fiанаЛlх) - сиер.J.
.. НПН. 

С •• рпо ~·ООрдло. 
с."р"уть.іі ("абе.,ь. шнур) - з,,,j

таllИИ. 

С •• рть ••• ни. --- J}IUТУНt1l1НЯ, 3.'10-

таНIІН. 
C •• pTbl.aT~ .-PHYT~ (кабе.1Ь)--;J.шJ

тувати. змотати. 
С •• рхген.рация - надгенерсіЦ1Н, 

::~~Г(.lІеруваиня, Ha"Г~Hep6BHII-

l'нртопечатающии 

·13і3. С •• рхr.Т.РОАИИ, .yn.pr"T"pOA""··-
.137~. надгетеродIlн (,"а). 

С •• РГХ.Т.РОА~НИРО •• НИ. - на}l.І·е-

~~~1~~~Н)lвання, на..1.Г(~flродинQ'" 

4375. С •• ,РХГ.Т.РОА,ИНИРО •• ННblА - lі:.1Д-

.137Ij. І~Тf>РU.J.инuваниЙ. 
С •• рхаар"днЬІ" (об UСПblflНlIШU) 

lluднаснfu.КНИІl 
C"HOCT~ - на;:r.н'uСШЬКШ('ТL (-110-

-1377. сти). 
С.ерхи~кро.оА (поmен цим) -но..; -

н,:крuвиJt. .. 
-1:1 7 ~. C •• pXM8r ... Tpano. - НIlДМl1гістра

ЛЯ. 

-1379. С.ерхмагиетрan~НblА - ,ltiдмагі-
етvа..1ЬНИИ. 

43tю. С •• РХМОЩНIаІ"-надпот~·;,-книі1; 
43~ І. с-"ост .. -надпотужиість (-ности). 

с.~rи~~.ИНХРОННЬ." - llUДСИJlХРUIІ-

43~:!. 
43Ю. 
4З~4. 

43~7. 

43:;~. 

-13!>\!. 

439и. 

4391. 

1:J92. 

C8ep~ то К,п.реток-надстрs М( -М у). 
С.ерхцентрал~ - надц~нтru...'І.н 
С •• т -- світ.Ю (Г. У. 'Г.Il" ФІ' 

Д(Л·., АР.); " .~. 
е. бепwй·-е. (jl.ae; 
~: •• рхнмЙ---с. вер Х.нс , гор іШllС; 

::717:~~aTenbHb." - ('. ПРlt замн-

е. наПИnЬНblА-с. аШJ.ншt-; 
о. наопоенны�-с •. lІашаРОfНlIН~; 
е. нормan~НW"-l'. HOpMa..lbJ1e; 
с. окраwеННblЙ-t:. :Ju.UUJJвлеIН~; 
о. отрвжеННblЙ-С. B�;tiJHTt!-; 

С. ~й~:~трвж8нны�й - l'. lІ<LпіllШ"J,-

~~:I~:~ссеяннЬІ" -- L:. IІi.lПlВРО3-

с, потеРЯННЬІ"-=-t:. втрiLЧIJIlt:'; 
е. ПРЯМОЙ-С. uез[юсер'Щ,IIС; 
с. раеС8ЯННblЙ-С. РОЗС ія ІН-': 
О. сnоиеТblЙ--С'. шаруваТІ'; 
С. TyeКnbli-c. тьм.н:llе; 
О. Ц8етно"-L:. КИ:Іьор6ве; 
С. аn8КТРИЧ.ОКМЙ--С. е:J~КТI'Іічllt); 

о. ::;:,Г;:~~~:-T:b. - ~. ~ilсвічу-
Светить.-ся,-сВlтИти .-сЯ. 
Св"тов"іі (миIіРОфон. dyza. Jф-

YJekm)--t:НІТЛОНИН; 
О. отдача, о.етоотдачв--(;, Нll,\uT

IІIl'ТЬ,СВIТ.їl)ни:~атніСТI~ (-lІlн.:ТIІ); 
С. технина -- f:НlтлотехніЮі. 
СВ8тои~лучающмй - CВlTJIOHPIJ~Ij

HНJBa . ..1ЬHIJIl. 
С.е-r:оналученм. - - сшт:ющ.юМ,іIlЮ

ванн.н, СВІТЛОПРUМІнм:'Вt1НШl, 
СветонепронмцаеМblЙ -- ('вітлu-

ll~llJJt)нИI{.lИВI1I1, неСВlТ.l0Пl 1 О-

;jUРИИ; 

O-МООть - L:lJїт.101ll·прОНИКЛIlUI1· гь. 
(-вости),І~есВіт. JопроаОРIСТЬ(-'}\J-
СТll). І 

С •• ТООб~ааование - свіТ"lуваНII:І. 
СВІТ:IUвання. 

с •• ~оп.чвта':іие - світ:юдру"у
вання, СВlТЛОI\Р~К (-ку). 

СВ.~О'р~~атаIOЩМ" - свіТЛОдl'У
КІВНИО. 

СветопроараЧllьШ - ('вязь тесиа" 
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4;1ІІ;І. с •• топроарачи ... А - світдопроЗ6-
риil; 

.-чио.т" - СDіт:ruпроз6рісТЬ (-ро· 
СТИ). 

4:'Н:'4.. С •• тораое.навнм. - світлорозс ~ю
ваuни, свіТJlOРОоСіЯlllU']' 

о. nMOT080A--о. apKyl..llЄBe; 
а. npoкaTHWA - о. проваJlЬЦьО

ване; 

о. e •• hcmA--О. св іЖf>; 
С. оерномиоnwА - О сірчзно--

I,Нсле. 
С."НЦО""". - олпвув8.IНl,Н, оли-

в6ваНlltI. 4395. С •• тораоо ..... ющиА (колпа,., Npa
с"а) - СВІт.lOрозсіВШШ. 

439и. С •• тооигнanиаациЯ - СВІТ.10I'ас
лівництвu~ О. (/Іроцесс) - СНlТ
.1OгаС:ІуваВIlЯ. 

441:;. С ... ицО .... А (илес", б,лила) - оли-

431.17. С •• тоомгнanЬНЬІ" - світлогаГ:lіU
шШ; 

е. д.ло - свіТ.lога~.lівнЙuтвu. 
439~. С."тоф"n"тр - цiДJi'IO СВIТ:IОве. 

СВітлоцідlIЛО. 
43911. СВ"ТОфОР-"Вlтдогuс.1іООЦЬ (-вц,і), 

Гl1сліооць (-вЦ>"І) світлоmiЙ. 
44UU. С •• ТО'lувст.итепьмw" (;МЄАСенm)

свіТЛОЧУТJIивИJ1 ; 
0"пьнооть--світ.10ЧУТ:llівіL:ТЬ (-ни-

44Ul, св~~:~~ентрич.снмЙ - cBiT:LUt~,'lt"K
трИчrШіІ. 

'14Ut. СВ8ТЯЩН"(ОЯ)(0 notlepXu.ocmu, mоч
ке) - світним. 

-1403. Св.ча--<·И ічка' 
•. Г"ф"8ра-с: Гефнерівська; 
о. д.оятичная-е. ;J.~L:ятк6ва: 
е. ионусственная---с. ~чна; 
о. nюотроввя---с. Жllраllд6льнu; 
с. номинальная--С. нuМlиа,пьна; 
О. нормальная-----\;. норма.аьна.; 
е. пврафИНО8ая-С. парафlllUВU; 

-о. ЯбnОЧНО.В--t..:. ЯБЛuЧКlIВі;і; 
О.~м.Тр----t:,-.\It:тt'Р (-тра); 
о.-м. нвадРВТНblЙ - (.-м. KHUApu

ТUDИЯ; 
с._чаО~.-L'одЙна. 

44U-l. Свеч.нне-свічеШІЯ; 
о. пиnо.о. (в Pt'Hтz. mруб.)-· 

uYdKOOt1; 
с. нвмбоnьwее- -І,; LШI1UJдьше; 
о. uотаточное-~t..:. за...;lишк6в~; 
С. P080bo-фиоnетовое tB pt'llm2eH. 

труЙ.) - с. !,u .. ,"ВО·ф'''.lк6В". 
44U~), св.чеобрВ8НWЙ (о ЛQЛIПОЧhе)-свіч-

кувати 11 , 
44ОО. с •• чной (паmрШ·,)---t:НLЧКОНИll. 
44О7. С.еwенн .. Й-;jВИt,;ЛIІIІ. 
44U~. Св.шивани". овмеанме (l\а6елеu)

звисання, звиС (-су). 
44и9. Свеwиватьоя, с.еситьея - 3НlІсІі

ТН, ЗНИСНУТИ. 
441О. свмввние (каната) -- :Jвиваннн. 

ЗRIlТТ"; С. (в иухту)-·ю)іІ.111lIlН, 
lіUИ.lt-нl1l 

~. комбини.,оввнное - J. І'tuмбіНu-
иtLНС; 

в'"НIІI1; 
о. квб.n .. -- JlОО.rIивОввниlІ )кИль-

ник (-КI1), кu(jель (-Оля); 

141(j. 

1417. 

1418. 

4419. 

4420. 

4421. 

с._ .... Муто .... А (uк"у.мулятор) -
uлrш' Яllо-біс)r\'Т6виil; 

е."ЦИНКО.WЙ -" олив'яно-цинк6-
виИ. 

С.мм"" •• Н"" (труб0") - зr'вІІич)"
вання. аrВЙнчення • 

С ... ичи.ат~,-"т"Т~'''ОЯ- зІ'винчу'" 
вати, зr'ВИllтilти.-СЯ. 

С."оа"... (провод"" ) - звиclt.IІВЯ. 
звИспепнЯ. звис (-су). 

Свисат~ ,-оиут~ - звисат1'І, звис-
НУТІІ. 

С ... от ..... ота" ... (вольт. dYlll)-
свиста'І1ІЯ, свист (-ту). 

с.истет~,_стнут..--свистати, свИс-
НУТИ. 

14:!2. С.обо"" ... іі ("онтакт, "олебшше} 
-ві.1ЬНИН; 

4423. 

4424. 

4425. 

С. аnектронЬІ - иезв)-ізаllі елек-
тр6ни; 

с._nод •• швии ... А (провод)-віЛЬИО-
почеп.lеИllil. 

C.oActbo-ндвстИвіСТЬ (-вости); 
о. детентмруIOЩ.. - випр6сту

ва:Іыlстьь (-ности)~ 
'" ... 80nИРУIOЩ •• -ВJlsстИвість ізо

.1яцjJlна; 
о. _аги"тно. - вла.стИвіСТЬ м:аг-

нетпа. 
Свяаанн ... іі (311рлд. Jлекmрон, вол

ha)-звяа8,НИЙ; 
O"HHoeT~ - звіІааніСТЬ(-НОСТИ). 
С .... ь _ .. звнз6J< (-3К» (Г .• У., 

Т.ltч., І'ХС., ДСТ., дР·); [сто
сунки (Тмч.); в"аєАШНll (Т.мч.»; 

"". автатрано.ор .. аторная - з. ав-
тотрансформаТОРНllіі ; 

е. воа.ратная-З. обернений; 
с, гanьванмчеокая - З. гальваніч-

ниі1; 
о. АВУОТОРОННЯЯ-З. двобічний; 
о. детекториаА-З. д~кторниЯ; 
О. джмrерная-3. джИгерний; 
о. емиоотнwА--J. \:':мнісннй; 
е. индукт"виая-;]. індуктйвний; 
о. менtAуnамповая - 3. міжлям-

повиіі; 
С. надежная--з. надіНнин; О. проотое-З. прuст~ ~ 

о. олонutо.-3. сtc..Т(н.дне. 
4411. Свивато. ••• "то. ("анат, обмот"у) 

'-3ВИВ"ТИ, ЗВИТИ; •• (В бухту~ 
l(оitл ити, ск6fi.аити. 

441:!. Свинбурна трвнефор.атор-свін-

о. обратнан, boa.p.THaR--8. зно-

рбтНJlЙ; 
о. пер ••• нн",-3. зміНІІиll; 
о. поетоянН"'-З. неаміНlІиі1' 
с. пр"м",-з. прямИй; , 
C~ онnьная-з. МіЦНИЙ; ,j, рніВСЬКІІІІ трансформатор 

(-ра). 
441:3. С.МН.Ц-U~lИВО~ 

о. губчаТblі-lІ. гуGча.сте; 

о. сп_бая-з. малий; 
с. теона .. , ОМЛ~Н8R - а. міцний: 
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4426. 

4427. 

442Н. 

4429. 

443О. 

4431. 

4432. 

4433. 
4434. 

4435. 

4436. 
4437. 

4438. 

4439. 

4440. 

4441. 

4442. 

4443. 
4444. 

4445. 

4446. 

4447. 

4449. 

4450. 

4451. 

О. тр.но.орм.Тор ..... - з. транс
форматорннй: 

u. ч.р •• оопроТ ...... Н ... - 3. оп6-
ро .. : 

о. 8п.ктро •• rнмти... - З. елек
тро .. агнСтниіі . 

Cr .. II.M ... (стєp3fClfЄй, Пр040дни"ов) 
-згишіння, зігнення. 

Cr"~.T", oor"YT��,-о" - згинати. 
3lгнути,-СЯ. 

СrкlІ.lОщ_1І - згиннйй; 
о-о"-згинкйti . 
Crn ........ M ... (ВОЯН) - "рівнюван

ня, зрівнеllНЯ; 
о. ("абелей) - виг.lаджування, 

вИгладжеИIIЯ. 
Crn.IКМ •• T", orn_MT'" (.OIlНII Пf

ренanря;ниния) _. зрівнювати, 
зрівняти; 

о. ("абель) - вигладж}'ватв, ВИ
гладити. 

Сrор.и ... (углеu зле"трода)-зго
рН(а)ння. 

Сrорат~,-р.т~ - згорfi(а)ти, зг", 
ріти. 

Crop •• w_1I (06 углях)-згорілиЙ. 
СryщаТ"ОR. aryCT .. T .. CR-ЗГУЩз,ти

СЯ, згусТЙтися. 
Сrущ.мм. (дЬLlla зле"тр.) - 311'

ЩУRання, зг~щення. 

Сryщ.ммwlІ-зП: шениti. 
ед ••• т"" сдат ... (u .... ущество, .мате

рийяы) - Зl\авати. здо.ти. 
с .. ТОчН .... rap."TM. - здава.льн і 

гарантіІ (В оренду).' 
СА.... (прuбора .. на про"ат)-зд'l

вання, здання. 
CA ... r, ОМ.Щ.м". (фаз)-зсов (-в}'); 

зсовш/Ня (Пул.); пересунуття 
(Пул.); розАШН (Рнд.); перєсув 
(Т.); зсув (Т.); 

о. othocMT.n ... h .... -з. віДli6сниЙ. 

С" ... rаии., cA ... r (cuло8ыx JШНllU, 
щето,,) - зсування, зсунення. 

C" ... raT", ОД8ИНУТIt.-ОR (о сuлов. 
ЛUНllЯХ, фазси:, щет"ах)-зс}'
вати, зс~нути,-ся. 

ед_ иr.lОщиАСR-ЗС}'ОНй.й. 
с".IІI1С8НМ., оlпимс.н". (углеil)

Збmіжування, зближеНІІЯ, зв6-
джування, зООдення. 

САО .. исиоll (о мачте, тру6е)-зсув-
НІШ. 

С".иНуТ .... I-зс)' нениіі; 
о. по ф ••• -3. фавою. 
СА.о.миwll (стОJl6, гuр,.яндаj--ПО

дв6єщш; 
о-ниоат", - подвоєність (-ности). 
САУ •• М". (Ilзолир. nyдpы. ІІС"Р)-

8Д"ух}'наIlНЯ. 
С"У •• Т", САУТ'" - здм}хувати, 

зд"ухн~ти. 

4452. 

C.II.OТO"MOOT~ ("uловатта)-собі
вартість (-тости). 

Ce •• pMwlI (полюс, сияние) - пів
нічннl •. 

4453. С ••• ро •• rнит"",. - північно-:ма
гнетннІі. 

44М. 

4455. 

4456. 

4457. 

<1458. 

4459. 
4461. 

4462. 
4463. 

Н64. 

4465. 
1466. 

44(;,. 

44Ii~. 

4469. 

н,и. 

1471. 

44,3. 

4474. 
4475. 

4476. 

Сеrм.ит--в ідрізок (-зка), ceМl~HT 
(-тв); 

о ........ НО.---с. затискний; 
о. моnn.кториwll - с. ,сомутатор

ннlІ; 
". М .• weт,n.IОЩ'" - С. КОМ}'-

таторни/і витнчниlt; 
о. Mon~ц •• oll--e. кільцевиі!; 
о. OnIO��Amoll--е. :lОсняк6виЙ. 
Се""о (стойlШ, ""оря)--еідл6; 
о. nОАn"Р.IОЩИ-С. підп6рне. 
Се""ооllр •• иwll (изол.чтор, под-

став"а)-сід.lунаТИІI. 
ее.он гро.овоА - - пор", ~t::'30H 

(-'ІУ) ГРО"ОВИЧНІІ. 
СеАсмогр •• anеКТРМЧ80КИ" -- сеи

с .. 6граф (-фа) електрИчппit. 
Семоматр - ceKOM~Tep (-тра). 
Секторм .. іll - внрізк6ВІ'Й, сектор

нии. 

CeКYMAOM.p--eeKYH.~o .. ip (-ра). 
с.КЦІІОНМРО •• НИ8 - cel~цiOHYDUH

НЯ, секціон6вання. 
С.нцион.ро_нн~А - секціUІluва

ниЙ. 
CeKЦMOH"PO •• T~ - секціонувати. 
С8_цмоии ... " (вbllмючатєль)-с"'н:

ціllнни; 
о. обмотка - ~lОташк6ва UОвитка. 
С.Мц .... -секція; [ді.1ениця (РнU., 

Др.)]: 
а. (обмотки, вuтков)-:м6ташна; 
с. " ... an~"ая-М. початк6вu; 
а. поnо.мич_стоА .0Р ... I-14. по

ловинчаста; 
о. променсуточнан-м. промі;.nна. 
Сеп.кти.н ... А (о аШЦllmе, иад уче

нuu)-вибjрчий, еелеІmвниіІ. 
с.n.кция - Duбlриjсть (-НОСТИ), 

селектИвність (-ности); 
о. А80Ilная-в. подвійна. 
С.п.м-селен (-ну); 
о .•• тann"ч.скиА~. металевий;' 
о. ОТ.КnО8ианwА, ст.иnоо6раанw" 

--с. СJC.lуватий. 
C.n.Ho8wA (злеменm .UlfmeHau.weтp) 
~еден6виЙ. 

С.п"око-хоаяіств.нная ап.ктрмче

окая отанцмя - С ільсько-го
сп6дарська едектр6вня. 

С.М.фор--еемаф6р (-ра); 
о. 6nоимровочи ... А--с. блок!.внІ1II; 
о. ВХОДИОМ--С. вхіднйй; 
о ..... ходиоі-с. вихідний; 
О •• вухам.чи",Й - С. двопоlWз

ни/!' 
u. каР';МКО8 ... Й - с. каРЛИКОВИIІ. 

маленький; 
о .... pwpyrMwll- с. маршр~тнин; 

с .• ноrОКР"'П~НblЙ - с. MHOГOp~-
кпи; 

О. ОАмокрwn~мwА--с. однорукий; 
о. праходноl---с. прохідний; 
о. ТР.Х8н.чнwl---с. трипок8.зииfi; 
О. укаааТ.П .. НЬІ.-~. указівний. 
с ... аформwll--еемаф6рииЙ. 
С.НО_ТО •• ТР '- чутливостем:і р 

(-ра), сеllситометер (-тра). 
С.р.0_тор--еервомот6р (-рв) 

Сердечник 
СНІ'И8Л J1ерееЗДIlIdИ 

1477. СеРА8"М"К (мшнuта, тРшщJЮ(рРN 
-осердя (Г.); стри"""'!Ь (У' 
сєрце (JlсФ.); ШJ<воршь ., 
Тмч.); осереддЯ (ДС']' .); ВЄ. 

о "PTM""~H"'''--O. сторчо , 
о' ... n .. и ..... ---n. залізне; 
о' "."MYT���a-.о. замкнене; 
о' "0" ...... "."---0. конічне; 
о' •• rНІІТИWа-о. М8.гнетве; і а 
о: nn.отии ... т ... А - о. n.."tBT вч -

ІІІ. р ••• ет ...... и ... 
м. рО3Г8.іl)'-

жеиа; _ммиyтllll-ІІ. 
с. p"O."HyтaR, Н 

не"l.Lмкиеиа; м роаІІО-
u. p.onp .... n .. T8IIмe ... - • 

дільча; ( _~')--II. вузлу-u. OnО __ С УВЛ~ 

вата; ..... л"""'ВН&; 
о. т ...... Ми_М • т l!фн&; 
о. T .... rp .. M ... - .. • телел?ктJ'*'UI&; 
о. an.�CTp .... eo .... -М• _ )І. ел:ек-

о. *:~IOO""'''-O. полюсОве~ .. 
о про.опочнwl--О. дротяне, 
о' С8ИНЦО8 ... "--О. олин'яне; 

о. 8n.МТРОnРО80АИaR 
ТРОПРОВідна:...-~ IJlIIDР) _ !ІВ-

4489. Сет •• оlІ (тpaн....-fМ'-
~жииЙ. conpo/fllll-

о: о ...... tOщиlо .. --О. ЗRім.~не; 
о оnпоwмоll-о. суцільне. ) 
о: от.риси.оllрааиwll (в uнdy"moPt 

-о. стрижнювате; 

4490. С.,.о .. иwll ("ондmсQЛlOР, вИ" 
лени.), paдиlГ:['p8T~ . Н. 

4491. Се ... м ... -пе~кр)й (-ро )~овітрЯ. 
О. "po_Marн"T~08 - п. 

о. о' ... иw,,~. зніма.IН~; аВС-
о. ТР.И1І.ор •• ТОРИblА -- о. тр 

форматорне; . 
о. tp.xctopohhmA--О. трибічне, 
о. "мор"-О, витворцеве. ібля-

44,9. Сер.lір .. отьоlІ (о слюде) -- ср 

O._~::~.T"'A - сріблясто-диича-
еТ\lИ. їі ' • 

4.!tiU. C.p.6p"T~, аальван.---{'r 1 НlИТl . 
4481. С.р.6ро--срібло; . _ . 

08р.6ром ПО"РW8.Т",--СРІОНИТ:. ,;а. 
44t!Z. с.р.6р .. мм ... 1І (вольтаАСетр, з Р 

ло)--сріБIlИЙ. 
44Н3. Сер ... о_трамофор .. атор -' )1Il3IЮ

вий трансформатор (-ра). . 
4484. Сери.оная MaWMM8 - Н1\зкuва ма

шИна. 
4485. С.р"я, РЯА (водн. "оле6аниu)-

низка, ряд (-ду). . , 
4486. Серная "мопоТ. - СlрЧUllа кис

лота. 
t-lН7. Сетка-сітнд; r' 

А., р.ш.ти. (8 "amodHOU лuмпt)-
rратнИця; 

с. аИОАоа"ранмрУlOщая - і. анО
J.оз8.стvАіLлыІ;; 

u. а_щ .. т;,." \pйduo) - г. захиС-

на; .. за .. 
u. охранмая, lащмтная -- 1. 

хисна; 
О. предохр.н"тen ... н&Я (дл.ч ПРОВО-

дов) - сітка охор6l1на. . 
4488. C.T~ (зде"mр.)- .. е~жа ()!(ї~·»~ 

c.mJ<a (МТК.); поснова Н •• 

О .OIAYWf А-М. надаемна; 
о: .орон"оvорааН8Я (8 антенне)-

м. ліикувата; . 
о. ВТОР"'1ная-М, вторинна;, 
о. lонтоо6раlная (антеННЬІ.) - м. 

парас6лыl;; . _ 
Н"ПРО_Нlмро.анн.я --- М. ІМ 
провіз6ваllU; 6 

с. и.6.n~ная - м. ЖИ.1ЬШIК ва. 
JCRблева; . 

о lІоn ... ц.вая-М. l{іЛЬD.Ьва. 
о: оо •• тит.п~н." _..l}(.освіт.'1Ю-

ваJlьна, світлова: 
о. ОТИРWТ."-М' BiДI<p~Ta; . 
о п.р.мчнu-М. первинна. 
с: ПОА'.МН.Я-М' підземна; 

ио-магн~НИЙ; чИнний; 
о. А.ІІСТ.УООЩН--П' СКJlЙЙ; 
с. АОПУОТММО'--П, ДОПУчвий' 
о. 11014 ..... 0"0.-0. КОН П ";Є'ff1.ло
с. М8Тanпом.rиитно• -' . 

магнетниИ; Єтішй' 
о. МаrН .. ТиО....-П • магИ уі_і .. 
о. ".lIfAyJII8n.8M" - П. 

з6виИ; мое) - п. 
~. м."м.нш" (допуетu 

наІІмеишиJI; . 
О. non88M_O. ЧJlиниг.; CТlI-
о. nooтo"HMO. (проводи) -. п. 

лин.; ий 
о on.6ое-0. нУтл . ие)--

4492. c·_t .. e--стИСК (-ку); о. (проц 
стискаиня, стИсиення. 

4493. c_twli-стИснениJI. 6АіОJП-
Н94. CМlМr.T~, o_ .. ~ (UВOЛЯЦUЮJl о 

1Ш)--сп8.лювати, спвл ТИ. • 
4495. СМlМм (зл~"тр.)---СТИскllЧ (-ча~, 

о. H.oтonwt. ... a--c. настільний ... 
о an .... "tm .. I�--е. елемент6ВиJI. 

4,196. с·исим.т", о_т" (ЖVIЄ8Н. листм, 
UдOляцuю)-стискllти, стИснути· 

4497. СисимаоощмА (о lfanpR:NUHUU)-
стискийll. а 

98 C .. rMOn (условн. ана,,) - г СЛ~ 
44. (Г у Тмч Рнд., ДСТ., Др.), 

ан';;' (У.);" шгНQЛь (Т ... ч.): 
о. (прибор) - гаслів/щь (-вцН), 

110. акуотичнии" - r!tсло слухо., 
UК}'стИчне; . . 

о бnои"ро.очнwА--Г. БЛОК1Виr, 
о: ......... "оl-Т. викли~ве;. , 
о •• WXOAmoli-I'-ЄЦЬ вихщииl.; 
о. Ah •• ho�-г. деине; 
о •• mp.,t ... l�-г. аакрИте; 
о' •• онмон_г. ДBBiBKO~; 
о: .... 8OТ .. Т8II~H ... "-T. авіСТ1Юве; 
с .... и •• Ро .... І-r. мвневрllве; 
о .•• oth .. �-г. -місцове; 
о. "о .. ио_г. нічие; 
о оlщм"-Г. ~агftлt)пе; 
о: onT ..... o .... 1I - г. зороDt'. оптИч

не' 
о. о,.'lІоllиwll-Г. відбillне; 
о. OT ....... TWIl-г. відкрИте: 
о. n.ри8Аиwll - гаСЛів{>UI~ ,.CIJ6-

Iзд6вий; 
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4499. 
450О. 

45О1. 

45О2. 
450~. 

45UI. 
45О5. 

450(;. 

Сигнал переиосиьdl 

а. n.p.moamw.·-г. переносНJ\lІ' 
о. по .... Но.~-гАсло викличне! 
о. ПООТО~""".:- гаслївець дo~гo

ЧUСllиil. ПОСТlilниl!; 
а. n,."n ...... Mw. - г. допереlз

довиl!; 
8. np.Aynp .... T.n~Hw. - г. пере

стережии!і; 
с. "РОХО"МО. - г. прохідшіЙ.-днЄ; 
о. ОИ801"!ОГО проао •• - гаслішщь 

иаСКРІ~ИЙИ ; 
о. Tep_08nIKTp.",o,,_" - Г. тер

~fое.1еkтрIiЧl1е; 
ІІіІ. тонan~и .. А (Нfзатужающее "0-

лєбшшє)-г. тоиальие; 
О. ТР'.ОГ", T,'.OJIIHW. - Г. три-

вожне. ['Вll.ЛтівиЄ· . 
1JIiI. • •• гp .... T.n~ - г~слівСць-заl·О ... 

родник (-кв). 
с .. гН.n .... ц .. О""wl1l--гасліВНий. 
cMг~.n .... ц.... (наука) - гаС.lів-

ництво, гасл6ваНЕЯ' 
с. (nроц<сс)-гаслуваll~" (Рнд.); 
о, ..... nо .... -1', жезлов6; 
С. Ж8nlаНОДОРОIІІНaJI - І. Jаліз

шіЧІІЄ; 
". ІМ.-•• "ono"on~" ... ~ г. З. ;~ЗВО

Jl(Іве; 
О. по ..... ри... І', lю~а,;не; 
о. а~,"тр"ч,сма .. -е.1ектр()гас.lів

НИЦТВU. 

сигНan ..... ро •• Ни. - - l'асJl~'ВаllНя. 
• ГUС.16вання. 
Сиrнanи."ро •• н" wA--гаС:Н)В6I1ИЙ. 
С .. rнan".иро •• т~ І'аслувати 

;щ,вuти г8.с.'1Н. ' 
Смrн8nМ ... РУIОЩ"" - гаслівюія. 
C .. rMan"MW .• (аппарат. npu60P)--

~~~~:~~~:~~~h~' (OlnНOC. I'L сигналу) 
а. депо, HaYk~ -- l'uслівнИцтвu. 
Сип. (С8ета. nРUПl.ч;жt'НU.ч, от

mWll'Luвшш.ч) ~ сИ.лu~ 
о. тока. naMn.,,; (strength 01) cur

J·ent. (illtl'llsity 00- curJ'ent; 
Strum"taJ'ke (О. Stгоmіпtепsі
tat (І); illtHlIsite (О de соuгвпt
"ТРУ" (-му) на ІІампсрів. В'>.lИ
ЧИllU CTp'fMY Ш.l nампtзрів; 

с .•• рт.инan~Н&JI (CfJema)--с. НРЯ
.\lUВИСlНl; 

С. 80.МУЩ8lОщаR --с. збурна; 
с .• ~IНУlКАаlO""ая--с. ~м~шува.IЬ 

на. IІрнмус6ва; 
а .•. _Н.ШИАА - С. З. стороння; 
с. Д.ИГ,аТ.П~Н.А, Д."НСУЩ8J1 - С. 

Р~'ШІИНU; 
С. д.АотаУlОщаА-l'. чинна; 
о .• ад.ржиааtOЩ8Я -с. затримнu; 
с. nOWaд"H'" механічнни 

h:lllb (I~OIHi); 
.... магнитод."исущая - магнето

~BOP~ шення; 
о. мако"мan~Н&R--t·. мuксим8..1Ь

ни; 

~. маКnОМЯlDщая (ОПОРУ) - с. Ilа
хильнu; 

с, н.М.гН .. ч .... юЩ8я -- С. :маг не

т)'в:1..IМШ; 

СПЛЬИЬlІІ ток 

•. м .. _ .... ( .. eтa~. шіжи,,; 
•• "OPllan .. m",-с. нормальна; 
о. ООНО.Н." (c.eтa)~. основна; 
•• ОТКnОНIІ_Щ8JI---С. відхильвА; 
о. о~an ..... а.Щ8JI - с. sідштоsх

НІІ.; 

О. nоrnощат.п~н",---с. вбирнв.; 
а. n~УС •• РlОч"к", - с. пlнсфе

рична: 

с. "ОНУ,.IІТ8ІІIІІН", - \,;. змушу
ва.lьна. примусова; 

,"о "Р".М., радuo - інтенсИвність 
(-ности) nРИЙМUІIИ; 

а. "Р"ПО"'НН8JI--С. надана; 
с. ПРlІт .. r.Т8lI~И"1 "Р"ТIІ1ІІН8JI--

С. ПРИТЯЖIl8.; І 
а. ПРО'!".ОА.Аат.уlОЩ8JI _. с. про

тичинна; 

". прот ... оаП."ТРОА8ИИСУIЦ8R
п реТНt>Jlектрозвору шення; 

а. ра~но,..АаТ.УlОщаll - С. ви
t.:дl;J.на; 

а. р.аТllrИ •• IОЩ811 - - ". ~озтя
ra.}]bl:Ill.; 

о. р •• кт".на .. -с. реактивна; 
о. О"НХ~ОН"."РУIOЩ811 - С. СJlН

ХРОНlзаl\lIIна; 
с. ОР.ДНАЯ (света) -~. пересічна; 
а. О; ГОР".онтanьн.я - с. П. по

зема; 

с, с, К.~,.раТ .. ч.оКая - с. П. ква-

;хратична; 

о, оф.р"чеанаА--С. сфери Чllа; 
с. термич.окая~. термічна; 
о. тона отд.ааемая - віддD.ваниli: 

струм (-му); 

с. тор .. ааная-с. I'a.lb~iBlНi; 
С, требу.мая-с. потрібна; 
о. тяги-с, тнглов().; 
о. фотоаnектрич.окая -- t.:, світло

Р.lеКТРIІчllа, фотоелектрична; 
о. :~::~ОбеНlН811 - с. нідосере;J.-

~. аnектро.о.6уд"т.п~н.я, ап.к-

~~f'~~~::нсущая - р,леl'СТРU~UОР~-

". :'і:=:~онмч.окая - {'. гармо

е. а. ПРМnОЖIJннаЯ-·'I~. ні&.,1,ане; 
о. а. р.ант"вная--€. реактИвне; 
О. аn.ктрод"намич.окая -- с. елf'Н

тродинам ічна; 
о. аn.ктромагнитная - с. e.lt-'K-

тромагнетна; 
u. Іпе"троотатич.окая І'. e~lel'-

тростатична; 
Q. зn.ктрохимич.окая С. e~leh:-

Tpoxe:ll Ічна. 
4507. СИnИТО .... іІ (о сопротивл.) -- си.lі

тоВНИ. 

451)8. CMn~aoil (лото". тру6"а) -- си;r()
внlІ; 

4509. 
451О. 

о. ап. станция - електросил6ВIІН. 
Сиnом.р- -СИ.10М ір (-ра). 
C"II~HW~" (О свми, соедuненuu)

МIЦllИИ; 

~. TO~ - nе.1ИКИЙ струм; [ClIль
нии nруд (Пул.»; 
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о._.оа6у_миW. - мже зб~дже-
lІиll; ·1537. 

a.-.атrхаоощмА (о .ОJШе) -- Д~>IIe 
вгамівшіll; ·1538. 

c.-ntlТМ .. ОТWА (о слюдt) - до);ке 
пл"мЙстиil. 

.1511. с ..... оп ..... ано •• Wp .... H ... (J. д.с.: 
~нмбuлlЧlІнlі нираз (-ау). 

4512. Сим.мса (счtтЧll". JU<0Pb, єдиница) 
_Сіменсівський. 

4513. С"мм.тр"чмwA (то". 06.АЮт"а. на
груа"а)--<:нметрИчннІІ. 

O .... HOOТ~ - симетрuчиіСТЬ (-110'" 

сти). 
4514. сим".тр .. я-снметр І". 
451[,. с .... п.т ..... оК ... aтop."Hwe ... ow

lІідкер6ваllиlt електрогодИниНl< 
(-ка). 

451:Jа.СИ .. Пn8конwА - симплексниіі, ор
диlfiLрниЙ. 

451(;. СиНТом .... тор _нвстрiilllИІ< (-ко). 
СИНТОllізатор (-рв). 

4;:)17. СинтоииааЦ"А - lІuстр6юваlllJЛ, 
HacT}JucIIHH, I.:ннтонізО.цlЯ. 

4:> \8. сМНтон ..... ро •• и ... - нвстр6ЮВ811-
I1Н, настрUЄllИЯ, СИПТОllізувlш
ИН, СИllтоні~бваUllИ, СІІIIТОllі-
зацін. 

451\!. Симтоми ... роаамм ... іІ (о ClIсте",є)
настр6€ниі1, синтоніз6ttаllИfi. 

452О. синтони ... ро.ат~ - наСТIJUlOвати, 
I,;.Иllтонізуп8.ти . 

4521. с .. мтомиаирУlDщиil (о "атуш"е)
настріНшіЙ, синтонізуua...rlьниfi. 

4522. Скмтом"." - стріи (строю). сиll
тоиіам (-му). 

4523. С"нтони".ониА -- настріЙН};) 11 , 
СllІІтонічнніІ. 

4524. си"томия-наСТlJuєніСТЬ (-НОСТИ). 
СИIІТОllія. 

4525. син»,с-6уоооп~ - СИlJ),с-БУСОЛll; 
о ... еn.ктрометр - - c.-елеКТРО:ИРТf·Р 

(-Tpn), 
45:!t.i. С"НУСОИАа-СИIl~'с6Iда; 

с. иснамwнная--с. покр~чена: 
о. сд."нутая--С. 3C~H6Ha. 

-1J~-;' Смнуоо .. дanЬНЬІА (то", liрuвая)
снllусоlд8..лыІй •. 

452~' С"нхрониа.тор - син>"роніЗt\ТОР 
(-ра); 

с. анустичеси .. А. abykoaoA--С. сл~r-
ховий, Ш,УСТИ1ttНtИ. 

4:):!9. синхрони •• ция - СИНХРОНЇi:lИ,цін, 
t:ИllхrОIll ; -\8.IІІIЛ, rИlІхрUllіаt)-
наВІВI. 

45зи, СиНХРон ..... Ро.аН ... - СИНХРUllі
зува.ннн , синхронізuвання, СИ~ІІ-
хроніаіщія. 

4531. СиНхРоии.ир .... мН .... (двигатель) 
~ИНХРОllіз6ва 11 и N. . 

4532. с .. нхрони ... РО8ать -- С).{IlХРОIlІЗУ
вати. 

4533. Симхроми."рУIDЩИ. (то", сила)
СИНХРОИ188Д і Н IIИИ. 

4534. Симхроми." - сиихроні3>1 (-щ). 
4535. С .. нхРони ... Ск .. ", ..... иWА - синхро

ніIIНИП. 
4536. Синхроммwil (80льm.меmр. deuza

тf>.ль) - - СИllхр6ННИИ; 

o_mmoet...-сннхр6ннIСТЬ (-ІІОСТИ) • 
С"мхромооао" -- сннхроноскОп 

(-па). 
c .. oT .... --сиС1еll.а; 
о .• от.т .......... --с. аст.:niчна; 
о. 6nои .. р ..... Н ... --с. блоківuа; 
о. А.УХПcm_и..--с. ДВОnОЛЮ-

с6ва; 
u. А8УХПРО.ОАИ811 --- с. д.вопрово-

дова; 
О. А.УП.Р ........ - С. двотврР.фН8 ~ 
О. A.Y ..... m ... --с. двофА80ва; 
с. А.УХШМУРО- -- с. двошну

р6вн; 
~. А .. сnетч.рм", - С. д.испетчер-· 

ська; 

". дуппемси"', mелегр._с.·стрічи6, 
Д)nЛСКСllа; 

с. МІ8.ПО .... --с. жезлова; 
с. НОn~ц ..... --с. кільцева; 
о .... ГНИТНaR- -~. иагн(..,.на; 
о ... ногопрО80Анан -- с. многопро-

BO;J.6Ba~ 
с. мноrоф.аН8R - С. ~llОгофаа6ва; 
с. МИОГО."А.РН'" - с. мноroжи

ф 

нилuник6ва; 
с. многоцикnич.оlCAЯ - с. м-иоro-

ЦИ~'lічив.; 
u. МОНОЦИКn"Ч.Окая - С. одвоци-

кліЧllа; 
". Il{'Взем-

.-шва; 
ІО. Н.СОПРЯЖ8иная ~ t:.llесупрЯ-

j-I,ена; 

С. н.ур •• но.еш.мм'" -- с. uезрів-
нов&lкена; 

с. ОАноф.,мая---{:. uднофазона; 
с. ОАМОWМУРМая--с. ()Дllошнурова; 
С. от60ЙН"'--С. вїдбі8на; 
с. подеиlКtt8Я- r,;. рух6:ма; 
с. поn .. ц .. кn .. ч.окая - С. Mlloro

цнкаіЧllа; 
~. ПЯТ"ПРО.ОАНa.R - t.:. п'итипро

ВО,1.0ва; 
с. с ... оура.ио •• w.нна.. - t,;;. са

мозріВIНJВIlж.еиа; 
11.'. ~.кциоиная (1Шmанuл) - с. СЄЕ

ціЙиа.; 
". С .. ММ8трмчеСК8R--С. СИМетр:йч

на; 

". о"нтониамро •• мн'" - \;. на-
строєна, СИНТОllіз6вана; 

о. CnA6 .. -Арко--~. Слябі-Арко; 
С. см.шанна .. --с. Mi~aHa; 
с. сопря",ННaR--{'. СУПР1tжеll.а; 
с. та6п"чна .. --С. табдична; 
о. тарИфная--с.тарИфна; 
с. ten •• O"H&A--С. теJJеф6нна; 
с. трано"рм.торн." - с. траис

форматорна; 
~. ТР.ХПРО.ОАН8А - І'. ТРИПРО80-

д6ва; 
о. yp •• HO •• W.HHaR - \;. зрівно

важена; 
~. ч.тwр ••••• н." - с. чотирифа

з6ва; 
Q. w.отиф •• н.я - t;. UlОСТИфа

з6в,,; 
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4:>39. 

4340. 

4541. 

45I~. 

4;;I~. 

4:;41. 

4546. 
4jj7. 

4:>4\1. 

4:>:>11. 

4:>:>1. 

4554. 

4556. 

4558. 

4559. 

4560. 

4561. 

451;2. 

О. ш .•••• "оll--е. ш. на зірку; 
о. ш. миоrоуrOll .. Н"МОМ - С. ш. ва 

~ноrОК)'ТIІИК. 
С •• о,,--еиф6н (-на); 
О.-р."ор".р - с.-рек6рдер (-ра). 
C •• o""wlI (арго_тр, пргдожранu

тель) - сиф6нниil. 
C".O"OOlp ...... I�--сифоиуво\тиЙ; 
o.-•• оr"ут .. 1І - сифоиуво\то - зі

гнеинЙ. 
С.""". - сяliво; о. (гєогр.)-зо\

грав а (ТAlЧ.); ся,во (1'., У., 
ТAlЧ., ФС.); СЯJlJ"'Я (1'., У.): 
бляс" (Т.); посвіт (Т.); 

о. "ОП"РНО. -з. полярна; 
о. С ••• РМО8-З. півнfчна; 
е. 10ІІІІІ08-3. півд6пна. 
С" .... lІи.-оСлінчик (-ка); 
а .... оп.ро.аНН8Н - О. іЗО.'1ь6ва-

вий. 
С" ... ~"-ослін (-лбна); 
а .• ОТО.8ТРМЧ80ка" - О. CBiT.100-

мlрчиlt, фотометрИчниu. 
С".т ("олес 8агона)--ко.lішп';: 
О. е80шумн .. А-к. неШS1luа. 
C".T.""W. ("абtль)--екбченпli. 
скаТ .... " ... (~аб~"'.'l) - СБОЧУВВН-

ІІЯ, СКnЧРНIІЯ. • 

CIl8T"_T",-тат .. - ск6чуватя. 
скотИти. 

С".ЧО" (то"а)-скік (скбку); 
o-и .... -пересКоКоМ. 
Сиаw •• а .. ". (вершин столб08)

ар Ізування , зр і,аНIІЯ скіСІlе. 
С ... ш .... Т .. , ОКОСИТ" - зрізувати. 

зрізати скІсно. 
с .... _ .. А (с"инец) -- шпарув~

ТИЙ' 
O-IКНO~T~ (сви//ца) - шпаруватість 

(-ТОСТИ). 
СкаоаноА (о СОQбщєнuu І вентllЛ л

ЦІІU) -- наскрізний. 
(ССКИН •• , ИОІІІНW" зф.ент - Рфект 

(-ту) поверхн"виЙ; 
ои" ......... т---..фЄкТ пnвеРХН"Вllіі. 
СИnllAиоil (шест, Alачта)--<:кла.:\а-

ниіі. 
СИnО .. -~ХИЛ (-лу); 
о. "pytoA--с. круТЙЙ. 
Сипом ... ". (стрел"и) -- відхил 

(-лу); 
о. 800ТОЧНО8-8. східній; 
о .•• падНН-А. західній; 
с:. маГИИТНОІ--В. магнет6ви&(; 
с. аnIНТР""'ОКОІ - В. електрич-

нии. 
CknohhwA-наХИ:ІЬНИй. ; 
.-мноот~-нахи.l (-лу). 
СКnОНАТ~ОJl,-НИТ"О" - СХИЛЯТИСЯ, 

схилИтися; о. (о стрел"с)-віД' 
хилятися. відхилитися. 

СКnОН"lОщ"Аоя--<:хильнИlі; 
с. отр,пк. відхилопок8зIlа 

СТРІлка. 
Си06( .. ). (<Іл.. у"реnлmия право

д08)-КЛ">lра: 
~. "80Ана .. (для трубчатlolХ про

"0(108)-1<. подвfilна; 
с. '.IКИМНaJI- -h':. затш;кн4; 

4563. 

4564. 
-':;65. 

~:>69-. 

4:>70. 
4571. 

4:>72. 
457:1. 

4574. 

1:>75. 

-1576. 

4577. 

4578. 

4:'79. 
4:;80. 

4581. 

4582. 

4583. 

4684. 

о. КОП""'_R-К. I(j.lbU~Ba, 
О. n'"ТОЧИВ"--Н'. стьожковlL; 
О.,ИРІО" nOA"oHW" - гач6к ~o-

Чінниli; 
О. ОТІнная-к. настfпна. 
сКап ..... " ... (liонта"та, Afomopa) 

-ковзання, ковз (-ау); 
о. ОТНОСИТIП"НОI-К. відв6сний; 
о. отрицатеП.,НО8-К. від'tмнпj.r; 
о. ПОПОJIIМТIПЬНОI-К. додатний. 
С~оn~.мт~--к6взатися. 
Сиоп""щ"А ("онта"т, рuзряд)-

ковзнUіі; 
о. r.A ... -пеР"СУВІІU "Sтpa. 
СИОНЦ8нтрмро •• нм.--сконцеRтр6-

вування:, сконцентрування; O~ 
(с"опление)-ск, пчування ,ск)' п
чення. 

СИОНЦ8нтрмрованн ... " - сконцен
тр6ваllllli.; о. (с"оплeu//blU)
сJqпчениU. 

С.ОНЦ.НТРИРО.8Т~_СКОllltеllтр6ву_ 
вати, сн:оuцентрУВUТIІ: О. (с"оп
ляmь)-скSнчувати, ск~пчити. 

С .. опп." ... tаарядов) - ск)'пчу
випин, ск~·пqеНIlЯ. 

C"onn." .. wA (ааряд)-ск)'нчениЙ. 
С"ОППНТ~ОR.-ПИТ"ОЯ - ск)пчувu

ТИСЯ, СК~ПЧИТИСЯ. 

СКОПnЯlOщ';Qоя--СкупнИЙ. 
скороп.чатны�й (аппарат)-хут

кодруківшіlІ . 
Скорооть (вагона, .wоmора)~-ШI·Н·I.г~

кість (-кuсти); 
а. абсоntoтная--ш. абсолютна; 
с. гип.роинхронная -- ІІІ. наДСIІIІ

храпна; 
С. комм.рческая (dBU:НC. вагона)-

ш. комерціНllа; 
с. нон.чная~ш. lіїнц(ша; 
с. мансимan"нан -шо максималь

на; 

о. минимanьнаЯ--llJ. міНІмальна; 
О. над,синхронная -- ш. надсин-

хр6нна; 
о. начanьная--ш. пuчаткuва; 
о. нормanьная--ш. нормальна; 
с. относит.п..,ная -- ш. відн6сна; 
о. угонная, у"осн.н-ш. РОЗ.тІітна; 
о. ходовая- -ш. ходовО. 
C"OOMT~ (вершину СПlолба) - зрі

зати СК іспо. 
С .. ошенн",іі (о вершине столба)-

ор іЗllIшli ск (сно. 
Сиребои --скреб!tЧІ'U: 
о. б.т.реАм",А--е. 6аТАрIItНIl. 
СИР86щи .. (nластш. а""УAlулято-

ро")-скребіil (-Gili). 
С"Р.Щ8н" ... іІ (ПРО"О<l)-схрещениіІ. 
СиреЩИ8анм.,-щение (проваоа8)

схрещування, схрещення. 
СКР.ЩИ8аТIа,-СТИТ",-СЯ -- схрещу

вати, схрестИти,-ся. 
Сируrп.н". (фронта вОЛНbl)--екрS

ГЛЮRаRНЯ, скр~глення. 

С"рутиа (правО<l08) -- cKp),TeHL 
(-тня). 

C"PY".MMwil (а "абеле, ПРО80м"е) 
--СІ<мчениЙ. 

Скручивание - Смешнвать )25 

4:>85. С .. ру"и_ .. и. - С"Р}' чування , 
скр~чення. 

4586. Сиру" .... n., О"УТМТ~,-оя -скм
чувати, СКРутИти,-СЯ. 

4587. С"РУЧ""lОщ"А (о пружине) -
CKPS чувалЬНИIf. 

45МI:І. c.,,,t .. A-зах6наниil. 
4~)M!I. Спаli ... А (та", С8ЯЗЬ, aAlШРа;ж)

мплИІІ; слабlШй (Т.мЧ., У., 
.1сФ.); .илыйй (ТАІ'І., У.); 

о. о.".ни. - в,тлий перекрili 
(-крою); 

O.-8оа6УIllA.ННbll - мало зб~' дже
ний; 

C.-•• РJlНltl"НWЙ -- 1aНl .. lO И8сп{jjке
нии; 

o.-•• тухаlOщ"А (о "VJlебauии)-ма
.1U НІ'а!.fівнйit; 

o.-".тякут ... А (провао) - слабко 
пат .JІГllениrl; 

С.-ПRТНМОТWЙ {о слюdе) - мало 
IIЛПМИСТJilJ. 

4:'UU. СnаrаlOщаЯ-Сl\лад6RСІ.; 
О ••• утн.я-с. ваТIlП; 
С. радиanьнаR-t'. радіЯЛЬ\lа; 
о ••• ртнкatlьная-с. ПРЯИОВИСllа; 
О. гориаонтan~Н.R--С. позема. 

4~1~)1. Сn.АО •• НМ., Ч.Р8Аоаанм. (полюсов) 
-чергування. чергuнаuпя; С. 
(поеа{)ОВ)-lІvохUдшеннн. 

4j~,·~. Сп.довать (о вагонах), - прох6-
дити~ о. (о полюсах), ч.редо
• аться- [lергуваТIIСЯ. 

4~\I:j. Сп.поil тои (нем. Вliоdstгош)
--- невilТІШП струм (-му). 

4и1:.l4. СПОJИ8ННblЙ--Сl\.JlадеНИll. 
45!j~). СпоJИИ"''' (.магнит, 06Аіот"а) 

l'Кo'lil,J.llllll; 

с. оет.." у_nовая·- вузлува.та :ме
pe",~; 

ОПОJИНоот~ - t.;к:н!дність (-НОСТИ)~ 
4jUt.i. Споиатwі (..wuшuт. свет, пласт.и

НО) -- Ш"р)'Ш'ТИИ; 
с"стость-шаvуватіСТЬ (-тости). 

~~J!Jї. Спой \обмоткu, света, шоляцuu) 
-шщ) (-ру); 

о. 8н.wниl-Ш. ЗuВНІшній; 
с. 808Aywh ... �-ш. повітрянИй.; 
о. rрафитн ... А-ш. графІтний; 
о. иаопируtOщий - ш. ізоляціli-

НІНІ; 
о. магнмтнwЙ-ш. магнетиий; 
•. Ппанте-ш. lIланre'вськиli; 
а. П.Р.ХОАноAl (на ri.оллєкпwре)

Ш. пер lЦ1l1l11; 
хиви.а .. да - Ш. Гівізаіідів
ськип. 

4"U~. СПУИl8щиА (телефоUНblU, теле
графнblu)--слуЖб6~ець (-вця). 

4,,9Н. Спунсб.-сл~жба; 
о. Т.П8графнаЯ-l·, телеграфна; 
С. Т8ІІ8фонная-,;. те.лефОНllа. 

46ио. Спужо6нЬІ;; (персонал, телеграloUl.а) 
-t.:.'lУJкG6виИ. 

4601. СПУХ080А (аппарат) - С_I}'ховиіі; 
о. труliиа-с.1ухіВНИI' (-К"') теле-

фбшшlІ. . 
460t. сп"w"м ... -q~тниіі; 

4603. 
о-.. оот~тиість (-иости). 
СпIO""-лосил,, (-tq); 
о. _о"т",-л. біл(wrи.й; 
о .... р"отon ..... -л. гр1биА; 
о. Аw .... ат ... -Л. ДИМЧо\стиil; 
с. п.rкo_р.О .... nn ........ О8l-л. л.ёr-

ко розщіпиИlІ; 
о. П.ОтО .... -.1. аркуш6вий; . 
о. n. 06р ••• ""." л. а. обкрaJI-

ниi:t; 
ІІІІ. п. о ... Щ8"Н_ 

щаниIl; 
". nо.а80Щ8JIСJl на •• na •• ".on .. " 

-л. крихкИ.ІІ; . 
о. пnаотин ... т'" - .І. плаТІвчlL

етНИ' 
о. ПР.О~ •• Н"aJI-п. гиjчевиіІ: 

46ОI. 

46О:; . 

41;07. 
460~. 

460\!. 
461О. 

4611. 

4D1~. 
461:!. 

4614. 

4615. 

4616 . 

4617. 

4618. 

4619. 
4620. 

4621. 
462:.!. 

4623. 

о. p.ccwnalOl.ЦAROJl н •• .,. ••• оо" 
КОПКИ-.1. сипкИti; 

g. 08P.6PM.tO-А ....... Т ... -Л. срlб
ЛSСТО-ДИ1IЧастии; 

o~ ом.nЬНО.ПJlТНИСТ8R - JJ.. дуже 
плямИстии; 

". onaIO-ПJlТНМlстая - .1. Ma.'lO 

плямистиll ; 
о. о"р"'-Л. необчйщениіі; 
O~ TPVAho-раСЩ8ППЯIOЩ8.JIОJl - .1 .. 

ТР,ДНО розщіпиИlt; _ 
о Wtp"xo.aT8R-.l. рискуватии; 
о • .цмпамн",--л. с~бапиЙ. 
СпIO"" .. оА ("он<lенсamoр, Оl<OwtЧl<о) 

-лосннкавиіі. 
Спн6 .. , Slaby's; Slaby; (de)·Slaby 

(80ЛНОAlер, AlУЛЬmunлu"amoр)
СлЯбіВСЬКІІИ. 

С ..... НН ... А--{по)мащениli. 
С ...... а - мастйло; с. (процесс)-

мащеннн. 
с .... О .. Н ... й мат.рим-мастИло. 
с ......... НМ., ... ка - яастіння, ма-

щення. 

C .... W •• T~.-•• T~ - :мастИти, 110-

мастИти. 
С."W •• lОщиЙ--:мастИльниR. 
С".ТЬІ •• нм. (лентbl) - зм6туваи

ня, змотання; о. (В бухту)
КОЙJ1іння, к6И.-lt:"ННЯ. 

с •• Т ..... ТЬ, смот.ть - з:и6тув&ти. 
змотати; о. (" 6ухту)-к6і1-
лити, ск6ilлити. 

С".м. (плаСІІШН"и,углtil)-звм(на; 
О.,Ч.Р.Ао.ан". (о;адро") - чергу

вання, черг6вання. 
С"."н". (о nластин"е) - замІн

ний. 
С"8ня ...... іі-за.иіllниft ; 
о-мост .. , см.минт .. - а&міниістЬ. 

(-ности). 
С ... о~-с~~,іш (-ши); Alішанина; 
о. ре."ц"омм.,,--<:. реакціllна. 
Cm.t.-коштОРИС (~y). 
C ... w." .. wA (о сOtдwtпшu 1 _б уж

дeниu, ос"ещtIШU) - зм(ша
ний, м(шаниЙ. 

C ... w ...... wA-зll.ішуваниЙ. 
С ... ш ..... " •. ("!'CotOmw) - 3М lту-

вання, аМlшания. 

C ... WМI_T~.'.W.T~,-O .. - зиішу_ 
нати. ЗМІШ'ТИ,-СЯ. 
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4624. С".W" •• ООЩlOlі (фото .... тр)-аМі
ШУВa.JIЬНИИ. 

462&. См.щ.т~, aM.aT"T~'-C"-3CYB8.TII. 
зс)"нутн. 

4626. С".ща"". (поля, дазлектр.), оа ... . 
-зсов (-ву); а ... іщtння (У. ,Т ... ".); 
пор ужа (У., Т ... ч.); neресуваНIfЯ 
(JlсФ.); скиШ'IfНЯ (Рнд.); 

о. ,процесс) - зс6вувоння, зсу
вання І ас) нення; 

с. дмаn.КТр ..... оио. - Зсов діе.lf:'К
трик6виli; 

с. УГnО801-а. l!:УТОВИИ; 

О. ~1~i~~P""'O"O' -- J. елеlcrрич-

4627. СМ8Щ8ннwА, сд.мнут..,А - зс~не
IJиіІ. 

4628. Cmon.-с>lu:,"'; 
С. ra_o .... -t.:. газuва; 
с. ДР'.'СНая----с. дерРоВ 118.; 
с. "ам,нноугоn~ная -- С. Ким'Нllи

ВУI'лнна; 
С. Н8УЧУНО8ая--е. Юlвqук6ва; 
о. понрw8ат",-рWТ" -- CMO~'lliTII. 

IІUСМО:llіти. 

44~з~u!l.· Cmon.""wA-ОIl);,еllиil. 
v cMOnMOTIWM----t;)ю.lюій; С. (кате-

4631. Рllй,'l, UJОJlЛl,UЯ)-С.\lO.'lяюНl. 

4"3~. CMOn"T~ - смо.l1іти, ПОСМQЛИТИ. 
v. СМОnАНОI1. (стер.жt'llЬ, cocтaв)-~ 

С_\1U.ІНIlИИ. 

463;). Смонт .. ро.анн ... 1і - 3>10llт6ваllші. 
40;j4. Смо"т .. роаат" (аппарат) - з>IО\!-

ТУВ3Тll. 

463J. СмотаННblМ -з~(бтаннн. 
46;)0. Смоч."н",1І (о nРOl,,,аu,,<) .- з,,6-

[It.ШИlt. 

4tj:J(ja.CMbI"aT~CA to ILЩlтактах)-сту.1Я
ТИl"Н, l"ту.1ИТНСН. 

4637. Смяrчат".-ч"т",_ОЯ (рентг. труб
"Y)---:J\l Joіt.:Шувuти, 3~1 'нкшити, 
-t.:Н; а. tmu.lчК'll)--змеНш ..... ВаТи, 
З:И~llШЙТИ; ~ 

4638. 
а.-он-.\!' НКIІУтн, розм',tіRlIУТИ. 
С"нrч.нм. (труйК'и) "'"- 3!tI 'Яl;Ш)'

ванни, ;.іМ' Нh:шення; С. (mолч-

4639. 

464U. 
-1641. 

4Іі4ог. 

4643. 

41144. 

4645. 

К08) а.\Jtшшуваннн, ~)'Ieil-
шення. 

СН.БИl8Т~,-6АМТ~ (знеРlllЄU) -- ПІІ
стачати. постачити; 

о. пр.дохранмт.п.м, р.остатом 

пuставити ::Juпобіп,:НИl\а: l'f;>U
t:Ta.TU. 

Сна6нсаlOщиЙ-постача.l ыІІи •. 
Сн.бнс.нм. (.JHepzueil) - поста

ЧUНІІН, ностачt:НШН; 
". пр.дохраНИТ.П8М, р.оотатом

пuстаН.IЕ'ННЯ ЗШІОuіа:tIНRа, рей
с.тата. 

С".& .... "" ... іІ (ЗНЄРгUеu) - lIut"T,i
ченни; 

". ПР.Аохранит.п.", p.OtltaTO��--

З З811061жниn:ом, з peocтaTO~I. 
СиаРЯJll8ТIr.''''РАДИТ .. ---.luштувати, 

иалаштувати 
С"аРЯ_"".-:ШШТ'IJОК (-.. ку); 
с. (nроцесс)-:,"штуваНIJЯ. 
О. П8МПО.О.-.'І. ;tИМПОвиИ. 
ChaPRJlleHH"'''-~-IНl.1а.шт6ваllНН • 

4646. Снаwи •• н". _. знUшування. ЗНuс 
(-су); о., ор.Iі.Т ..... " ... (труб
ки peHтгtH.) - спраоь6вуван
НЯ, спрацювання. 

4647. СИ.WИ •• Т"ОJl, оноа_т .. а,,-зн6w)·_ 
ватисн, зносИтися; о.,ораlотат .. -
011 -- спраць6ВУНRТИСЯ, спра
ЦlUшІтися. 

4648. СНИIll8Т", oh .. aMT",-ОА (о прOflоде, 
нanрл;:нсенuu) - знижати, ЗНИ
зити; с. (пики нагруаки)-зрі
~увuти, зрізuти. 

4649. С""_н,,. (nро.ода) - знижання 
знИже,шя; о. (nик.о.нагруак.II).....:. 
зріз)·вання, зрізання. 

сIО:;О. Сн ...... нк ... 1і (провод) - знйжениil: 
о. (о пик.ах Ifагру"к.,,) - зрізu
НИИ. 

·ltljl. СИМ ••• МlWііі, о ".ны�--здіilмании •. 
~О;);!. Снмман". здіИмu.ння, з:~іll

llЯТТ,1і. 

..J.(j.jЗ. СНИ.8Т .. , OH"T~ ~- зднtмuти, здіlі
lІ~lти. 

40;,1. CH��MOK--3НJ-і.ТUI\, (-'гн.а): 
о. аа •• улмроваННblИ J. засер-

паНЮJнании; 
рааиоаКОnМЧІОКМЙ - а. радіо
l'коПіqний; 

с. рентrеНО8скиА - а. РАlІт['еIllБ
l'hКИЙ. 

lUjj. Сноп (ЛУ'lt'U)---t:llіlI (енош!).· 
lU:J5u.CHOW.HMR-- JlluеИIІИ (-СИН); 

с. т.п.графнw. - ~. ТРЛf'графні; 
С. Т.л.фоНи .... - 3, Tt-'.1 .... фОIlНі. 

lI.ijti. Снятие (тe.lerjjoHa) - - J,.J.llfмаШНI. 
3,.1,ii:lHH'I'Тji; 

'і. ,одмранн. (обо.lОЧКU) - JДI1Р{:Ш
ШІ, .j, ~р;jlrШI. 

~1j:J7. Со~ачна (8 .иеХUJl. 1іuнсmру"цuлх) 
- ,і.J.('ЮJЧЮ1; 

С, опускная -:j. l"lJY·l'[~lId.; 

с. храпо.аА .Jі.іСКUЧШJ. 

~fjjХ. Собмран". (Jар.чdоtl) - зGиріШIІН, 
,JIUpa.IIIHI. 

It;:,\!. СОІі .. рат.n" (тQк.а)--збир';ч (-,,,,); 
о. ДМОНОВ"'Й-1:І. КРУЖWIЬНИИ; 
о. п.р.мчны�й -;і. IІI?РНИІIНИlі; 
о. сф.ри ... окиі· - з. сфеРЙЧllиlt; 
о. ЦИnМНДР""'ОК"Й _. ~. J(1t.'IШ

;.t,РИЧIІИiJ; 
о. wаро.мднwЙ 3. КУЛlUватиIt: 
О. яЙlц .... днblй- -3. яЙцюві:іТИlt. 

4U6U. Со6мраТ.П"НІаІА (о liольце, Шllне)
збіРЧИlI. 

4061. С06мра"''',-бра ..... - .j(IIIРit.ти, зі
(-,vи'ти. 

4662. с06ат •• нны�й (и IiUАе6шшu, 8ен.ти
.lяцuu)--u.1Ш:IIИIi . 

4663. СО •• РШ8"" .. ,А (об 1l30.1яции)-;\О
t'кuна.,лИJІ; 

оов.рш.нно ааиры�ьl1� тип (.ма-
шuны) Цl.1KиM аНКРI1ТИJl тип. 

4U64. СоаМ80тн .. ,А (о работе) -- су" іс
ІІИИ; 

008мео",ноот .. - С) мїсність (-но
~ТИ). 

4665. Со.пад.ть.-паот .. - - з6ігатисн, 
збіггиен. 

"1666. С08nадаоощ .. А-збі"'""Іі. 

Сnвпаденне 
Cootbet,-rвующиИ 
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4667. Co.naдa ..... (фаа,. хаРQIIlте)~стик., 
частот) - зБІГ (зб Г)' , 

4674. co.""h"tano.--злучиИк (-дKa)~ 
4675. Со.а .. ""тan .. и"'lі (право, рова 

а (процесс)-збігаIlИЯ. 
466!!. C~rn.oo,,"". (числа оборото.)

пог6джуванни, 00г6джеИIІ~. 

лока)-злучпИlІ. зп чати 
'1676. CO .... H��T .. , .. H .. t ... -ОІІ -- У 

злучИтп,-СЯ; . ііІ И')· 

466\1. со~п.оо •• ""w.-rlOг6джениіІ, ) 
о-"оn .. - пог6джешстЬ (-ностн6: 

467U. Corn.oo ...... T .. , .. OO •• T .. - пог 
;\жувати, пог6дити. 

4671. Cor"yt ... li-зlгнутиіІ; 
o._toot .. -зігнутіСТЬ. (-тости). ) .. 

4672. Со.а""."". - ЗП) ка (Г 111'0 ' 
сnoлука (Т ... "., кхс., ., 
Др). сполучення (У., Т ... "., 
кХС., ЛсФ., ЛФ., РнU., ДСТ.); 
а'сднання (У., Т ... ч .. АЛС.): 

о. (процесс) - злучаюІЯ, зл)
чення; 

с хuм.--спол~ка; , 
а'.' .мп"006р"НО. о. РО8ВІ!Л-

КУВ8.та; 
а .' .... hhO.-3. тимчас6вn; 
о· .nр.ч"о.-З. (зу)стрічна; 
с ~ r ....... H .... ecK08 - 3. гальва-

нічна; . 
о rpynn080.-a. групона; 
о: А ..... р.Нц .. an .. Но. - ;; .. 'І,lІфе .. 

ренція..1ы�;; 
о Ж80ТИО.·--З. цупка; 
о: а •• адоl-З. на зі~КУ; . . 
о. "ндуктм.ное-з. ІJIДУКТИВП~' 
о. Ka6.n"HO. - З. жи.1ЬИ1і.R6ва, 

кuuлєва; 
о к.окцно.-3. каскадна; 
о: КОIlП.НСМРУIOЩ •• - 3. НОМПЄIl-

СУDИлhна; -" . 
о поб080. (в я~оре)-3. ГY311~Bи. 
а: п .• HnK ..... -з. Г. розвилn6~а; 
о. n. дуиосаIlИ-3. Г. ,J,slliKU:MH, 
с. моотИНОМ (..wоmоров)-з. H;l 1\Il-

l'т6К; . 1'_ 
~. Н8В.РНО., и.пра.ип"но.-.J. Н 

П[Jапильнп; - ІІО-
С. И.ПОСР.Аот •• нное - 3. ueз 

середня; . . 
О. оw .. 60чН08-::\· п()м~.'lКОЬ8.і' нп' 
о. "аР8пnеп .. но.---3. lнвноб ~. 1 

п.р.нрестна.-· -3 на.вхресна І 
:. попер."ное-З. поперрчна; .. 
о', ПОСП.Аоват.п .. ное-~. ПИ3К~Rа, 
с ПРЙР ... 8ИС-Т";'. -.:1. УРИ:f!Ч;l.~Н. 

а n.р .... nan~-з. 1>lВІІО ) Ж 6 . 
а: "OCn.AO.8T ..... H0-3. IІИ3К :;'0;. ... 

~677. с"а""яоощ,,1І (провад) _. У 
111іІІ. спалю-

4678. Со_"". (об ... оmкu) -
ва.IНЯ. сп8.."1еннч. , 

4679 co_hh",li-<:палениЙ. тв6 
4680: C08aa •• t ... -_то.' (nолЮЄOl)-у -

рювати, }'ТВорИТИ). ,-rn6рюваи-
4681. СО8аан". (полlQl'.М _.) 

\!И, ути6рrния. (о и)ско-

4682. СО';;'6~~:~~(~~~)с~~ор-:;-тИd. 
4683. СокращаIOЩ"~ .. (конденеалюр) 

ІІРИКОРОТИИІІ. 
46g4. Сокр._н" •. _I"!!орUчуваllНIІ, СКО-

р6ч~"'НІ; аНІІИ. 
о .• а_ат ... (плrнm)--ЗСТУП , 
о. aHOAHO.--С. ан6д!'l)О. 6чениЙ. 

4685. cokp._hh ... Ii--(ОРИ С'<Оll . 
4686. СОn.НОИА-<:ОЛРll61;J. (-дв) , ГІр. 

с. на .. аrн"чм.аlOщмА - С. ма ..' 
тувалыІіl.. І алL 

468і. COn.HOMA ... ~H ... " - ("олено Д -

4688. 

4689. 

41;9О 

ний. 
Con .. -сі.1Ь (~<\Лll); . а 
с. ПРО80АЯЩая-с. ПРОВІ.дп • 
Соо6щат",-ЩИТ" - ППВlдftИJIЯТИ, 

1l0від6мЙ..-и; о. (З~Р!l~, ск.орость) 
-lІа'':Нl.вати. падати •. 

о-ся (о сос,/даж)-зл,·чаТIІСИ .. 
СооDщ." .... (lIаоеЩЄlfuе) - 1ІОВIІ\0)(

.'Н'llIНЯ повід6м.леllНЯ (У., TAt'f., 

.-І1ІС.); подання (Т",,!.); дощ
с •. 'ІН.Ч (Т ... ч., АЛС.); 

с (С8язь)-·звяз6" (-зк)"); 
о' tСНОUll',шє)-спо.а)'чення; . 
о'. ~OPOAOK08 тр.м""НО. _. С. МІ-

ське тпамвaltие; 
а.IlПЯ":о. - 'УзеМ~l1UВUННЯ, узви-

о. ~~~I~~~08 _ узе~l.lення ПОDІІе: 
с. ,. пр.рw.иото. - у. урйв~асте, 
с •. чаотм,,"О.-У, чамкояе, . 
с. M.lКAyropOAH" -- с. !ІІеЖИіll-

ське' 
С. M.OT~oe--e. \11енєпе; 
с. MHorOMpaTHoe .- з. mhO-.;'Ократ--

. прОВОАяu.. •• - 3 • ПРОВЕІ.НН. 
:. ПОЯМО8-3 U('1noce~;l.Ii~; 
о РТУТНО8- \ ЖIlП~СV IIJН~\, 

ом.wанн","--З, 'ЧІшнча, 
:. оогпаоиое (~О!-fцов об.иоm..-u)--

3. ІІдионаНі-НВ1.шl, о;з,иоанаЧIІН. 

с. :~:~OPOAMO.- с. uриМ,ісьш,; 
о. ок.оано., прямо. - С., 3. пря-

467~. 

о.' OTbIK080.-1 ("'ГIIН:~Ha,. ІІК)'Т-
о тр.уrоп .. имкОf,l! - .). Н.І тр 

О. ~~і:~нит.nьна.-з. DиріВIІ)I..1L>

о :~.ПО8П~НО.---:і. притичк6~1\; 
с' акв"пот.нцмanьиое .- З. p~Blln-

. rIUТf'llціfIльm~, еквіпотеНЦlfl.'lЬ-

о ~~~ктрич.ско.-З. \'.lе1tlрИЧI1і1. 
с~.nмн.нн ... ,,--зл)чениfi ; 
О., шм:.-~по.-I~че!lltfi. 

4691. 

469:l . 

4693. 

М,е.-\ІИИ; • . 
о. тan.rрафно. - 3. телеграф,\!ии: 
о. тan.фо"" ....... ·3. телефОl1ниll; 
О т.пефонно-.ОНОnОРИО. - 3. Тf-
.. 1 еф/J н 1�0-ф()НОПОрннИ. 
Сооон",lІ- сувісниlІ; 
о-ност,,--СУ" іСllіст., (-ІІОСТИ) 
Соот •• тот •• МН .... _. відповіцяпit; 
0- "ноот ......... Відоов Ідність (-ности) 
Соответст.уIOЩ"", ОООТ •• Т0Т88М"" 

НbllІ (о точкаж в к.Р!l_а даа
?pa ...... f) _.- оідоовідниЙ. 
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4694. 

4695. 

4696 

41197. 

4698. 

4693. 

СаатнаШ8"И. (фаа) -- ("uіввіднО
lliеuня. 

Сопрм"воани, -- Д~ТОРJ(аННЯt до-
т6ркuеl1НЯ. , 

Сапр.ка.ат.,." ,-моонут"о" (о щеm
ке, nро.одах) -- ~оторкатися, 
доторки,тися. 

СаnрииоаОIDЩllllо .. (о щеtnl<е, nро
воде)--доторкания. 

СОПРИNООНОВ8НМ' t СОПРИ"8.8"". 
(щеток с аеАUlеи) -- доторкан
ни, дот6ркнеНflЯ, д6торк (-ку). 

Саnроти",."". (понятие) -- 6шр 
(о06ру) (І'., У., Тмч., Пул., 
РнU., ФС., КХС., ДСТ., Др.); 
nрот""нство р'.); суnорря (У.); 
перепона (ФС.); УПОР (АПС.): 

о. (н;абор сапр., реосmат)-ооір
шщи; 

с. ан r'HHb�-6пір антенний; 
о. ас~,ММ'ТРИ"НО' - о. аси~стрйq-

ннн; 

а. СіanпаСТНОІ-О. ба..lасг6ВИll; 
с. батаР.ЙНОІ--U. батер 1й нии; 
С. , •••• тт"О. -о, невflтний; 
с. бе.ИНДУИЦІІОНН08 - о. неlЧДVК-

ціИIІИИ; оо 
с. 610"0 .. 8 .. "08-0. безконечнии; 
о. 8КnIOЧІННОІ--U. увімкнения; 
о. 8Нlwиеl--О. зuвнішніи~ 
О. 8НУТР'НН"---О. вн~трнш .. іЙ; 
о. ВОАЯНОІ -о. rюцянИ:и; 
а. 80ПН0801-0. ХВИЛhUВИИ; 
С •• cnOMor8T.nb"0. - о. ;J.опоміч

нИи; 

u ..... 00"00 .. "0. - о-ця ВИСОКQ
оми .. ; 

С. r"8."0.~·t). f11.10BНJii.i; 
с. r~ицеРИНО80. - u-ця г.аіцери-

нова; 

а. rроф"тмо.-с-ця графітна: 
о. д.Аот ... т.пьно.-- 11. дfисниj~; 
0). А.Аот.уIOЩ •• -' о. ЧЙllНИН; 
С. ДUП.ИТР"Ч.СНО. - о. діе. ~eK

трilчний; 
о. "06".0'1"0 •. допопнмт.п .. ное

О. ДОД'ітк6вин; 
о .• МІІООТНО.--О. ~.м:НІСНИЙ; 
о. НІМДІІО •• JКИАНОСТ"" - о-ця те-

чивна; 
с .• аrПУW8IОЩ •• -О. УГRМll:JиИи; 
О. 88".П8Н"0.- -u управлений; 
о. 8аМ.Щ8lОщ.е--о. зu.ступний; 
.о •• апас"о.~-о-ц~ запасна; 
о. ааРЯДНО8--О. на.еНажнИfi; 
а. защ .. тное--о захисний; 
а .М ..... АнО. - о-ця з:и:їювата.; 
с. "ндукт".но.--о. індуктИвний; 
а. "МАУИЦИО""О.--О. і ндукціііний; 
о. И."'УЩ •• ОR (nо.шое)--о. 06вниl!; 
о иарБОПИТО.О. - u-ця .карБО'lі 

т6ва; 
о, иор60РУМАО.0. -- v-ця карао

рунд68а; 
о. ноп.бпIOЩ •• -О. ко,пивнии; 
а. КОIl6мн"ро •• иио. - о. ком:бі

н6вании; 
О. Но .. п.Ноа .... о .. ио •• ио .. п.НСМруlO
щ •• -о. компенсаційний; 

о. конотантано.м - о-ця КОН-

стантан6вв; 
а. НР .. ТИЧ.ОIlO8----0 критИчний; 
О ... аrи .. т"о.,--о. магнетикй; 
а ... иrаи"но.о. - О-ЦЯ; МfLнгаиі

н60а: 
о. М8тanПич.сиое - о-ця .мета

лева; 
о. н.rру'ОЧНО'~ о-t(я обтп:кнева; 
о. неОТIlnIOЧ •• МО8 _. о-ця невідми

кАва; 
о. н.по" ... нсно.- о-ця нррухома; 

о. Н.О •• М.ТР .... НО. - о. несиме-
трilчниJI: 

о. hopman"HO�--О. 1І0рмfLлЬНИJі; 
о. а6Р88ЦО.0.-О. І'зірцсвий; 
о.06' •• "0.·-0.обсяг60иil: 
с. омичесно.-· ,-0. омічнии; 
О. осопаБПНlОщее-·о. оrлабний; 
о. ОТ8 •• Т_П.ННО. -- о. відга~",htt-

НИЙ; 

а. OTКnIO ..... O. - о-ця nідмикаш.l ~ 
с. ОЦ.nИТ080е---О-IJ.Я оцеліт6ва; 

с. п.реМ.ННО8--О. ЗМІННИЙ; 
с. п.р.ходное-о. перехіднйн; 

r.. "0""0.-0. п6внии; 
с. пон .. нсаlOЩ8.--О. зни~кнИй; 
С. поото"нно.--о. ста..'lиИ; 
С. ПР8"охранитеп"но. - о-ця за-

побіжна: 
С. пр .... А.ННО.------;J. зБедtшии; 
с. про.опо'tНО.-U-ЦЯ Д90тяна; 
о. ПУС"О.О.-()-~.І.Я п\,скова; 
о. р •• но".I1СТ8УlOщое ~ О. вислі,J.

нии; 
с. р.акт"вное, р •• "циоиио. - о. 

р~аКТЙВНIІЙ; 
... р.rynИР080чное, р.rуnируtOЩ •• 

-о-ця регуляційна: 
с. оаМО"НАУКЦ"Н-,О. ВІД c{\~oill

:~~!щil; 
IU. СІкцион"рО8анное - о-ця сек-

ціонована; 
с .•• пеново.-о-цп ce.~eH6Ba; 

. с. оеточно.,радuо-о-ця f'paTr<OBa; 
с. СИПИТО80.--0-ЦЯ силіт6ва; 
о. оnаrаIOЩ •• ·-О. СКJlадuви~; 
с. cnoНOtoe-o. зл6жения; 
о. ооота.ПЯlOще.--о. ск.лад6ВIi9; 
с. ОПИРТОВО8--О-ЦЯ спирт6в~; 
О. ступ."~чато.-о-ця східчаста; 
о. ТОРМОІЯЩ •• -О-ЦЯ гальмівна; 
С. 1'0'1"0.- О-ЦЯ точна; 
с. ТУW •• 08~О-ЦЯ тvшово; 
с. у •• п ..... Н"о.--о. ~зfНльшеllиJt: 
с. yrOn"Ho.- о-ця ВУГfl.н.на; 
а. УА8n","08- о. ОНТ6МН/!;, 
с. у •• и .. wаIOЩ •• _. О. зменшу

на,11ЬНИЙ; 
о. ур •• ниваtoЩ •• -- У. виріпнялtr 

нии; 
УСПО"ОИТ"'~НО. ~ о. уга.мів
нин; 

о. фО."08, ф880.0.--0. фаз6вий; 
о. WYHT080.-0. уSбіЧНИJ:.C6вий; 
о аК8м.anентно. -- O.pIBHOBapT

ний; 
о 3!1.ИТРИЧ.СИО. - о. елеі(ТРИЧ-

НЩI: 
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4700. 

-1701. 

4702. 

4704. 

4705. 

47U\}. 

а. а.an •• ..-о-ця СІС.і1.ицева; 
О. атanОИНО..-о--ця еталонна; 
D\ .... '"Иам.....-Q. ефектИвний; 
о. ои .. w .. тr---o. ставити; 
а-_ nР8ие6Р8rО,",,-Р8~...-оп6РОІІ 

І~хтувати, знехтуватн; 
0-"11 lІор06на, •• r .... и -- опорОВ8 

скринька, д6бір (-бору) оп6ріВ. 
Conp.T .. an ..... aaт~ - опор6вlсть 

(-оости). . 
СОnРІІ_ИИ. - суорЯження; 
о. (""лаь) (nри.мника) - звязОК 

(-зк~) (АЛС.); супряга (Т.мч.); 
сполучення (Тмч.); сnомю,я 
(Тмч.): а'єдночення (Др.); 

о. (COeдuнeHиe}--a~Ka; 
о. ran,,_нич.ОИО. - з. гальвавjч· 

ІІИИ; 
о. ИИАУ,"И.МО.--З. іl1дуктВвннlІ; 
о. онn .. но.--З. міцнИй; 
с. ма60.-З. мamtй; . 
о. аn.ктрнч.оио. -- 3. електриЧ

ниіі. 
СОПРЯlІІ8ннwА -- С}'llрЯ:жений; О. 

(oтnpaвитЄJIb. система) - 80Я
заний; 

o-ноот .. -t:упрЯженit.'ТL. (-ности); 
о. маr""т"ая~,зв.иааність (-ности) 

)lагнетН:I. 
СОО.А"иlІ (Jлемент, liamуш"а)-

сусі:\нШ. 
Соока6П" •• НН8 - ЗС]СРlоання, 

зсltреаеНIІЯ. 

Соока6п .... ,. .. ,-о .. обп"ть - зскрі
бати, зскре,_lтИ. 

47и7. СааИDи".аМИ8 (РОJШКU) -- зскаку
вання; 

47U~. 

47U\!. 

471U. 

4ill. 

D.,сооиan..аw"ние (с liонmtUU1Ш)
с..:ПРИl:UIlНSl. 

Соо"а""8аТ~t-0IlОЧИТ" . - 3Cк8KY~ 
.ttати. зск6чити; 

a.,OOCHOnWHYT" (с IiONmaкma)
сорисати,сорисн}'ТВ. 

Соаоч." (І} ЛQAUl 6QJ1J1oнa) -- miп
тик (-К") (Г., У.); 1U1JI'Ш (У., 
Тмч.); ссочка (Т.мч.). 

СаDР.Аато~."иwll (о ,,,кости)-
CK~ ПЧОН1IЙ. 

Саото. - СКЛ8д (-ду); о. (смесь)
СуМІШ (-ши); 

,"о ДПА ПРОПИТW_НИІІ - р6ачин 
(-ну) нас6ЧУОІ<Льниil, на061О
вальний; 

"' ... а аоб.ота, ао6есто.", ко.по-
ІИЦМЯ-- '!4ЇШ (-шу) азбест6ва; 

о. И.ОnИРУIOЩIІ"~. ізодяцІйна; 
о. м. Гуп.р. - с. ів. І'J~пе}Jівська; 
с. маОПЯЦІІоннwА МlМдниl --- рі-

,l,ина Ізоляційна; 
о. ПРОТИ80rнипоотн..-" - \.:. про~ 

ТИІ'ІІИЛЬНU; 
О. ОNОnRИО"---t'. СИОJJнна; 
е. хроМ.Т .... еон .. А (света) - ск..'Jад 

ХРU:\lаТlІчниН. 
СоотавпяlОЩая (muка)------ск..ltiд6ва; 
с. "'зваттная --С. нева.тна; 
а. 8atthaA--1'. Hu.THo.; 
о. упреlИДаlOЩI1Я- - (~. випередив.. 

С:10ВНI4К електротеХНІЧНИЙ. 

4713. Соата.иоll (cIllOJl6 • .мачта)-<'КlIа
даний. 

4714. с..то .. И.....-<)ТВВ (-ну); 
о. _A8I1Т"~"oe (:»еелега)--С. па-

сИвний, Н8ч1іив:нJl; 
о .• an,.. .. ое--с. СIlРавииА; 
о. lІОи ....... -с. кінiitвиI; 

.0 ........ тн~. мarIЮтввA; 
С. Ha .. an~H08-----C. початв6ВвА; 
О. Н.ПООТОІІИ"О~. пecтВnиl; 
о. ОП.ОНО.--(·. небеЗD6чииl; 
а. nОООИ."" (ЖМe<lа) - с. пaatв-

:ІНИ, Н8ч1інввА; 
а. n8Р8ХОАиа8--С. переход6ВИЙ; 
•• O_'�8H��JI--С. CBiTНJiA; 
О. ст.циоиарно.-с. стiLлиR:; _ 
о. уст.иО .... w"ОR--с. уст6ле_ .. 
О. апектр_ ... ОIІ08 - с. елекrptч-

ний; 
о. ап.ктротои ..... о .. о. - с. елеа

тротоНічвнlІ. 
4715. СоатоящиlІ И8 ОАиоll ~Оати (IШIJIВ

тор) -- одночастк6ний, суціль-

о. ~:~~y. часте" - дв6частко-
вий: . 
ма H.OKOn.,K"X част •• - КІЛЬка
частк6внй; 

О. на ч.тwр.х .. аст." - чотири
"астк6вИЙ. 

4716. СОСУА -- по~дина (Г., У. ФО., 
Рнд., кхс., дст., Др.); nOClIlJ 
,г., У., Фе.); нaчuння (У., 
'l'мч., ФС., кХС.);чаша (Т.мч.); 
суоана (Фе.); 

v •• КНУМуnllтори.... - и. акУ1ІУ
лнторна; 

о. rnМНRиwl-т-D. глиняна; 
а. ryTTOn8""'--'1І -- о. г}"тапер-

чопа; ~ 
с ....... ниblй-ІІ. кам'яна; 
0. ••• О"""Н"'''- -по міcliльна; 
С .•• wan"h...-А-П. :мішiLл~на; 
с. порнотw"-п. І10РИста; 
с. p86p .. atWIl-П. ребр6вана; 
а. О.,..ИnRнН .... -П. скляна; 
С. otyn.h ..... twA--П. східчаста; 
о. тра"~Р .. отаРИwll - п. транС'

фор",\торна; 
u •• ОРМ"р080чн .. А •• ор.о ..... " .... 
-по формівна; 

u. woP006PUMwll (стеI<JlЯН.) 
паньки. 

4717. COT8M"wll (06 амnер.есаж) -- со'
..еННИЙ. 

471::1. Сота .... ИDтуwИD -- стільник6ва 
ШЩ:ля. 

4719. Сатраоот", -- стр~шувати, струс
н,ти -ся' 

с-а .. (об оn'ораж)-.ТJ.виrrlти. 
4720. СОТР .. О8МИ8 (сmолб08) -- двИгіт 

(-І"ОТУ); 

с. (фоl1lO.AUтра), .атР"Х .... ИИ.--
п6трус (-су). 

47:!l. С .... т--<:офlт (-ту). 
4722. Софит"wlІ (о ЛQAUlt)--єофіroвнlІ. 
4723. CoXHYT~--c6xнym. 
4724. СоХРОН.М!'. (алUШ<nlOC. б<mlClpf!й} 

~збеРlгil'ШR, абер6жеини. 

9 
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4725. 

4726. 

4727. 

472Н. 
47Z9. 

4730. 

4731. 

~7з:г. 

4733. 
47;J4. 

4735. 

4736. 

4737. 

4738. 

4739. 

4740. 

4741. 
474~. 

4741. 

4745. 

4746. 

4747. 

4748. 
4749. 

4750. 

4751. 

4752. 

Сохранить - Спуск 

CoxpaMl�t",,"HI�T",-о .. -- зберігати. 
збер"!'Ти ,-ся. 

Сп.,.. ..... (нanря,..,.)-<шад (_ду), 
спадання. 

Спааат'" ОП.ОТ .. -- спад8.ти, сп,
сти. 

сn.,..оощ .. lІ-спа.1НЙЙ. 
с" •••• МIІ. -- ~лvrOВуВаННw злю-

тув6.ння. ' 
сп ..... Т .. , ОП8 .. т,,-злютОВУВI:\ТИ, 

злютувати. 
Cn.II ... - злют6вувв,шя, елІОТУ

вання; о. (Alесто) - злют6-
вання. 

Cn.p."",wlI (блок, рыа2)) - спар6-
вани~; . 

O-""оот~--спар6ваніf'ТЬ (-Н{lСТИ). 
Cn ....... wll (проlЮд) - 3ЛІОТ6ваниil. 
Cn._ ..... (lJгольн. аерен) - спі-

кання, спечеllИЯ. 
CneкaT"OR, апеч .. о .. -- спікатися, 

спектИся. 
Сn.nр.ф.т ••• тр - спектроф'1ТО

>!&тер (-тра). 
Сп.ц .. an .. и .... (метал .. l. І[онсmру"-

чия)--спеці >lлыJн •. 
Сn .. рan~-спіраля; 
ао МНАуиц"оннаJl-С. Нl.дукцfИна; 
а. наrР ••• lОщаR---С. НЗогрівнв; 
а, Н .... оп .. рО •• ННaJI--с. неізоль6-

вана; 

• 0 ПОАоrр ••• tOщaJI--С. пі.з.ігрівн8.; 
о. Ру ... орФ., ".тушка - ш~ля 

РУ>lк6рфівська. 
Спмрan"нw"--спі ра.rІЬНИИ; 
o.-oor .. yтwll (lШть) - спіра."lЬНО

зІгнений. 
Сnn •• --стоп (-ЦУ); 
о. 8иr"lІаrНlІтиwА -~ L:. протима

гнеТНIІI\: 
о n8rМОnn •• ЯЩІІЙОR - С. легко

топКЙЙ. 
Cnn ..... hh ... i�--ст6плениJ!. 
Cnn.", ••• hm.,.-пеНМ8 - - стоплю

ванuя, ст6плення. 
СПП •• ПRТ~,".ИТ'" -- ст6плюuаТII, 

стопИти. 
спп.Т.Т .... оплеоти (кабt.!JlЬ)--СПЛl

тати, СllлестИ. 
Cnn.T.HM. (кабелей) - Сllлітанн-«, 

сплетення. 
Cnn.T.NNwll (кабель) -- Сllлl!те

ний. 
Сnnошн.1І (Alа~lШт. провод)--су

цільаиіІ. 
СnnIDЩ.NNWIl-сплЮщениil. 
СnnООщ .... N ... (nластuн) - сплЮ

щуваиия, сплющення. 
СпnlOщи •• Т .... -щ .. Т... - сплющу

вати, СП.ІІUЩИТИ. 
Сn.иоllNwll (КОНПlaJ<т, дуга)~по

кlilиніІ. 
Сn ••• 6--сп6сіб (-собу); 
о ..... n .. ОТIІ ... оКиl -- С. б&7JЇСтИч-

аиіІ; 
о. м""уиц".нн",lІ-с. індукціЙIІИЙ; 
0_ "onокоn~Nwll--с. дзвоиовиіІ; 
О. МОllП8ИNЦ8Іониwе -- С. компен

сапlйаиil; 

4753. 

~a. _rимтнwА--с. м:агнет6виА; 
~ •. нanО"НИЯ--С. накладання; 
_а. иуn •• оА-----с. нульовИй; 
. о. Пn ... n--с. Плаит6lвський; 
о. nр .. 6n .. _ииwll-с. иабmlжеllИЙ; 
О ...... ниll--с. lІерекрою; 
о. аnеКТРОТ.РМИЧ80к.8--с. елек

тротеllловЯil. 
CnooollHloI1I (к nолярuaацuu, луче

lIеп усканuю )-здатниl\; 
0-6ноот~-здатність (-'lOСТН); 
о. арт .. куn .. руоо .... я (тєлефона)

внм6вність (-ности); 
О. rаоитen"'ная--з. гасИльна; 
о. а.еПОПЯРИIІУЮЩIUI -- з. деПQЛSl

РИЗRціИНt1; 
.... иanучаюЩ8Я а. проміню-

Ba..lbHU~ 
u. lІаопирующвя -. З. ~золяційна, 

іЗОJІ}lціиність (-НUСТИ); 
о. ИНАумти.ная - 3. індуктИвна, 

іНДУl<тшшість (-нuсти); 
"'. "оп.р"т.п~ная - 3. випаРl-lI:l~ 

випuрцість (-lІurТII); . 
о. " пер.груане - з. переобтйжу

ватнен; 

с. "опебатеп~"ая - 3. КОЛИDна; 
О. пуче .. опуо"атеп~ная-з. ПРnМl

нюва.1ыl;; 
о. "агрунсат~оя - 3 :;:оБТJіm:уuа

тисн; 

110. намагии"и.втьо" - з. магнету

в9.ТItСН 1 мигнетувадыlстьb (-1111-
сти); 

u. от~ансатеп~ная - ВЇ:J;б.ЙвНіеть 
(-ности); 

о. перегрунсатьоя -- з. переоБТJі
жуватися; 

"'. погпощаТftпьная - - з. вБИРI18., 
вБИРIlїСТЬ (-НОСТІІ); 

с. предохранмт.п~ная - З. запо

біжна; 
.:і. проби.ная (масла) - прОбив

ність (-ности), з. про(іНВllа; 
"'. прони"ат~, омпа прониино.ения 

-проникU.1ЬІІість (-ности); 
о. nр.nуокн.я (тел. провода) -

спром6жність (-ности) пеі'е-
пускна, переПУСК8ність; 

о. теппот.орна.. - тепловидат
ність (-ности); 

". т. теоретическая - т. теоре

тИчна; 
о. термозлектри ... оИ8Я - 3. ТРПJlО

е.нжтрИчна, термоелектрична; 
о. туwит.пьн",-з. га.сИльна. 

4754. Сnро.ктиро •• и". - спроєктову
вання, спросн:тува.ння. 

4755. CnpooKT"p08aHHwll - спроєкт6ва
ний. 

4756. Спроокт"роват" - спроєктувати. 
4757. Спроо (на ал. ан.)-п6пит (-ту); 

о. едино.рем.нн"," П. однора-

з6вий; 
е .• "НИllan~н ... 1 - П. мінімаль

нии. 

4758. CnYOK (кабеля, провода, лQAIIIы-
спуск (-КУ); о. (npoчtcс)-спу
сканн:;. 
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4759. CnyoKMoil (nодвес, ЛJOстра)-СIІУСК
'ІЯИ. 

4760. CnYTaKH ... 1I (провод) - поnл)'та-
нии . 

4761. Сnут ..... т~,-т.т~,-Оя (~роводаз;) 
-Шl~тати, поПЛ},тати,-СЯ. 

4762. Ср.6.т .... анМ. - спраць6вування. 
спрu.цювu.l:IНЯ; 

g., от"р.нм. (проводов) - стираи
НЯ, eTepTsI. 

4763. Срабат",в.r~о .. ,-бОТ.Т"'ОЯ ;- сп~а
ць6ВУВDТИСЯ, спрацюватпсЯ, 

g. (тренuе ... \ - СТIlРUТИСН, стер-

4761. ср::"Я~.нио (ПРОІ10дов) - ст6чу
вання, ст6чеIlllЯ~ 

О .• наxnеотму--С. шіВІДКОЮ; 
о. В прит .... м-с. В дотик. 

476:>. Сращи •• ТЬ, ОРООТМТЬ - ст6чу
пати, СТОЧИТН. 

4,ОО. CPOAa-сере;\uвище; 
о. гаао.ая-с. П,L3UН~: . • 
о. Аиамагн"тн.я~. ДІJ}маг~еТllе. 
О. иаотропная--t.:. 130ТРИІІН8 1 
о. парамагнитная - с, парама.г-

1l8Тllе; 
с. ПРО80дящая-с. IIPOBiДll~; 
О. ф.рромаrнмтная-С. З&''1130}ШГ

llt!Tlle. ферUМnГllетпе. 
47U,. CpeA"ha-·сереДИllа. . .. 
47u8. СреАнмlі (провод)-сере;ЩIll; 

с., арифAlет.-lІерес~qНIІИ . 
47U9. CP.Actbo--,ас,,' (-С'<)о'У).; ". 

О. дЛЯ rаwения--з. rасильннА.,. 
с. н ОИНТОНМlацмм - а. настрuю

вальнии; 
u. преАохранмтепьное - 3. запо

БIЖIІИЙ; 
IJ. ПРОТИ80пожарное - .з. проти-

пожеЖllиit; . 
с. уоипител~но.-з. підсильний. 

4770. cp ••• hh ... li-зрlзаНllit. 
4771. CpeawbaHM.,-lание - зрізування, 

зрізання. 
47ї~. Cpe.b�baTb.-I.ТЬ (пu,ш, вершuньr) 

-- зрlзуваТIІ, зрізати. 
4773. Ср о .. (действия, служБы) - тер

"іІІ (-ІІУ). 
4774. Сроот,-тои-стбчина; 

о Ма .. то ..... й-с. щоглова; 
с: стопБО80А-с. стовпова: 

4775. Сроотит" (столБы-стоqит,,. ст6-
4776. Срооток (кабеля, провода) -

cp~I~'~~ (о телezрaAlМ<, сообще-
4777. нии) _ 'рміllОвИи; 

O-"HOCT~ - термін6віСТь (-вости). 
4778. Ср .... ан ... (дуги) - ЗРlІВання, зl-

рвання. . 
4779. cp ..... T~, сор.ат" -- зривати, ЗІ-

4780. 
4781. 
4782. 

рвати. . 
СРW8•lОщ .. lІоя-зрнвниil. 
Ста6мnмт-стабіліт (-ту). . 
СтВАМЯ (усиМНIІ") - СТУПlиь 

4784. Ст",к ... ан". (токов, алєIWlРОНов)
стикаllНЯ, зіткuеНl1Я. 

-J.71)~. Стan"и.ат~, отопItИyrа.,-о" - сти
кати, зіткиSти,-c.R. 

4786. Стan~СТ!lЛь (-ли). 
4787. CT ... ~H.II (тросс, олеlWlРО() , от

m!LHClia) -t.1"а.1Ь1Diіі. 
4788. СтаНА_ртн ... 1і (о llапр~.)-СТо.и

),aI'THlJ\i. 
4789. СтанІОН. (Alawuhbl)-ст6вба; •• (.а

гона)--стаи6к (-кка) (Г., Дp.)~ 
снасть (Рнд.); оержа.о (ДСТ_). 

с. МНАуиторная-с. іид~кториа; 
с. раадеп"н."--С, роздільчв,; 
с. раа'емная-\:. РОЗllім8.llа; 
с. цел~"ая-с. суціJlы1;; 
с. чуryнная--t;. чаВ~lIка. 

479и. СтаНМоn ..... іІ (nредохpaнuтель, 
пласmuн"а) - crUllіо.аевий, ци
ІІі "11і 1.1 іli1l11И,. 

47\11. Станиоnь - стані6ль (-то), цино
фо lіп. 

171:*:!. Станон- --H~P{"T:'T (-та); 
с. Дblропрооме;;іІ;' Н. дірку-

!;іі:н .. Il1111: 
с. НРУТИn~НW"- в. крутИльний; 
с. обмото"нwй-обвивальниця; 
с. оппето"нміі, маwина -- попліт-

с. ~:~~:~о.an~н"," - в. поліру
/1іі..1ЬНИЙ; 

..,. WНУРОКРУТИП"НblА - в. ШПУР0-
"р,тниll. 

4793. СтаНЦМОН"bllІ (Ш<КУAlУЛ "тор , гро
.lІоотвод)--стацl!іНИЙ. 

4794. Станцмя; ьtаtіоп; Stlltion(f); аш
tlUl�(f)--стuція (Г., ь: .... , ТАІЧ.); 
стшщія (Г., У., Але., Фе., 
Др.); nр"сmанок (Т ... ч.); 

с. (зле"тр.)-е,Іектр6вня; 
о. аМ"УМУПRторная - С. акумуля-

с ~~~::~.ая - eJ"l., ~. по?ерЄж~а: 
с. беСПРО80почна.. __ О раДІост8.цlЯ; 
С. вопомогатеп~н'" С. ДОПО-

),Ilчна; 
С. 8тори"ная--ел., 4.:. ВТОРИНІІа; 
с. генераторн&Я -- ел., с. гепер'-

TopHa~ 

С. rпа8ная-С. ГОJlовна; 
С. rОРОАсиая--ел., С. міСька; 
с. А8УХСТОРОННЯ .. -с. двобічна; 
с. Ао6а.о"на .. -ел., С. додаткОва; 
с. мсПЬІТат ... ~н ... - с. випробна, 

випроб6вня; 
о. ион ... на .. -С. кінцева; 
с. НОРР.СПОНДМРУIОщ.8Я _. с. пере

казна; 
t;;. мanомощная - е.ї., с. малопо

т\"жна: 
~. междуrОРОАНая - ~. м.ежимі

ська; 
с. мощная-М., с. пot1'жва: 

• с. окон."на"-С. кра.Йня; 

(-пеwi). . . 
4783. Ствкан (стемян.) - Сl<JIанка, с. 

(..кtталл.)-К)'ХО.~ь ,-хля); . 
о КОЛ8НЧ.ТW"-С' КОЛltlкувата., 
о: Іпе •• нта--С. елем~ит6ва. 

о. опорн", (алеlWlрй-кольца)-e.n_ 
основна; 

о. опрооная--с. запптва; 
с. ОО •• Т .. Т ..... Н ... - ел. освіТЛI)

вальна, освітлювальия; 
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47\15. 

4796. 

479і. 

47\111. 

47\19. 

4800. 
1801. 

4t102. 

48U3. 
4!ЮI. 
4805. 
·1806. 

О. OT •• T".II~. відповідна; 
о. o,.np •• n.H ... , ..... T.n~".JI - с. 

відряднlI; 
о. пераичн ... --е.l., С. первИнна; 
о. П8Р •• ОДН."--С. прреказ6ва; 
о. перqато .. иая--с. оересильна; 
о. П.Р.Д8IОщaJI, оТпр .... Т.п~" ... _ 

с. відрядна; 
о. пеР8.8ИНlН ... -С. пересувна; 
а. ПОА8I1Н1Н8 .. --С. рух6:ма; 
о. поп •• а .. -с. польова; 
о. npm.mh.,,-С. приЙJ.!:fLnьна; 

о. ПРОIl8мсуточна .. --с. проміжн"; 
о. Р8А"от.n.графн." - радlоте-

леграфня; 
о. Р8А .. от .... фо ....... - радіотеле-

фонбвня; "". 
о. p."ahhaH-Р.l. район6ва; 
о. p.onp.a.n"T.n~H8.R - ел. ров

подільчu; 
u. ремонтно-аарндмая - с. ре

ибитно-наснажна; 
о. О8П,·Х08. - е.1. Сіт..сько-госп6-

дарська; 
с. с.мафорна .. -с. семафбрна; 
о. сипоаая--сил6вня; 

а. О. ментр"".ска" -- е.lектроси" 
л6ВІІН; . 

о. судоаая- -е.l СУДнивіІ.; 

о. тепеrр.фная-тР.lеграфня; 
О. Т8пефонная- Тt.\lефон6вня; 
о. Т.ППО3п.КТр ..... оК&It-ТeП.10МеК

трбвин; 
С. токоrен.раторная--елеь:тр6вв.н; 
о. ТР.М •• Аная -- P.l.. С. ТРЗ)l

lIаона; 
О. транcnяционная -- l'. трансля

ційна; 
u. траНОфОРllаторная - С. тра.нс

фор"аторна; 
о. уаповая-(' НУЗ:lUва; 
о ц.нтрan~"ая ·~.·I., \.:. ЦЄІ!.-

Tpa.lhHU.; 
u. W"РОКО.8щаТ8ІІ~Ная ~- ('. ра

діомбвна. !,адіо,,6вия; 
о. апектричеокая--е.тІектр6вн.я. 
Стар_ни. (J"ї'.leJa, дUJлеl\тРUl(а)- -

старіння. 
Ст.рит~аА (о .)1Ct'.leJ(', дuалеlUТlРU

"e)-старіТIІ. 
Стаосгно ап.КТроп ..... -l'ТассаНш

ська елv"троп іч (-u~чи). 
Ст.тич.оим" (вQлы1ul.тр,, трШіС-

фор",шnор)-статИчниЙ. 
CтaTop-CTaTop(-pa);cтoJIК (Пул.); 
О. по.ор ...... а.М ... і-с.IJоВоріТ.I::Wи. 
СТ8торн ... А (о ра..,е)--статорниil. 
стационарны�й (О .~lашU1lе) - ста-

ціонаРИИIІ; 
о. (процесс)-ста.IIІИ; 
С-НОСТ" ( ... ашtlн) ~ стаціоиарність 

(-1І0С'fllj. 
CT80p .. atwi-пі.1ЬНИЙ; о. (KOHdeH-

сшnор )-скла,(аню!. 
Ст.нание (ааряdа)--стікання. 
Ст.кать. ОТ ..... - -('тікати, стектИ. 
СТ.К8IОщмА (заРЯd)·-стічнИЙ. 
Ст.иnо ---('КЛ(): 

О. сanа6аотет .. -с. «алябастe-n.; 

4807. 
4808. 

48U9. 

48Н). 

4811. 

481~. 

1~13. 

4~H. 

4815. 

О. rР8И.ИНО.--('. гранчасте; 
о. 8rопо •• нм--с. «голофаll.Jo; 
ОО .8РМan~ио.--с. люстр6ве; 
о. na.no.oe--c .. Іямп6ве; 
о •• 8Т_РО.8НИО.---С. мат6ване; 
о. .8ТО.О.---<;. мат6ве; 
О. моnочно.--"С. мол6чне; 

с. мраМОРО."АН" - с. мармо РУ
вате; 

о. опan_,о.анно., опanо.о. .- с. 

опа.16ваве; 
о. ПР.А.хран"т,n~но. - \;;. :запо .. 

біжне; 
о. пр.ооо.аниое--с. гпічене; 

о. про.рачно.--с. проз6ре; 
о. ц.етно8---С. кольор6ве. 
Ct.KnO.MAH",A-склуватиil. 
Cт.кnoo6p •• HWA ( ... атерuал, селен) 

-СК:lуватии. 
СТ.КnНИН"''' (6ШІJlОН, fiОЛJ1aК, 11.ла .. 

стllНl<а)--скляшіЙ. 
Ст.nа... (nod бшnареu) - D і;\

І<.щцка; [РllштosQНН.ч (ДСТ.); 
ПОМІст (Др.)]; 

о. ABOМlHol паJlQtwl и. ДБОНО-
верхива; 

о. A.P'.HHHI�o�"-П. дерев'яна; 
о. ОАн_тажнw" - п. одкоповер

х6ва; 
u. ОДНОНРУСНЬІА, OДH08T.НDt~A

П. ОДНОDоверхбва; 
с. ступ.н~ч.тw"-п. східчаста; 
с. нрусн ... I, 3Т8жнь,1 - п. ПОІН"Р-

хОва. 

ет,на, ОТ'н"а '('"тіна, t:Tilll'.!. 
О. ("lL\IeH.)-.\ІУ!' (-ру). 
Стенно" (крюк, патрон, l'I'юuа)

ЩН':Т і нниИ. 
с. бра--Н8t:тінниь: (-ки) л.ампUвиfi. 
Степен" (fiа.1енuя, свяаu, сuпр.я.~f'

J-ШЯ, усuлен:uя)-міра; с. (мат.) 
-е";пінь (-пеня). 

Стереотипиwl (о пдасmиl-lке) (гШlЬ
ваностегuя) - стереотИпниIl. 

Стержен~ - стрижень (-жня): с. 
("р углыl)-прутT (-та); 

с. анодн .... і-·-с. D-п6дниЙ; 
о .• иомутов..,й. -с. бісмут6вии; 
О ..... д.иНlНоlA- ·1 . висувнИй; 
о. вы�лloчающий-- -с. ВlіМИЧНИИ: 
О. ГРОМООТ.ОАН"'Й' -с. 1~lЛи('кавич-

никбвии; 
о. дер •• яни","· 1.:. дер~в'яний; 
О. Ж8nеаНblі--с. залізнии; 
с. нanИn~Иbll-·t". ЖирОВИЙ; 
о. карБОРУнАо .... А - - (". карборун

;\БВНI1; 
... коммутацмонн",". номмутмрую" 
щиА .~. комутаційннй; 

О. магнитнwА--с. магнетнии ; 
о. "'"H�a�i------с. мідний; 
о. ",pT.wA (в об ... оm"е) - И. ;""і

виJ!; 
о. иаJНtlмноі~. натне КНИН ; 
с. направnнющиА -- ('. lIal1pJOI

юіи; 
С. п,редаточи",," - С. передаТIІИН; 
О. переА ... rаIOЩИ" - е. пеll~СУ

В{J.11,пиft; 
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о. nnOOKMA (об ... оnuш)--с. плос-
кий; .. 

о. поп,р,чнwА--с. поперечни." ; 
О. ПР •• ОAJIщиl---с. провідиИи; 
а. OIlOnJlhoA-с. СИОJІЯНЙЙ; 
О. со",ИНИТ'nIlН"" - С. злучнИй; 
о. ОТ8ИnJlннwА--с. скляний; 
O~ OYPItMJIhwA--с. аити.м:онQвиЙ; 
о. tPOnn ... ·-(·. тролейний; 
о. уrоll~н ... I·--с. вугліlниit; 
о. ЦМНКО8wА·-п. цивкбвиil. 

.1816. СТ.РJIIНІ.оА (регул •• тор. об ... Оllll<а) 
-с~рижневиfi. 

4817. CT.PJllНIOlipUHWA (cepdf'IJ/tI")
стрижнюватни, 

48111. Ст.рмnи,ацмоннwА .- стерилів&
ціНний. 

4819. Стерипмаац"н злентричесн",-сте
риліаація еJlектрИчна. 

482U. Ст.р .. n"'О •• Т" - стерилізувати. 
4821. Ст .. ранм' (щето", "OHmlll<mOB)-

стирання, стерт>і. . 
4~~2. CT .. p.T~OA. стереТ~ОR--СТIІратися, 

стертиен. 
4~23. CCToA~ а.томат .. чеок"Й - <~СТ1Й. 

(Неиа .... ) автоматИчним. 
4~24. СтоАк. (в трам8. ваг., телеграф

ная)-стояк (-!<іі) ; о. (на "р",ше 
dля проводов)-кuзла (-зел); 

о. боно.ая,-стоЯк бічний; 
о. опорнан·--с. оп6риий; 
О. OTTHНlНaH~. віДТЯїЮ-lИlі. 

4jj~j. СтоАи .. Й-~,.іЙ:кИИ; 
о-"ООТЬ (uаоляцuu, трансформ., 

... асла) - стійюсть (-КОСТИ). 
411~ti. СтоАnо (dля вагО/шв 8 пар"<)

cTii1.~lO. 
48:!7. Стоn-СТЇД (столu); 

~. аппараТНblА--с. апаратний; 
О. ДПА отn"."И 800"08",,11( матр_ц 

--с. восколиварниil; 
о. "ommytatopa,-РНblЙ - С. кому-

таторпИl!; , 
\о. рад .. ос"опичесниЙ - t;. раДlО

скопіqнии: 
ІІО. раопр.дел .. тenЬНblЙ. ПlOпмтр

С. розподІльчий, lIюиlтер (-тра); 
С. р.rУЛ"РО.ОЧНblЙ - С. Рl'ГУЛІВ

нИй; 
о. знсп.р"м.нтan~НblА '-'. до-

СЛІднИй. 
4828. Стоnli---<:товп (-1111) (Г., У" 'Г ... ч., 

Фе., ДСТ., Др.); [слуп (У., 
ДСТ.); >ха (У.Н; 

u. A-обр",. .. I, в ВМАе бумв ... А
С. рознuгуватии; 

u .• ВМАе 6укв", Н -- с. Н-подіб-
ний; 

о BOn ... TOB-·-l:. В6льтівськиА; 
о: деР •• НННblЙ--С. дерев' 'ІНИЙ; 
о 3am60HM--С. 3амб6нівськпll; 
О: "а6еn~НblЙ - с. ЖИ.1ЬНИlс6виіі, 

кабл(ший, 
о. леотн_чат ... " - - (... драбинча-

стий; , 
о. наТАJКИОЙ-~. натяжний; 
О. onoph ... A--С. опбрниll; . 
с. ОТ8етвит.,.ьнwА - С. ВlдгалУ8-

lIlій; 

4t1i9. 

4830. 

18:11. 

483:1. 

4Н3;І. 
4834. 

с. n.p."o,,"wa--e. перехіДнИм; 
о nOAnophwA--С. підпбрвий; 
о' ..nропмтаннмА--с. нас6чеввА; 
.: paonp ..... MTen~H ... - с.~рО3ПО--

дl,lЬЧИЙ; <_н. 
О. peW8T".OTW"--С. Гратч ..... · ... ' 
о. ОА808ииwА----с. подв6еНИЙ; 
о. aoota.hoA--с. склa.дiLвИI; 
о Ten.rp"H",A~. телеграфНИЙ; 
о: tan"ohhwA--С.телефОВВИЙ; 
О. т.рМoan.итр .... 80IІ .... - С. тепло .. 

"JlеКТРИЧIІIІIІ, термоелектpllч-
ний; . 

о. tp.m •• AhwA--с.трамвайиий; 
О. Tpyli~.T .. A--c. тру.~qастИі!: 
о. угnо.оА-с. кутовиfi; 
с. фон.,.нwА-t' .. 1іхтарп~; . 
О. CpOOT"Tr' .... (:тоВпа СТОЧИТИ, 
о. уотано.ит~- -с. поставити. 
Ctonmk--стб.1I1К (-ка); 
с. откмдноі---С. відкидний. 
Столоа ... " (трлєgіоН, ла..мnа) - 118-

стідьнин. 
Сто"на ("ОНУСОВ • разряднu"е)

стовп(щь (-пцо\). 
стоnор--стбпор (-ра); 
о. н.Сі.n~Н"'Й - с. жильник6виіі, 

кабл6Вllіі. 
Стопор_т~ -стопОРИ1"l1. 
Стопорящий ( ... єханu.з ... ) - croпір

нИй. 

Ctopoha-~uі" (6бк)'); 
о. акт"ВН'" (o6.v.om"u) - 1). чин .. 

НИИ' 

о. 80абужд.нн",-Й., зб~джениR; 
о. aaAhhh-и. аІідиіо; 
о. "НАунтмруем", (об.А<от/Ш) - б. 

підін)J.У ктйвни/t; 
u. "оммутаторная - й. KO)(YT~-

ТОРНІІИ; . 
конце.ая (об ... оПIБU) - б. юи
цевии; 

о. лице.ея-б. чі.ilЬНИЙ; 
о. начan~нан-б. початк6вий; 
с. обмотанная - б. о(івliнениА. 

ОU11.UТ311J1И; 
О. пер.ДННЯ -б. передніЙ; 
о. ООбмрат.n"н ... --б. збірчвй; 
о. ЧУ.СТ."Т8n~ная (в lIJIастин~)-

б. Ч~'т.1Йвиll. 

48:1Іі. Сто"н",й ("рай, чаш"а, JrОЛЬЦО)
стічшіВ. 

4837. Сто .... ий (1WдШllnНШ' , волиа, лам-
11.u)---(""ТоЯчиЙ. 

4837а.СтР8ТОоф.ра--стр&.осфера. 
4~38. Стр.nкв - стрілкв; о., Ж.-д.-

вИлиця; 
о. аотатичеокан--{'. астаn1:чиа; 
о. воадушн",- 'ВЙJlИЦЯ вадз6мва; 
о. иonебnlOщаЯОR--С. xll'rКA; 
о. иомпаон",--{;. к6:мпасва; 
о ... arH��TH",--С. магн6тв.а; 
о ... еТ8nn .. ,..80И&А--С. :ИЄТ8.і18ва; 
о. накnонени" - с. в6.хиnопо

казна; 
о. Н8ПОА.МIІІИ8R---с. нерухома; 
о. ПORяр".о •• инUI _. С. поляри

з60а"8; 
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О. PV'tHoro де.отам" ~B. РУЧНо.; 

О. О~ОНRIІОЩ8RО". CКnOH8H':' .. ---c 
ВI;J.хн.]опоказНIl' 

. 

О. Ц."ТР.П~',О •• НН~" ~ ВИЛИЦЯ 
цеНтра..llЗU8НIIU. 

48;J!I. Cтp.no~KwlI (о "'ат. cтp.~Tpi"_ 
кови!!; о: (о Ж.-д. стрел"е)-' 
вИЛИЧIІИl.f. 

484и. СТРО600КОП"~.ОК"1І ( ... етод спо-
соб)--<.:ТРОUQсь:uпіЧI-lИИ ' 

4841. СТРО.К .... (вo.Iны) - "'УДИI;а; с. (по
стРОlI"а)-БУ,1іА.1Н. 

1842. СТРОІІ. O"KTOK"'m---стрі" (СТ!,UЮ) 
843. CTpylIKWIi (преры.атель •• заземли: 

тель) - СТРПIИНIІНЙ. 

48·11. CTPYIlтYP.-('TPYKT~Pfl.; 
.. С. НОSДР •• атая--с. НіздріІста 

~.f:;. СТРУККbllІ (г<1.lьвано.четр)---с~I" Н
НІІІІ. 

4tHti. Струн 3П8.ктрМ .... сНая _ .. сТр}'~lЙІіа 
електрична. 

4~4'. СТР.ях .... К ... ~nyдpы " разрядни
"ах) -- (;TP~ шунання, СТр~шен
ня. 

484Н. СТРях .... Т ... -хКУт .. _ стр~шувати 
СТрусити. ' • 

484li. Стук (ЩетО")-СТ~"іт (-коту) 
4~5и. СТУп---стілеЦh (-.lЬЩ\); . 

О. paд"t;tC"O~"".C""iii -_ с. радіо
СКОПJЧПИИ; 

О .• n.КТр ..... с'!ий _ едектрості

лець (-ЛЬЦSО. с. електричний. 

4851. сТупеН ..... аТwй (tJыі.'lючате.lь,, сте

~:~;Hi. транСфор,"атор) '''''IДо 

4~,:;~. СТУПВК" (реостата) _ східець 
(-;:щя). ступінь (-пеня); 

=::~eНCYTO"HaA -- с, проміж-

485:3. СТ"ІК (рельсов. h'uнта"тов)-стик 
(-ку). 

4851. СТ"'ковоА (ЗUJuр. пиверхность)
СТИковий. 

485.). СТАrиванме ---. стяг8.нrШ, стj[г

нення; с. (.иассы-тужавіннн •. 

4850 ...... Стяrиват~, aTAHYT~ -0"- -стягаТ~1 
стяГТli .-ся;· 

• 

4859. 

481;0. 

4~Ul. 

4862. 

o-оj~~llоі~~lаты�ат~сяя (о .W:UL·C(' )-- ТУ

Стя",кой (о ." уфте)---стнжнИі!. 

Судо.оЙ (гаlьвШIO ... етр. dUНtLllo
 . .,a-

шина. стШlЦия) - судновИи. 

СУ_ .. "е (зщ"трода) - BB~пcy-
вання, 3B)'j-J~еllНЯ. 

~ 

CYJК ... aT~, ОУ."Т~.-о .. -ав~жувати,
 

ЗВУ3ИТИ,-СЯ. 

Сукко-сукн6 ; 
О ••• liоото.о._с. азбестОве; 

о. о6уrпвкко.---с. обв)'глеие; 

о. ПРОllаоn.нно.--с. проо
л Існе. 

СуП .... Т .. Ро.аК... (a",,//J/I.. пла

стиН)---Сlрчанування. Сірча
нu

:~:::~яс.ульфатувания. су.1ьфа-

4863. СуП .... Т .. РО ......... ІІ - сірчаиова

иий. сульфатОваниЯ. 

~t:Jti-l. CYn~ •• TMpo.aT_ UHi'IrY.". n'lU('mu

:~~и~ СlрчаНУВ"Т1!. сульфату-

.18~~a.CYM". (Ол •• IlнстРУМtнта)--таШJ;
а 

486о. CYMMapKwII (вОJlьmметр. AlОЩ-' 
ность) - сумаРllиll. 

4866. СУММ"Ро.аКК8 - сумуоаннп су-
~6ваннп. 

' 

486 ї. CYMM"PO •• T"-'СУМУО8ти 
4~6!j. Cynepp.rBKopBT".K ... II (прие.чНl"') 

-наДI'РгенераТl!ВІІИn 

4~Ii\l. Суппорт (dержатель) ....:... тримач 
(-qa); 

о. ~:~f~.КТОРИ"'А - т. комутатор

•. щето",н ... А_т. щітковий 

487и. СупраПРО.ОАИМbfА_наДПРО~і 1.lIlіl
l' 

c-дc~~~~.. ~ ІІадпров ід,НіСТЬ' (-1I0~ 

4871, CYPД~Ka (на провоdш:) _ ГЛУШlll;V 
(-ка); 

" 

4~7:!. ~Y:::~:;;;~H .'ІUНцюг6виli 

а. с.инцовы�~ ,'(д.'IЛ altlrYAf. пласт.) 
-i~ї3. -~I. О.lIШ ,)lШl. 

Сурроrатная антеНна -- сурогат
иа ,,"нтена. 

4874. CYP"ma-аТНЮI6н (-н,'); 
аур"моА поКр .... аНие ~ аllТИМО

нуваннп; 

а. поКр .... ат .. ,_ ... т .. _ антимонити 

4~75. Суоцептанц(а), безваттная про.о_ 

ДИМоот .. - невUТlІа. провідність 

4Q,o. (-НОСТ"). 
Суточкь.іі (IiОJффици",т. пробег 

нагРуз"а) - ,1',бовИil. • 

41:)77. Сухо й ,tвЬLtlOд, JJlcMcHm, м-асло)
СУЛIIН. 

4~78. сухопутны�й (І'аие.".) - cvxu (і.1Ь-
НИН. 

~ , 

·11:)71;1. суwиn_ны�-сушйльIlиJі;; 

4Q 8U. О. wкаф (Од .•. "абелеИ)-суш"рн
п. 

о Суwить- -f;УШНТИ 

.f8~1, CYWKa (n,lacтuн." ."ас.Щ. "абелеи) 

l!j~~. -СУШШ:,IlН, С~шеНJШ. 

. сфера-,CljJeрu; с. (nuле аеИстви .. ) 

- НО.1е. 

4:;:;З. Сф8РИ~ВОК"1І ("О"Оl'нсатор. ...аг

ниm, CU:'la) -- сфеРЙЧIIИИ. 

18К4. Схватка (dл.ч оболо'",,) - вірвант 
(-ти), 

11:)~:>. CX.Ma-<:X~M; ... ; 

а. а.топnенсная __ с. автоп.'1ексна; 

О, ДЛЯ МОПblтанмА - с. ,'1.0слідНil; 

о. дятnовая--с. дятлева; 

о. мамеритеn~ная -с. БИ!tІ
ірuва; 

о. ПР".ед.нная--с. зве,l,еп
а; 

а. nростая-с. проста; 

с. раВН08Н8чная--('. piBIfOOSPTHtl; 

а. радмan"ная---с. радіfIль
на; 

о. раа •• ркутая (об ... от"'l)-С. ]С" ,_ 

Г6рнена; 

о. опо_.я---с. с(щадна;
 

а. ~~::~~яцмонная - С'. траllСЛЯ-

О. УПРо_к .. ая (об ... от"и) _ с. 

Спрощена; 

u. 8М8И8anеНТНаА, Р.внозн
а .. Н8Я-

с. рівновартна. 

48М7. 

4~tI!I. 

4Н89. 

489U. 

4891. 

4892. 
4Ь9а. 

4~\l4. 

·1900. 

49Ul. 

4902. 
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Схо_км. (СUllовЬІХ лuниll)-аОI

г81111я. збіг (-І'У). 

Cц ..... ~.OK .. II (р .. ул ятор. р.фл.,,

тар) - сценіЧНІ/І!. 

Сц.nи. - зчlплюваНІІ". зчеп

лення; 

о. (пршпособленuе) (трОА<
. ваг.)

зчіПllЙК (-ка). 

СцоппеКМ8 ("о:иририваl<ие)
- "ц іп

лювання, :.Jчlш.1еIlIlЯ; о. (.маг

"ит. пото"а с 06"'0т"ои) -

злаllк6В~'ВUllПЯ, а.'1знкуваJ-lI1Я; 

v. ranb •• Honn.aT ..... aKO. ач. 

галЬВRllопластИЧIlР; 

О. _n.КТРИЧ80кое-З.l. еле
ктричне. 

Сц.пп"ть,-nмть - зчіп.lювати, 

ачешіти; с-оя (о АШUf.. по
токах) 

- 3ЛRllк6вуваТИ{'jl, ЗЛfillкува

тися. 

СЦ.ППRЮЩИЙ (.мЄЖalша.и) 
- ~-Jqіп

ІІІШ. 
Сц.пноА (вес вагОllа)-:ічіl1юіИ. 

С".тн"," (.механиам, 1i0ЛЬІ
шеli')-лі

чилыlи •. 
С".т"ик - .11чИ.1ЬНИК (У .. Т.ич., 

Др.); лічбар (ЛеФ,); сиаго ... ір 

(РніІ.); лічни" (ДСТ.); 

а .•• том.т .. чеоимА ~ .1. автома-

тИчний; 
о. 8I1П.Р ...... ОО.-л. амперог

одИн; 

а. АРОИ.-Jl. Арuнівський;
 

о. &астивне л. БВ('та'lІІін-

ськиil; 

а. 6at.p.AHb�A-.I. йатеріИ
l1иil; 

а. batt- .. аО08-:С вuтогодин; 

а. ВО8ДУХОДУВНblЙ - Л. пооїтро

д~вниl!; 
вр.щат.n"ноrо Д.

иженмя - ~l.. 

обеl}т6ВIІИ; 

о .• р .... Ни-л. час'S; 
о. rn •• НWЙ-;l. головнИй; 

О. ГУ.М8І1я-.l. !'уммелівс
ькиfi; 

с. д8ухтарифны�й -л. дн()тариф-

ниЯ; 

ІІОІ. дмнаМОМ8три ... ак,," - .1. дина

мометричнин; 

о. АЛЯ nятмпро.одноА сиЬтемЬІ. 

пят"проводи ... а -- .1. П'}іТИПРО

ВОДUВИlt; 

о. 80KPblt ... A-.1. :закрЙ'fИН; 

а. МНДУИЦИОННblЙ - Л. ІІІДУКЦШ

HHlt; 
а. "on.6aT.n~HW", Kon.6a

T.n~Horo 

д.м ..... ен' ~ - .1. КО':lИВНИИ; 

\і. контро. ","ЬІі - - .1. КОl1тр6ль

І/иil; 
ІІОІ. N."o"Man~Horo потр

.6n.ния

. 1. найбільшого споживанн
я; 

Т-о6р88 ..... 11 (06 QНПШU/f) - Т-по

дібни". 
Т.6П8ТИ8 р •• итм.ная, pfHmzfH. -

плИточка реактивна. 

Т.6ПИЦ8--таUJlИЦЯ; 

489~. 

4896. 

4897. 

489~. 

4899. 

т 

4903. 

4004. 

....... "І'и .. __ r. Т"_ - Лі JUUf7-

lІикОllиll; 
•. ІІОТО,Я,,_Л, МО'І'ОрОвllA; 
о. _ ......... ІІ--л. fJДIIot6aJfldl; 

.0 оо" .. п" .. .,. ....... , ~ •• 1.,.. .... 
h .. A-_1. lWЛИDНИИ; 

с. OTKP~"I'''.-.l. UI.1ВрВ1"IfИ
; 

о. Пр8Ц818"ОНН"~.'І. 1'lPJви
D; 

с. nllТ'llnp •• _ .. " - .1, п'ЯТJlОpQ

воД"виіі; 
о. р8М1ОТРllР""IІ&ІІ" - д. р ... ·( ... I,іВ

UJiIl; 
о. р., o ... onwwy ..... - .1. с.амо

пнсний; 
, о. pTyt ..... I�-.1. ЖlIВOCр і(іНи.іІ; 
О. о .wокаии .... IЦІІ... .........._ 

.1. 3 вискочиЙJIИ UJiфрlUOl; 

u. о KOPOMWLnOM - .. 1. короJOlсл6-

ви.іі; 
IU. саIlОП .. WУЩІІА - .' •• caмo.u8c

ний; 

С. С"М."С. - .1. СімеисіВСЬквіі; 

о. ОУ."РУООll&ll1i - д.-пiдcyJlОввик 

(-ка); 

с. ТОllоона - .•. То»с6иівеькиіі ~ 

с. TO'lhwA-л. "6чниіі; 

с. ТР.ХПРО.ОАНмА - .1. трипрово-

д6вий; 
С. tp.x.88KWI�--:J. трифазов

ий; 

с. Уч.сТио .... А-л. д.jЛЬJШЧИИй.;
 

с ..... рр.р .... - .1. Феррарісів-

ський; 
С. ".сов-л. го;шп; 

с. w.оТ .. МиНути .... - JI. шости-

хвнлНннии; 

с. 3д,,00на - Л. ЕдісUніВСЬІШй.; 

С. аnентри ... ои .. R--.1. електричним; 

с. аn.КТРОДИН."М".Они"
-.l. f"лек-

ТрОДИll8М ічниі!; 

о. аn.ктроnмти".скмЙ
 .1. t;'~leK-

тролітйчниіі; 

.... зnеитро .. аrНІІтнwА _І. e.nек-

ТРО),{RГllетиин; 

ііі. ап.ктрОХи.М .... ""МА .1. елеJi.-

трохеМlчниfi; 

О.-д.иr.теп~, мотори
wА - JI. МО

тор"виJI; 
О.-иитеrр.тор - Л.-піДС~1:м.6виик 

(-ка). л .-інтегратор (-ра). 

C"'M&Ц8T~, О ..... ОТ .. Т... - аЧll.щати, 

зчИ(,'ТНти. 

C~"_KH ... II ("онтакт) - зчИшt.>-

ІІИН. 

С • ........ 11 (сєрдечнu,,)-адіЙJll!.ниі!; 

о. кпоо~-ввllмаиий Ш1Юч
(-ча). 

С"'РDІІ---сирии; 

о. ОПООда - неОБЧ!<щеивй лоснпк 

(-к,). 

CWPOot"-в,,гкість (-кости)
 . 

,. "у._." (8 ну_рнulЮЖ) 

Т "'~l'риЗ. 
Т.liп"~к,,,. ·(mapuф. I2Icmиca) 

таБЛЙчииЙ. 

'Іаliурат -' мільчик (-ка); 



~ ~. 
І 

~t, 

: 

,~:.:c. , 
!' 

r 

'?----,..,":' 
j 
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Т .• ІОІІ"РО •• НММ. - с. іаольб
ваниЙ. 

490". Т •• ро .... ".OT~ (dля ШОAUро.ан
НIоІЖ mрубelr) - троак (-ка). 

4906. Т ... о. - тl\кса; 
т .• ~ орочноат~ -- т. аа терміно

ВІСТЬ; 

т. "ОМО.М" - Т. відСЛівиа; 
Т._трак.мти", -Т. транзитна. 

4907. T.HreHO - тангенс (-са); 
T.-Iyooo,,~ - т.-6ус6ля; 
Т.-І. а800nlOТН8И - Т.-б. абсо ... 

лЮтна; 
т .-ran~ •• но •• тр - тангенс-галь

ваноиетер (-тра); 
т.-•• Іо".тр-т.-фазокетер (-тpa~; 
т.-.ото".тр -т.-світлом[р (-ра), 

т .-фотоиетер (-тра). 

4908. Т.нr.нц .. an~нwll - тангенціSль
ний. 

4909. Т.н" ... I.""HWIl - таНІ< жильви
к6вий, каблевий. 

4910. Т.нтan - тантал (-лу). 
4911. T.HTano.wll (о лампе) -- тантал6-

вий. 
4912. Т.р."к. (лампы нш;фшв., в предо

жраниmеллz, якоря)-тар[шш. 
4913. Т.р."очнwll (Ш;І<УМУ.'l!lmор)--'Га

ріЛ·l>lстнИ. 
4!114. Т.р ... -- тариф (-фу); 

41Н5. 

4916. 

4917. 

4918. 
4919. 

4920. 

т. д.оllноlІ - т подв ійвии; 
т. Д"ФФ.р.нц .. an~н"," - т. ди-

фереНЦIЯЛЬНИЙ; 
Т. Ан •• иоА-т. денниfi; 
т, n~rOTH ... A - т. пільговИй; 
Т. "инимальнwй -- т. мінімаль-

ний, 
т. мочной -- т. ніqнйй; 
т. opiI"HapHwll - т. ординаРllиit; 
т. опто.ь.й - т. гуртови1:t; 
Т.оа •• титепьнwА - Т. освітлю

ВН..rIЬНИН; 

т.~·по атупеННIІ) понано" - т. щаб
льонии; 

т. ПО така. - т. таксовИ.в; 
т. пононоА, по отуп.мям - т. щаб

льовий; 
Т. Т.6nичнwЙ -- т. таблИчний. 

т.р .. фикация -' тарифікування, 
тарифjк6ваllllЯ,' тарифікація. 

Тарифн~.іі (и стШJІ<е, системе) -
ТНРЙфIlИН. 

T •• pAwll (уголь, peдuнa) - твер
дон; 

т-до тянут"'іі - твердо ТЯГllениit; 
T.opДOOT~ - твердість (-дости). 
Т.атрофон - театроф6н (-на). 
Токучиll--течкйй; 
т-ч.от~ - тСчкість (-КОСТИ). 
Т.кущиll к на .. ток - струм 11:0 

нас. 

Т. ОТ мао ТОК - ('. від нае. 
4921. Тan.аатоrр.ф-те.1еавт6граф(-фа). 
.922. Тan ••• тоrрафич.окиА (аппарат, 

прибор) - телеавтографlчниІІ. 
4922a.Tan~;O"Д.HII.,-.... "" - далекобiL

чення. 

4929. T8II.r., ПО.ОI". - віз (в6за); 

4924. 

492". 

4926. 

49:г~. 

492:;. 

492t1. 

49~U. 

Т ......... Н." - u. ЖWIЬНИКОВНlі, 
""блевии. 

T .... rp •••• - телеграма; 
т. аИУТР8НМЯ .. - т. вн-Sтрішн,и; 
т .•• rраи"",м", - т. закордонна; 
т ....... Н ... - т. рекомеНДОВliна; 
Т. O"T ..... OII8II - Т. оDТJtч.нн.; 
т. ПОДn .. НН.... op.rM"an~H'" 

Т. uерношt.cIlU, оригінitльна; 
т. о.мафОРН." - т. семаф6РIІН; 
т. OnY_lh ... -т. СЛУЖб6ва; 
Т:_Т"' •• ОНН'" - т. телефонна; 
т. "'.отна .. - Т. приві&.тнн; 

т. ш ... ро.анн",-т. шифрОваш:.&.. 
Т.".rр.ф _. телегр~ф (-фll); 
т. а.тоrр.фм".окиА, T ...... Torp .. 

-телеавтuграф (-фа); 
т. fS.p.ro80i - т. побсpJжний; 
т. '.onpo.onO"Hw" -- радіотеле

граф (-фа); 

І. fSWС~РОД.ЙОТ.УlOщмА - Т. ХУТ-
КОЧИ.ННИll; 

Т.808душнwА - Т. надземний; 
Т.80.НН"''' --- Т. ВІйськ6вий; 
т. домаwни" - т. хаТНіl1; 
т. Даnанм - Т. ,~~.:НlнівськиЙ; 
т. Ж8n •• нодоронutwЙ - Т. 3&Л13-

нйчнии; 
•. КОПМРУlOщмі - т. копіюва.·IЬ-

нин; 

Т. п.чатвlОЩМЙ - Т. ДРУКІвюіll; 
Т. пмwущий -- т. шt:cний; 
т. поисарнь.Й - т. поже~книh; 

т. поn •• оЙ -- Т. польовй:и; 
.'. np.8M,.enbOT •• HHwA - т. уря

,J,UвнИ:. 
Т.nеrрафмроаанме - телеграфу-

вання, те.1егрuф6.uuння; 
т. 80ТР."'Н08--Т. стрічне; 
т. Д8УХСТОРОНН •• - т. двобічне. 
т. ОДНОВР.М.ННО. - т. Gдночасне; 
Т. оовмеотно. -- т. сумісне. 
Тen.rр.фиро.внн",Й - телеграфu-

ваниЙ. 
Т.nеграф"ро •• ть - - те:,еграфу-

вати. 
Т.nеrр.фМОТ,-ка - телеграфіст 
. (-та), телеграфіст,,". 
Т."еrрафМЯ - телеграфІя; 
т. б.ОnРО80nочная - радіотеле

графі,,; 
т. Дмплексная - '1'. подвійна, ди

пл(ш(;нu; 
Т. Домаwняя - т. хатня; 
т. дупл.нсная - т. стрічна, .J.~

плексна; 

т. мокровая - т. Іскрова; 
Т. nуч ••• уно.ая - т. промеНt'-

звукова; 
•. мноrонратная -- т. MHorOKpa.rj 

Т. ::~ра.n.нная - т. скер6вана; 
т. ОКТОПn.КОНАЯ-Т .восьмикратна; 
т. ПОЛ&.аА-Т. польова; 
т. радиофони ... ская - "і. радіо

фон[чна; 
т 0" .. ПП8КОН811 - т. ординарна, 

сИмплексна; 
Т. OnOНIМ'" - т. складна; 
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4931. 

49:12. 
4\133. 

4\!~4. 

4\!36. 
493 •. 
493Н. 
1\14и. 

4941. 

т. трано.тп.нУМ'І.ОК." -- т. через

океанська; 
т .• n.ктрм .... о ..... - т. р.,'lеКТРИЧВ8. 
Т.п.rр.фн ... 1І (anмрат, I1JIфавиm, 

neрюamЧUl<) - телеграфний; 
т. Д."О - телеграфНІІцтво; 
Т. ОТ.НЦИR - телеграфия; 
т .-Т.".фо .. н ... 1І - телегрiLфно-

теЛі\ф6нниll; 
т. -фонопоркw_т .-фоноп6рннJ!. 

Те".rр.фон - трлеl'раф611 (-ІІа). 
Т.".rрафоотро.н". -- телеграфо-

будів,шцтво; т. (процесс) -
ТР.1еl'(.>афо(jудув611НЯ. 

T.nelМ ... (ІОва) - віз6к (-3"6); 
т. поаоротная - в. поворітнЙЙ; 
т. под •• еная - н. почіпПЙП. 

Т.n.М8rафон - гучно:r.r6веЦh 
(-ВІ(ІІ). 

Теп.метр - телеметер (-тра). 
Т.n.об'.нтив-телеоб'єктИв (-ва). 
Т."оор те.,е6р (-ра). 
Теnеонопич.окиА - Тf~.1еСRопіч-

нии. 

Теn.ОТ8рмоrраф (06 опирах) - те-
JI~стер"jграф (-фа). 

Те"ефок -- .теJlеф6н (-на); 
т. Ад.ра т. Адерівськнй; 
т. д Ароон.аля - Т. Apt;oHBa.:IIB-

СЬКИЙ' 
т. &&nnя:"-'т. Бе.11."ІівrькиИ; 
т. гоповноЙ--т. lІа.)'Шllиіl; 

т. Г. Д.ОЙНОЙ - Т. ДВfI~ШНИЙ; 
Т. rромиоrоворящий - І'УЧНОМU-

НtЩIJ (-ВЦЯ); 

т. г. комн.тн"," -- І'. хаТНій; 
т. Двойной - т. пuдвійний; 
т. ДВУХПОnlоон ... Й - Т. ;:r.ВDПОЛlu

с6ниа; 
т. nОlИкообраан ... Й -- Т. _lОЖКУ

lІcJ.тиЙ; 
т. многокраТНЬІА -- т . .llиuгократ

!lИИ; 
т. настоn~нwй - 1'. настільний; 
т. одноа.уковоЙ, MOHoT8n •• OH -

Т. uдноаВУl<ОВljil, ,\Онот~.lеф6н 
(-IIU); 

т. ОДНОК_ТУШ."'Н"''' - Т. одно-
ШlІулевии; 

І. ОДНОПОnlООНWЙ -- Т. О,J,НОПОЛЮ-

t:UBJI!i; 
т. одноуwнwй-т.одно-sшнии; 
т. прямой - "'. пряшіп; 
т. реrУПИРУ8' .n -- т. р,=,гуль6ва

ІІИЙ; 
т. СТ.ННОЙ - т. настінний; 
т. стоnо.",Й, наОТОn~НblЙ - Т. lІа

сті.1ыJй;; 
т. форпооти ... " - т. форп6Сl1иli; 
Т .• n.КТростат .. ч.с .... Кий - Т. елек

тростаТЙЧllНИ. 

4\14:1. Теnефонмровани. - телефОllуван
ІНІ, телефоu6вання; 

т. АВУКР.ТНО. - т. двократне; 
т. NHoroKpaTHo. - т. многократ-

не; , 
Т. СОВМ8СТНО& -- Т. сум_сне; 

Т. OPO'lHO. - т. негайне. 

19Н. 

494". 

4940. 

4947. 

494t1. 

4114\!. 
49,,0. 

4951. 

411,,2. 

т.".фонмот.-к. - Тf'лефоlllст 
(-ста), телефоністка; 

Т.""он",, - телефОН[Я; . 
т. О.ОПРО8OnО .. Н8.. -- раДlотєле

фОlllя; 
Т.О88ТО8ая -- Т. світn6ва; 
т. an.ктpM"&OК&ll - т. електрИqна .. 
Те".фонн .. 1І - т<,леф6НlІиlІ; 
т. д&nо--телефБННIІЦТВО; 
т.отанция - тр.'rефон6вня; 
т .-тenоrр.фнwll - т. - телеграф

ний; 
т.-фонопорн,," - t.-фО1l0п6рииll. 
Т.".фоногра"м. -- телефоногра

"а. 
Т."ефоноrраф тр.lефо1l6граф 

(-фп); 

т. n.HTo .. HWA - Т. етьоЖlCОвВй; 
т. ПРО80nОЧНW"--Т. дротяшіЙ. 
Т."ефот - телеф6т (-та). 
Тen.фот .... - далеt-.оuачевllЯ, 1'6-

іlефотін. 
Теnофотоrpаф"" фотографія 

ВІД.."t,",'ЬШ:', телефотографія. 
Т.ПО-Тl~1И; 
т. абсояtOТНО-"'.РНО8 - т. абсо-

лЮтllо-чuрне; 
т. Amamarhmtho.--- т. діпмагнетне; 
т .• аряженно. -- І". н&Сиluкеие; 
т. кanMn~"08 - Т. жарове; 
т. MarHMTHO& - Т . .\farHeтHe; 
Т. накапив.нмя - т. жарове; 
т. наап.ктриаоеанно. - Т. Н8-

~деI1:ТJ.lиз6ваНf·; 
Т. Н8маrнитно. - - 'І'. нем:агнЄтне; 
Т. ОАНОРОДНО. т. однорідне; 
т. отражаIOЩ.. т. відбивне; 
т. парамагнмтнов - т. парамаг-

lleTHt:; 
т. ПРОВОДЯЩ.8 Т. провідне; 
т. про.р.чное т. проз6ре; 
т. с •• тящ •• ся--т. t.;BiTHe. 

4953. Температур. - т~мпераТ}'ра; 
т .... риая -- т. чUрна. 

49,,4. Темпер.турн"Й (І<о.ФФUциtнm, де
me1LmoPJ --- теМПt>f.I<.І.l1рниfi. 

4\155. Тен.воЙ (фитометр, Uдобра3Ю!
JLUf)--тіньовИа. 

4\15u. Тен,,--тінь (Т[НIIj; 
т. зnектричесная -- т. ('лектрИчна. 

·19;),. Т.одопит маГНМТНblА ~ теодоліт 
(-та) >lаГШ'ТНИIІ. 

495t1. Теорет"чеОКIІIІ (то". UНОУІ<ци,,)
теоретЙЧllиh. 

495Н. Т.ория--те'·'рін; 
т. Амп.р. '- т. АМlIерова. 

4utю. Т.ппо--тепш·,; 
т. Джоуnеао -т. ;J.жавлеве. 

41t61. r.пnовой (а.м.neр.м.еmр. волыlul.mр,' 
.ффеl<m) -- тепловВЬ. 

4962. Т.ппо"роаодн .. 1І - теплопровід
miй; 

t-дноот~-теIlЛОПРОВ ідність (-но
сти); 

т. термоаП.КТРИЧ8сная -- Т. тепло

електрИчнu. 
4963. Т.пnоотоlІ .. ,,1І (иаол .... ат.риал)

теплостінкИи; 

т-"оот~-теплост 111кість (. :<ости). 
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4961. 

49Щ,. 

·1'166. 

1~Hj7 . 

49ЩI. 

,Нlfj9. 

,Ш,U. 

4\іі 1. 

4973. 

·IU;~. 

4!J'U. 

4\іі9. 

4!JtlU. 

49~1. 

19t1:!. 
·I9М:I. 
·НІ!)-І. 
49М;;. 

4ЩIU. 

4987. 

cl\i!j\l. 

4!19и. 
4991. 
49\і:!. 

4993. 
499-1. 

TennOT8 -- теП16' 
т. 1І0НИ •• ",и .. ~ ;. i:t.онізОДIІ; 
т. р.в"ц"м - 1', реакції; 
т.оа.то •• я -- Т. свіТ:Іове; 
т. Т8мная-'Г. темне; 

т. уаепьная -- т. питОме. 

Т.ппоупорм .. 1І (о .ещест •• ) - тел-
.lOТРИ8кйіt; 

т-рноот"-тсллот"ивкість (-кости). 
ТеппоаП8итрмчеСИ8" стамц .. я __ 

Тt.'ПJJое.lt1КТРUВIІЯ. 

Т.рммомн .. 'іІ (то", ла.lта) -тер
міUНllиfi. 

Т.рмичеСКIІА (JlївU8QЛf,.'ПI, галь ... 
8ШІометр) -- теП~lо .. иНt. 

Т.рмоамп.рмеТJI - теП.l0Dиt\ ам
нер"етрр (-тра). 

Термобатар." -- теп.l0Uатерія. 
т~р~!ОбаТ~lJі". 

T.pMoгan~ •• HO".Tp - теП.10ВUИ 
гальваиометер (-тра); 

т. Р.ГИСТРИРуtOщиА, с •• опишу .. 
щий - Т. І', (,'<lМОПИСНИИ. 

Термод~игат.пь ---= ,Tf-'П.lОРУШ ін 
(-ШІН), теп.l0ДВШ')· н (-ІІа). 

Термод.тектор - Тt:'ІВJЛДРТЕ>ктор 
(-ра). 

Т.рмомагнитнwА (dвuгamель, 
ат;нсuг.) -- теП!ІомаГllетпии, 
теРМОМUl'нетний. 

Т.рмометр - термометор (-тра); 
т. аn8ктричесни" - Т. f'.lектрЙч", 

НІШ, ""е"тротеРМО>І(;тер (-тра). 
Т.рмонапрнжение - Тt'П:lОна

пр,га. 

Т.рмоотрицатеn~нЬІ" (...wеmалл) -
теЛJlовід'tМllиіі, термовід'єм
ний. 

Т.р~опара - теплопара, термо
Оl:І.ра. 

1.рмопоnоJНИТ.П~НWЙ (.метUJlЛj
тенлuдодаТltlш, т~рмодода.l'ниЙ. 

Т.рмор.ометр - TepMop~OMeтep 
(-тра). 

Термоотат-термостат (-та). 
T.Pmotoh-телдостр," (-му). 
Т.РМОфор-термофUр (-ра). 
Т.рмоапеНТРИ-.8сниі _. 'rеп.тюелек-

ТРИЧIlИН. термое.lеь:трИчниЙ; 
т. батарея - Тf'П.1 lH:їHтt'p і я . терм 0-

{Jilтe(JiH .... I.JКТIJlічНi.l. 
Т.РМО_П8НТР"Ч.ОТ80 - тепло

е.1ЄКТРИКН, термuе.'It>ктрика. 
Т.р .. оап.м.нт---теПЛU~.IIt:';\llН1Т (-та), 

термоеОІемеllТ (-Ти). 
ТеО8мочиwА р.оотат - тасьмовий 

реостат (-та). 
Т.опа; TeslB; Tesla; (de)Tesla 

(трш<сфор..,атор, "атуш"а) 
теС:lівськиП. 

Теспамаацин - теС,lаїзаЦ1Я. 
Т.ом",іІ (о связu) - - "іциИЙ. 
Тесто-тісто; 
т. М8 о.мица.оА П"IПИ - Т. QЛИ-

H'JiIlH. 

Театообр •• нь," - ТIf>ТУВUТИЙ. 
TeO .. lla-тасьма: 
т. и.оnяционная ~ .... ізоляційна; 
т. прор •• ин.нная -- т. гумована; 

Т. Р ••• нО .... - т. rYM6s8. 
499:>. Т.ТРОА - -тетр6д (-да). 
4996. Т."ммн---reхник (-IШ). 
4997. Т."мм"а - техніка' 

_Т. аММУМУnJlТОРН ... ~- Т. акумуля
торна; , 

т. "8б.n~" ... - Т. }ltИЛЬНИКUВU, 
каБJIева; 

т. OO •• TIIT.n~Ha .. - світлотехннш' 

т. ".Р ••• ННblХ ТОМО. - Т. ЗМ[JI~ 
них CTp~:мiB; 

т. раА .. ~r"' .. ч.аиа. - т. pa.дiu
графІчна; 

Т.О •• ТО._Я - світлотеХllіка; 
т. СИП~НWХ ТОКО. - т. sеmiких 

t;TP),l1iB; 
,. сп_б"IХ ТОКО. -- Т. МD..1ИХ CTP~

:МІВ; 

т. Т.n.фонная - т: ТР.lефUнна; 
Т. уотано.очн_я - Т. устаНОВІІа. 

4998. Т."НИЧ.СНИіі (nрuбор, "сурнал) _ 
технічнші. 

4999. Течени. (ис"р, BOJtJyxa) - течі ••. 
500и. Т.чь--те"ТЙ. 
5ии1. Тмrеnь - Liритва,"ь (-ші); 

т. rp .... Ta ... IA - Сі. графітний; 
т. аnентричеонміІ (в тр уб"е Берг

..,ш<а) - 6. еде"трИчниЙ. 
5uut. Тиrеn"НblЙ (о стали) - бритв8JIІ.-

НИИ. 
5ии2а.Тмкн.р, pauиo--тliKep (-ра). 
5иоз. Тимоп .. - тин6ль (-.1Ю). 
5ищ. Тип (..,ашuнЬІ, ..,отора, nрІІЙОрцJ-

тип (-пу); 

т. aaKpWT"''' - т. закрити і!; 
т. HaA •• CHbIA - т. звисшНі.; 
Т. нормan"НІаІА - Т. норма:IЬНИlі; 
Т. OTKPblTbll-т. нідкр"тиН; 
т. паучко .... А - т. павучкuвий; 
Т. nonyaaKpblTblA, nОПУОТИРblтwіі 

-Т. напіВЗаІ{ритиіі, напіввід-
1":IЛ1ТИЙ; 

,. CO •• pW.HHO aaMpwTblA - Т. 

ці.1КОм за"рИтиЙ. 
5О05. тмпо ... іі (о "олесе, устано."е) 

типUвиИ. r 
5007. ТитраЦИОММlоІіІ (вольтметр)- тн

трuціИIІИИ. 
5ииl:!. Ти"мl! (радряд) - ТI;"HlI. 
5ии9. ТМ"О"ОАМІоІіі (генератор, ()вига

тель) - ТИХОР)'ШІІИИ. 
5010. ТИ"О"ОАМООТ" (..,отора) - тихо

)JуШ1l1tть (-НОСТИ); т. (зле"трu
tJOJa. вагона mра.мв.) - тихо
ХЦllkть (-ности). 

5011. Ткан,,-тканина; 
т. аоб.ото.ан - т. ааиестйва; 
т. маоnмруlOЩ811 - т. ізоляцШ:на; 
т. ПРО.ОПОЧН8R - т. дротяна; 
т. чупочман (. сет"ах) - 1'. пде

тена. 

5012. Тn.lОщмlІ (рааряд, ла..,па) - сяй
вовМ. 

5013. Ток; current; Strom (т); cO'lfant 
(т)-струм (-му); проті" (А.); 
ті" (ФС., КХС., Т..,ч., JlсФ., 
.7Ф.); течія (У., ФС., КХС.); 
nруд (Пул., рна., ДСТ., Др.); 
,'тру ... ін. (Т..,.,.); біг (Т ... ч.); 

Ток анодиьW - Ток цоnучвємьш 1З9 

т. аНОАНМ. - С. анодниll; 
т. lІатар.ilм .. А - С. батеріііниll; 
Т .• б •••• ттНWА, on.no" - С. не-

ватиии, нероб6чнit; . 
Т. бпуlКAAlОЩИ" - С. ~андрівний; 
т. боnьwоА ... стот ... - С. велй

KuI Чlll~ТОТ1і; 
Т. БWОТРОП.Р.М.ННblА - С. ХУТ-

коаміllниІі; 

т .•• TTHblA-с. ватини, роб6чий; 
т.-и .ИХР •• W8-С-:ШI ВlІхрові; 
т .• н.wн"Й - с. аовнішнііі; 
т .• нутр.нниЙ -- 1.:. ВІІ~'трішпій; 
т .• 0.БУJИAающиЙ - С. з6~'ДIlиft; 
т .• оар.от.ющиЙ - С. рост)чий; 
Т •• оnнооіір •• н",Й - с. ХВИЛ {І-

~тии; 

І •• 0nbTO. МОНОАичесний - 1,;. 

в6льтіВСЬКUІі ~fOIЮДІ'I1fниil; 
т. 80nOMoraT.nbHblA - С. .1.опо-

.мічшіЙ; 
т .• ОТР.ЧНblЙ С. зустрічний; 
т .• ТОРИЧНblЙ ~ е. ВТОРИll11ИИ; 
Т •• "'хоаящиЙ - с. вихідний; 
т. 8W8",.ноЙ-t;. винличнИ:й; 
т •• "IНПЮЧВ8М'" й - с. ВIІМИКUllші; 
т ..... прямп.нны�й ПИJIJ10-

,. ~:~:=~ИЧ.ОНМЙ - с. гальва-
нічнии; 
ranь.ано~фарадич.скмЙ -- с. 

гальвано-фаРIЦЙЧIIИИ; 
т. Д.ОЙНОЙ -- ('. IJO.J,віЙниИ; 
т. Авухфа.нwЙ - с. двофаз6вий; 
т.1\иактрмч.окиЙ -- 1,;. діЯКТРJ1Ч-

нии; 

т. АМФФ.Р8нциanЬНblЙ - С. ДІ

ференціядьнии; 
т. AJ1ящиАоя-с. трипалии; 
':'. Аоба.очн ... А, доnопнмтеп~н"'Й--

с. додатк6виti; 
т. еМНООТНblЙ - 1.;. l;мніснин; 
т. аабеrающиА -- ~. заLiіЖШІЙ; 
т. ааNblкания -- с. замика.ння; 
т. аамblкатеn .. ны�й -- с. замичнИи; 
т. ааnааДblвающиА -- с. зsпізн'Йй; 
т. ааРЯАН"''' -- с. насважн:И:й; 
т. а.мноііІІІ -- 1.:. ~PMlII1I1; 
т. ид.an.,НblА -- с. теоретИчний; 
т. идущий к нам - С. до пас; 

т. ИАущиА от нас -- С. від нас; 
т. индунтироваННblЙ -- С. навlще-

НИІ!, іНДУКТtJР їIНII; 
Т. "ндуктируюu... .• і -- І,;. індукту-

ва.лЬНИИ; 

т. иаходящиА -- с. вихіДJlИlі; 
т. коп.бат.п~ны�й -- с. коливmiй; 
т. ноNllутационныA - С. комута-

цШний; 
т. НОlІмутироваННblА -- С. КОМУ

т6ваниl!; 
,. кон •• нционн",Й - С. конвек

ЦШllиl!; 
т" и конц.нтр.цмонн". -- с-ми 

концентраційні; 
т. KopoTKoro ааМblман"я - С. ко

р6ткого заМlІкания; оо 
Т. HpyroBO. -- е. КОJlODИІі; 

І •• аИС ... 8nIrНwА 
мUльнии; 

т. мап0. ...СТОТ'" 

:иаКСИ-

~. мадоl 
ЧUСТoni; 

т. м.wиннwА -- с. :маmин6вl1Й; 
т. MrHo •• HHwA - С. миттьовИй; 
т. mrHO •• HHO-УАари .. А -. С. МИТ-

тьОво-вдlo.рниЙ; 
т. М.ННtOщ .. Аоя -- С. мінливий; 
т. ".отнмА -- С. місцевии; 
т. "и"р",омм ... А - с. Мікроф6Н

llИН; 

т. м"нммan"нмА - 1,;. міRіиа..1Ь
ний; 

•. ммоrОф .. н ... А--с. мпогофаз6-
~и; . 

т. МОАуп"ро •• нн ... А _. е. ~одуль()-

т. ~~~~~~an"HblA - С. миттьовИй; 
Т. моторн"," - t;. моторовий; 
т. Н ••• А.нн ... А -- С. наведений, 

індукт6ванніі; ..' 
т. на.ОARщиА -- С. IІSВІДІШЙ, lН-

дуктува.1ыlі;; ._. 
т. Н8груаочнwй - (~. обтfl)ltlш~; 
т. н.и60п~wиА-с. lІайбіЛЬШIІIІ; 
Т. намм.н~wи" - с. найменший; 
т. намагн .. чи.аlOщиА - С. м.аГПf>-

тушільний; ,. 
т. наоwЩ.Н"" -- ~. иасиченнн, 
т не8а ... ои ..... А -- С. llезалеЖНIІН; 
т: н.ПР.р .... Н ... "· - с. lІепереРІJВ-

IШl1; , .. 
т. н.рабочиЙ - С. lIероБUЧlllt; 
Т. н.симм.тричн"," - с. несимР-

ТРЙЧl1ИИ; 
т. Hopllan~H ... A - с. норма~ЬНИII ~ 
т. обрВТМ"'іІ - с. звор6тний; 
т. общий - с. загальний; 
r. ОАмофа8М"'іІ - С, однофазониit 
т. ОП.Р.JII8IОЩИЙ - с. випрред 

ний; 
,.. ос.вой-с. віСн.ііВ; 
т. оспабе.аlOщ .. А--С. пі;:J.Уlll1дшJtl 
Т. оСно_ной - с. основний; 
т. оотаточнwА-с. залишк6виll; 
т. от •• т_п.нн"," -- с. відг8JI)'же-

ний; 
•• ОТКnОННlОщ .. А - с. відхиль-

нliЙ' 
т. отр~ц.т.п~нwА - с. від'Ь1J1I1И~ 
·r. отатающ .. Й -- с. запі~нИй; 
т. п.р .... ТнЬІ" - с. парази.ТИIl1і; 
т. п.р."чнwА - с. пе}Jнннниfi; 
Т-И П.Р.Кр8ЩИ •• IОЩИ ... JI -- С-МИ 

п~рехресні ; 
т. n.р ......... ""иА .. " - с. псре

м.іжнИи.; 
т. п.р .... НН .. А--с. аміhНИЙ; 
т. п. н.а ....... трll .. иw. - С. з. lІе-

симетричний; 

,. ". с .. ММ.тР .... Н ... " - 1.:. З. симе-
ТрИЧНИl1; 

т. П .... ХОАмоil - с. перехіднИй; 
т. n"Т."ЩIІА--с. живвлыlиIi.;; 
т. пon"н ... іІ-(), корИснии; 
т. ПОnН .. іІ-(). повнни; 
т. пonо_т ..... м ... - С.ДОД'ТНиІІ' 
т. поnуча ..... іІ - с. од6РжyvаввlІ; 
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т. ПОПJlр .... ц .. ОННЬІ" - С. поляри
аацШнн!!; 

т. ПОnIlР .. 8УIOЩ"" - '-О. ПQЛJn\ .. зувалыlll;; ._ .. и 
Т. ПОСТО""""''' -С. пр6стий' .. лий (Puн.); ,ста 
т, п ••• P""hW"-С.і1.Il&СНажНЙЙ· 
т. "ООllln •• ""''' -с. П. ВідрЯ:джу~ 

ваннА; 
т. np.p •• HHWA - с. пєрерваииil' 
Т. np.pw."cTwA - С. уривчастий: 
т. п .• b� ..... HoA-с. у. ВИКJIичшій~ 
т. пр ...... НН ... А--с. зведений' • 
т. ПРО.ОАИ.ООТ" - с. провІдио-

сти; 

т. П~ОАОnJИМт.n~н ... а - с. про

ТЯЖllиit; 
Т. П~ОТ".ОПОnОNl8Н""'''-С. супро

тивний; 
т. П.-напр •• n.нн"," - С. с)проти

~кер6ваний; 
т. прямой , ПОСТОJl"""''' - С. про

стии; 

т. ПУП~ОИРУIOЩ,," - С. пульса-
цІйнии; 

т. "уоно_оА - с. пускоmiй; 
т. р.бочиА-·С. роб6чии; 
т. ра ••• ТВn8инwа - l', розгал\'-

женин; . 
т. р •• М.гН ....... аlOщий - С. роз-

маl'нетувальнии; 
•. ~:~t~bfН.Т.ПЬН"'Й -- С. розмич-

т. рааНОDТНWЙ - С. vі;Jницевий; 
т pa.~M"HYTbIA - с. розімкне-

ния; 

т. рааряднwй - с. вигна.жний; 
т. р.rУПRрно-пеР8М~"НblЙ - Со ре

гушірно-з .. іннии; 
т. о •• оа.рянсающиЙ -~ со само

насна.іКНИЙ; 
І оаморааряНlaIOЩИЙ самО-

виснwкнии; 
т. ОДВИНУТblА-с. 3Су llУТИИ; 
то оип~нwа-с. велИкий' 
Т. ои~м.три .. "wА - Со ~иметр:йч

НИЙ; 

т. СИ"УОО"Аan~нwй - с. синусо
IдВльниИ; 

І. оинхрониаируlОЩ"Й - С. сиН
хронізуьВльний; 

Т. ona6b�A-С. малий; 
то On.ПОА, б.аватти",Й - (о не-

ватний, нероб6чий; 
т. оопря_ннwА - с. :JВЯЗSНИЙ; 
ТО т.нущиЙ н нам - С. до нас; 
т. т.нущиА от нао - - с. від н6.С; 
Т. т.орети .. еониЙ - со теоретИч-

ний; 
Т. тер"ионнwіі -- с. термі6UНИЙ; 
т. Т.рМоап.нТр ..... оииА -со тепло

електричний, термоелектриЧ
ний; 

т. Т.ма - с. Теслівськиіt; 
т. тр.хф •• нwА - (". трИфаз6вий; 
Т. YД.n~HbIA - L • .itит6миЙ; 
Т. упра8Лен .. н - с. керівшНt; 
т. ура.Н .... lОщ .. l, ур"НИТ8ІІ~-

HwA - с. вирівияльниll; 

ТокораспредеJtИТель 

То уО .. П .... lОщ .. АОR 
чий; 

~. poc~-

.-. ~~~~НО .... ш .. IAОІІ Со уста.ле

т. Фа.~WА ф.ао.wА - . Ф 6 вий' ' (,;. аа-

~UI4. 

5U15. 

;:;01(,. 

5U17. 

"UI~. 

;'019. 

5020. 

5021. 

5U2::Jo 

5024. 

50~5. 

.-. ФаР~ИЧ.О"иl -- со фаради'ч
нии' 

Т •• ОР;"ИРОВО""W", .ОРІІ080чнwА 
-{;. фор .. івнИЙ; 

І о .~тохи .. ичеок"А - с. фатохе
МІЧНИЙ, світлохемfч.ни.й· 

т. е:раннnмио_он .. " - с. Франклі
ИlВськии; 

т-ик:r~о - с-ми паразитні, Фу-

т. Ц~~"УПЯЦИОН""'Й - \':. обіж
НИ.tl; 

т. чаот"чны�й -- е. частк6вий. о 

т. W.ОТМфа8НblЙ - - с. шос~фа
з6вий; 

т. ШУНТО_blА - І' У:1uіqник6вий; 
т. аК8И8an.НТНblЙ· с. рівновАрт-

ний; 

т. ~nи-;~ричео"ий '-. ~.'ІектрИч-

т .• blПРЯМИТ" с. випростати; 
то подводит", под_ести - со під-

в6дити, підвести; 
т. пропуснаТIIt --- со l1ерепуекатн. 

Токов.д.ние -~ струмоведіння о 
СТРУМОВЄДt'IIНЛ. 

Тоиов.~ущиА (провод) .-трумо-
ВІДний. 

їокоrенератQрны�й - t:ТfJУ;\10геие
раторнни; 

т о ота"ЦИЯ-~.lектр6вН.JI. 
ТОИОДРОбитеnь -- струмороздрfб-

НИК (-ка). .. 
ТОНОИ3М8нитеnь -- l"трумоз:иін

ник (-ка). 
Током.оущиЙ - егрумоніднИj::t; 
т. чаот" (машllны) - ("трумовід 

(-в6да). . 
Токооrр.ничитеnь - (;трумооб
межник (-ка). 

Тоиоподводящиil ("абель, ШJ<ур)
СТРУМОПІдні;.rнЙИ. 

ток~пр.ры�ат.л~~ - струм:опере
ривник (-ка). 

ТОИ~ПРИ.М,нии - стру .. оприЙ· 
мач (-ча); 

то щепе.оЙ--с. щілинний. 
Тоиопровод -- стру"опрОвід (-во

ду). 

5026. 

ТокопроводящиА ("абель, я"орь)
струмопровіднЙИ. 

тоиопрохоЖД"ние - струмобfг 
(-І'У). 

5027. 
5028. 

5029. 

5030. 

Т оиора.д.n-струмопОдіЛ (-ділу). 
Токораа 'одиняющиА (anпарат)

стру"орозмичиЙIl. 
TOKopaonp.AonoH". - стру .. ороа

поділ (-лу); т. (процесс)-стРУ
мороаподіЛ>ІННЯ, СТРУ"О'іОроз· 
дІлення. 

Тоиор.опреА8n"Тen~ - струмороз
подfльни" (-ка). 
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5031. 

5032. 

5033. 

5031. 

Toкo ..... np.II8/I .. T.n .. HwA - стру
мороаподlльЧИil. 

Токоао6"р.тan" - струмоабирач 
(-ча). 

ТоКоаобир.Т.п .... wli (провод, баш
ма,,) - ~тру .. оабирllЙй. 

Т. о .. тяЩAJlОІІ -- т. світа; 
т. СООТ88УОТ.УIOЩ811 (В I<pgгoи4 

uиaгpa.ouи) - т. відповідна; 
т. у.по .... (. а.иде) - осередок 

\-дку); 
Т_ yanо .... (В сети) - точка вуз-

лова; 
то .. У.8Т ... Т ..... н ... - Т. чутлИва.. TOn~TwA ("артон, ПРОВОЛОl<а) -

гр~fiиіі. 
Топч.к - п6mтовх (-ху); 5053_ Точи"'. (вольnuuтр, о ...... етrJl -

[,uзu. 

:JUjї. 

5U:j~. 
5U3\). 

504U_ 

5и4;!. 

;:'U45. 

т. апе!'трмч.окмl - 11. електри.ч
нии. 

Топщина (НQБонечн., проволоки.)
грубина. 

То"оона; ТЬошвоп; Thomson; (de) 
Thomson (мостиl<, ечєтчи,,) -
Томс6l1івськии. 

Тои (иС"рbl) - тон (-иу). 
То"an~НblЙ (Сllгнал, передача) 

тонаіІЬНИИ; 
Т. нопеоо ГОП~ДWІІИДТ. - пере

рИвн" к6лесо, lольдшмідтів
ське. 

ТонниА (о проволо"е, ПРЯЖІ?) -
тонкИИо 

Топоrр.Фм ... ок"" меТОА - ТОП0-
графічна мет6да. 

Тор .... от •• ННо. оо.ещеии. - уро
чИ(;'l't::j uсвіТJltШllН. 

Ториро_анная ниТ.. (лaAtПW) -
торіиUванн. ВО.1ОСЙНu.. 

Тор.ажение -- гальмуваННJl; 
то апентрмчеоно. - tцеКТРОП)"ilЬ

муваннн, г. t;'.1ектрИчне. 
~U4ij. Тормаа-гальмu' 

То д .. ффер.НЦИ~ЬНblА - г. ди
ференці H.lbtlP; 

:JU47. 
~U4~. 

::'U4\1. 

;'U5U. 

5u51. 

Т. маrнИТНblЙ го магнетне; 
т. самор.rУПИРУlОщмАоя - 1". са

мореГ)'.ІіВIІЄ; 
т, апеитрич.окмЙ ~ електрО-Галь

_\tl}; 
т. ао ·p.n~008 ... A - е.-г. рейкове; 
то алентромаrнитнwА - - l'aJIbM6 

~леКТ}Juмагнетне . 
Тор ... аить - гальмувати. 
Top.aaHbli-га:lЬ:М:ОвИИ; т. (диСІ(, 

IiOHmall.m, .\tUzhum-mорМ08R.-

ЩUЙ)- -''IіЛЬМtВнйJI. 
ТОРМ08ЯЩИМ (о иейсmвиu, сопро

тU8ленuu) - гальміВш1Й; 
т. оинхрониа.цмони"," мо .. ент -

негатйвниll синхронізув8.1ЬНИИ 
.. " .. (шт (-ту). 

ТорцовоА (о О' 'стях оБА<ОПll<U)
гузирни!!, І. ""ревий. 

ТО ..... НіІІі (uстОЧНUl\ света) -
точковliИ. 

Точиа - тUчкu. (У., ТAtч., КС., 
ФС., Др.); "рап"а (У., Тмч., 
ДСТ.); цята (У., Тмч.); пун"т 
(Тмч.); 

т. _.аммная--'l'. Baat":MHa; 
т. r8Н8рмруІОщая -- то чутлйва; 
т. иоходная - То вихідна; 

50&4. 

5055. 

5056. 

5057. 

5058. 
505\1. 

506U-

5UtJ1. 
5U62. 

т6чинЙ; 
т ..... оот .. - т6чність (-ности). 
Тр ... р •• , тр ... рса - травераа; 
Т. "ОНТ.ИТИ." -- Т. доТИЧКОВ8: 
т. попере .. и... -- То Dоперечва. 
Тр ... рС ..... А (о noдВtcl<e) - тplr 

вера6ВИИ. 
tpaan8Mme--~ленвя; 
Т. ran .... Ни ... СКО. - щ. гальва

нічнє. 
Tp ..... A-траивRlI (·ВlUI); 
Т_ h.p.n .. co8wA - т_ беареllк6-

вна. 

тр .... Аи ... А - трамв8llниll. 
Траиаитная Т.НС. - тра.нзИтн&. 

такса. 
ТраиоаТп.НТ ..... с"... (кабель, те

лєграфия) - череаокеанськнй, 
траисатлантИчнИЙ. 

Транс •• ртер - трансвертер (-ра)_ 
ТраиСnJlТОР - транслятор (-ра); 
Т. Д80Аноl--то подвійниВ; 
ТО А ..... р.НциanЬНwй -- "і". ДИ

ференціЯЛЬНИЙ; 
т. коп"ц •• оЙ-Т, кільцевий; 

5063, 
т. тen.фонн",А--т. телеф6нниli. 
ТР.НОПRЦКОМИ"''' (о Rолонке, рtЛЗ~ 

станцUU) - трансдяцlJlttиіі. 

5U64. 

5Uu5. 

5067. 

5UuM. 

::'UtJ\I. 

ТраиCnАЦИА -- трансляція; 
т. на постоянно" тон. -~. т. ни 

постіР.НОИУ CTp~ .. i; 
т. н. р.60Ч." ток. -- т, на робо

'ю .. у ~'Тp'Mi. 
ТраиОIlIlТТ.Р, OTnp .... T.n .. - від-

рядиик (-ка). 

тр~::::~ИJl (ПpOllодов) - травс-

Транспорт - транспорт (-та); 
т. 8IJ.итронн",А--т. електрОнний. 
Тр.н .... рн ... А (о шинє) - траис-

ферний. 
Траноформатор - трансфор .... то~ 

(-р .. ); 
т. an.риОА ..... Ои .. " - т. апєріо

ДЙЧНИИ; 
т. &раун. - т. БраУІ!:ВСЬКИЙ; 
т. бро .. евоrо типа -- т. панцер

ний; 
т .• ."IО ..... н ... І парann8ll~"О -- Т 

увімкнений рівноБІжно; -
-.. В" поcn.ао •• тen"но -То у. опз

ково; 

Т. 11. nocn.ao .. Т8IIWlO" парanп.п~· 

То критичеокая - т. критИчна; 
т. мертвая - Т. мертва; 
т. нвАтрan"ная (В mрансформото

рє) -- т. невтральttВ; 
т. купевая-Т. нульова; 

H~. у. низк6во-рівнобlжно' 
т. B08AYW"W. __ Т. DовіТряиИІІ; І 
т. вр.щаlOщиАаJl - т. оберт6внй~ 
т. _ono.oraT8n"'''''''' -- Т. допо-

"ічIlЙЙ; 
т .• ХОАНО". раоио - т. вхідний; 
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т. 8"'_0АноА. раUио--т. вихіДНИІІ; 
т. r.O"T.n~HWA - т. гасильний' 
.... Гn •• НblІ-т. годовпин' . 
т. группа.ОА-т. J'РУЛuвЙu; 
Т. двухфа'мwА-т. двофазовиlІ; 
Т. Д"ФФ'р.~цмanЬМ"'іІ - т. ди

фереицl>і"~ыlIl;; 
т. дп" обмару_ни" короткого •• _ 

мwиамин (В ЯJi.орю:) - відш~
І,увач (-ч~) е.lеКТромагиhниЙ; 

т, доб •• оч" ... " - т. додатк6вий; 
т. домашнк" - т. домовии; 
т, а.ЩИТИТ.П~"IІIА - Т. захисний; 
'-, И8··РИТ8ПIlНblЙ -- т. вимірчиl; 
Т. иопwтаТ8ПІІнwА - т. випроб-

іІНЯ; 

Т. копонн..,А -- т. ('ТОППОВИІІ, 1\.0-
:16НIІI1I1; 

т. ноп"ц •• оА - т. fiї.lьцевии; 
т. номпенсацмоннwй - Т. І",ОМ

ненсuціиниfi; 
т. МanО.МТКо .... А - т. .\Н.І. .. 10звоЙб

шві; 
Т. Мариоми - Т. Марконівськи!!; 
т. м_ждупампо_ы�-т.. меЖІІЛЯМ .. 

п6вий; 
,. микрофОННWil - 1'. мікрофон

ІІИЙ: 
Т. МОДУПЯЦИОННWЙ - т. МU,J.}'ЛЯ

цШнші; 
•. неоммметр_чны�й - Т. неСИ)lе

тричнии; 
Т.ОДИИО"НWЙ - т. u;\инЙ,чнші; 
Т.одномаТУW."НblЙ - т. одно-

шпулевиН; 
т. одиофа8иы�A - Т. u,.1,нофаз6виИ; 
т. отдепьиwй - т. окveм.иЙ; 
т. отоаоы�ающиАA - т. відсиснйй; 
т. пмт.ющнЙ _. 'J:. ашвИльний; 
Т. ПО8wwающнА - Т. піДБИЩУ-

Ba.lbHlIlt; 

т. ПОНМIНaЮЩ"Й - Т. овижний; 
Т. "РОМ8ЖУТО"ИblЙ - :. промі)к

нин; 
Т. "УОНОВО"-Т. пуеКОВИIІ; 
Т. регуnирово"нw"О - т. регулів

ний; 
Т. О _О8ДУШНblМ oxnaМIДeH ... M -

т. повітроостуд",'И; 
т. сваРО""blЙ - т. зварвив; 
Т. С8мн6урма - т. Свінбsрнів-

сы�иfi,' 
т. О.ЯІИ - т. 3ВЯ31~ОВі:Ні; 
т. o.p .. eO"I��I-т. IІИ3КовИй~ 
т. оете80А - т. Мt-'режиии; 
Т. Скотта - Т. С'к6ттівський; 
т. отати"еомиА-т L"таnt:чний; 
Т. отац"ои.рны�й -- Т. 'Стаціонар-

нии; 

Т,отеРЖИ8.0Й - т. стрижнеВQЙ; 
т. отупеНЬ"&ТЬІА - т. східчастий; 
т. Теоn. - т. теС.:lівськиЙ: 
,. трехноnоинwА - т. тристовп

цевий, трикол6нний; 
Т. тр.хфа.мwА - т. трифазовий; 
Т. t.-w.отмфа.мwА - т. трифаз6-

bo-шостифаз6J.!ііИ; 
т. Уn""НЬІА - т. вSличпий; 
Т. Фа,мwА, фUО8wА-т. фазовиlІ; 

;:'U7U. 

5U71. 
507;!. 

;;О74. 

J'J7i. 
5и78. 
jU7~. 

:,омо. 

;;UM1. 

5И82. 

5083. 

5084. 

5085. 
5080. 
5087. 

5и.;м. 

5U8\!. 

:>UІЮ. 

5091. 

50fl!. 
5091. 

5И9а. 

Т. шунто .... й - т. узбічпикuвия' 
T·-·"'--'1'.-іЖак (-ка); , 
т .-номп.уид- -Т. компаунд; 

Т'-~::70итеnь - т. підвйщуваль-

T.-ПОНИІитеn~ -. т. :JВИЖНЙЙ; 
Т.-редумтор ПОНИlll8toщ." - Т." 

ред, КТОР зни",нии. 
Тра'!ОФОР ... ТОРНblЙ - трансфор-

маторний; 

Т. ~:~.щ.нм. - ТР~НСформатор-

Траноформацин - ТРl1исорфмація. 
Трамсформмро •• мм. -- трансфор-

мацш,ТРliнсформ)·ваНН;І 'Транс-
формбвuння. І 

ТраНСформнроеаннw" - транс
фU}J.\1Ut3іlШШ. 

Трансформироват~ - трансфор
.\lY1:HtTlI. 

Тр.ншея (,J.'l,ч "аUе.lєи) - рів 
(риву). 

Траосированме,-ро.ма (линии)-
ТРt.LсунUшш, трас6оаНІІЛ. 

Трасоироввн"w" - трасовании. 
Трасоиров.т~ -трас увити. 
Тр.буе~~й (о _"uщнuсmll, Сllле)-

I(UТI 1 І IJIІИlt. 

ТреВОJICНblЙ 380НОК .- TPlIBиiКНlHЇ 
;l,ЗВ1І161< (-нка). 

Тр.ние-l'~РТ.н, 
Т. магннтное - т. Мi.lПJетне; 

т. мопекуnярно. - т. MOJleKY
Іярне; 

т. зnеМТРОnИТИ'tеское -_ Т. P.l€'I(
тро.lІтИчне. 

Трен.ирование (рент. тр.) -вправ
.IННІНі, вправ.I~llll.н. 

TPOH"po8aHHwA (о труб"е) _ 
вправл\:'ни11. 

Трон"ровать (трубl<У) - вправ-
ІНТИ, ннра.вити. 

Тр.ножним - триніжок (-жка). 
Tp.Hwan~T.p - РО~ЛJ"ЧНИК (-l-са). 
Тр.си (В .мLl"рофоне)-.1УСК (-ску) 

Р·., ФС.); тріс" (Тмч., У., ФС., 
КХС).; ВllЛУС" (Тмч., ФС .• 
КХС.); трус" (У., фе.); пол ус" 
(У., ФС.); жрус" Р·., Фu.); 
гу" (Фе.); 

т. характ.ри",,, - .1. характери

стИЧНИil. 
Трооиам". (Alембраны) - тр (скан

НЯ, трісненн.я. 
ТР.ОК.Т~ОЯ,-ОНУТ~ - тріскатися, 

тріснути. 
Тр.ону.шміі (о Alе."бране, оболоч"е) 

- ТР(СНУТИЙ. 
ТРОТИЧНblіі (об об."оmке) - тре

тинний. 
ТР.ТNМ(Н)N·припоil-третнИк-.1ІО' ." 
Тр.уrоn~ним 1I0poTкoro 8aMWкa· 

ми .. - трик,тиик (-ка) корот
кого замикання; 

т. оопротиanениА - Т. оп6рів; 
Т-КОМ ОО.Аинение '-- зл)'чення на 

трик)'тник. 

Трох.аТТМЬІА (о лампе) - триват
ний. 

5U90. 

5U97. 

5098. 

5099. 

51UU. 

5101. 

5102. 

5103. 

51О4. 

51U5. 

5106. 

51U7. 

5108. 

51U9. 

511U. 

5111. 

511~. 

5113 

5114. 
5115. 

5116. 

5117. 

5118. 

5119. 

512О. 

5121. 
5122. 
5123. 
5124. 
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ТР.ХlНиn~"wі - ТРИЖИЛЬНІІП; 
т. иаhn_'I'рижJi.1t.llltк (-ка). 
Tp.UHa"Hwi - тризначний; т . 

(семафор) - ТРUIJflКUaниЙ. 
ТР •• ИOnОNмwА (mранефоР.ААатор)

тристовпцевий, ТРIІRол6иииli. 
т р.хкантаити w. (RO.tl.Af утатор, 

штепсель) - тридотичкОвиil. 
Трохиоот"", •• w.- (llаолятор) 

трир6гиЙ. 
Tp8 ... arHMTMwA (uндy"тop) -

тримагнетний. 
ТР8Х ... ШМНМblіі (об установ"е)

трииашин6виіі . 
ТреХМIІНУТИ ... о"ет"lІ" - три

хвилИИllиіі ліЧИJlЬНИК (-ка). 
Тр.хпп.чмА (щет"одер"",amель) -

трирам{шниИ. 
Tp.xnonoooHwil (р убllЛЬНll") -три

Dолюс6вии; 
T-CHOOT~ - триполюс6вість (-но-

сти). • 
ТреХПРОВОДНblі (счетЧUR, dUJIuMO

.машина, система) - трипрово

довий: 
T-ДHOOT~ - трипровод6вlсть (-во

СТИ). 

ТР_ХОnОіНblЙ (о 06АІотке, проволо
ке) - тришаровий; 

T-HOOT~ - тришарбвість (-вости). 
Трехоторомниil (сєрdечнu,,) - три

UіЧНИJі. 
Трохфа.нwА (то", с',етчи", "олба) 

~рифuз6ВИIІ : 
t.-w.от"ф.'МIоІА (траl/Сформamор) 

-трифаз6во-шостифаз6виіі : 
трехФа8моот~рифаз6Rість (-во

сти). 
ТрохчаОТМ"Нblіі (uаол"тор) --три

частковий .. 
трехзnемтродиы�й (о ла.мnе) - три

е.lектр6ДНИJi . 
Трехзп •• еНТНblА (УСUJlumель) -

трнелемент6виil. 
ТреЩМНR (в провОllо"е, на шоля

торе) - роак6лltП!l 
Тр"од-трі6д (-да). 
трмпоnнрм ... іІ (о ваl/не) - три

ПО.l,йрнии; 
T-РNООТ~--'1'РИПОЛЯРlJість (-НОСТІІ) 
Троrанио (с места) - рушаиня. 

р~шення. 
Tpora r .. оя, тронутьоя (с .места)-

рушати, рsшити. 
ТРОilмии (д." "абел,,) - трояк 

(-ка) (Г '1'AlЧ., ДСТ.); трой
ча" (Др.); 

т. pa.6opMwA - т. РО8німаиии. 
ТрОilнМко ..... й (аа;ж;uм) - трояко

вин. 
ТроАмоА (ввод, щет"одер;ж:атель) 

-потрiJlниЙ. 
ТРОПА.А - тролеи (-"~~я). 
Тропn.Ам ... А-тролЄі!IІИ!! . 
Троnоофвра -- тропосфера. 
Трооо - линва (Г., Др.); трос 

(ДСТ.); 
Т .• нтоЙ - ,;1. н.р~чеНQ; 

T.8 ••• MneHHwa - л. взекленв' 

jl:l5. 
:;126. 

:>127. 

т. наТянotоА - л. нuтял-.:1І8; 
т. ОТТЯГИ •• lОщмА-- .1. отОСJlа; 
т. подд.р ....... IОЩІІ" - л. під-

трим"а; 
т. примр"т." - Л. захисна; 
т. OTan~HO" - д. ста.льпа. 

Трохоо"оп - трохоск6п (-па). 
Тру.а-труба (г., У., Т.ААЧ., ФС., 

Пул.): оуда (г.): рура (ТAlЧ .• 
Фе., ...(('1'.); Чlва (Др.); 

т. 8аЩИТНВR - Т. захисна; 
т. 8р .. тenЬН8JI - .lюнета, т. про

JipHa; 
т .... 18II~H'" - Т. ЖlІльник6В8, 

каблена; 
Т.отс"етная - т. ПРОЧИТШ1; 
т. ПОАА.рж............. т. під .. 

тримна; 
т. предохраНlІт.п~ная - Т. З8-

"обіжна. 
Тру6иа-трSбка; 
т. Беппн-т. БЄлдівська; 
т. 6eprм&Ha, бергмаио.ока" - Т. 

БеРJ'манівсl..М1 ; 
Т. &рамn,,-т. Браплівська; 
т. бумажная - т. паперова; 
т. ВВОДиая - т. впускова; 
т. В8неn .. т& - Т. НР.нЄшьтівська; 
Т. вентиnьная - т. веl1тйльна~ 
т. Геillon.р& - т. гаИС.'J.ерівська; 
т. Гмтторфа - Т. Гітт6рфівська; 
т. градуиро.аиная - Т. подія кО-

Btl.HU; 
т. двоАн.я (вtюдllа~ч) - Т. по-

двін",,; 

т. И8меритen .. ная - т. виМ,ірча; 
т. И80ляцнониая -- т. ізоляційна; 
т монро_ая - т. іскрова; 
т. каУ"умо •• я - т. кавчукОва; 
т. нопенчатая - т. колінувата; 
.т. Крумсв - т. I~P)"KciBCЬKa; . 
т ..... Н.МиТО.ая - т. :міканітова; 
т. мяrн&Я (рЄІІтгеНОIlСІі.) - т. 

м'я.ш; 
т. orH8ynopH... - т. вогнетри

вка; 
т. 080НИРУIОLЦ8" - Т. озонацfйна; 
Т.от.ет.итen"н.я - т. Biдra

лузна; 

т. ОТИ."анна .. - ·і. вИсм.оковава; 
т. попо .... - т. підлоrOва, ІЮ

"остОва; 
•. "ред.охраиитen .. и... - Т. ва-

побіжна; 
Т. ПРОпитаННaJI-Т. нас6чева; 
... раарядиая - т. виснажна; 

т. Р.ОnОРИ'" - т. розпірна; 
т. р.опредenитеП"И811 - Т. РОВПG

дLlьча; 
т. р.амно •• ,,-т. гумова; 

1'. Рентген&, р.иТ ... М .. с ..... _ т. 
peHTrtIHiBCbKa; 

Т.О."НЦО8 ... - Т. о~ив'ива; 
т. ОИПО.ая - т. силова; 

Т. onухо .... (телєфон) _ CJJVXiB-
ник (-ка) телеф6I1ВИ!!; • 

т. о. Я.у.nоn ... " ... - С. Т. мо
ПО.lюс6виf1; 
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•. О. 0"НО"0"1О0Н." -- С. Т. О.J.ІЮ-
IlОЛЮf.:UВИИ~ 

Т. МІО""Н." - тр}'бка лосияк6ва~ 
Т.ОО.,.ИНИТ.nЬН." - Т. З;lучна; 

т. аоат •• н .... оуот •• о"н." - т. 
суставна; 

Т. OT.КnJl""." - - т. ск.п,яна; 

Т. ОУОТ ..... Т.JI-Т. суст8.8на; 
т. тро"на .. (ВВОdная}--т. потрійна; 
т. ф.рфори ... - т. порцелян6ва; 
т .• СіоНито .... - т. еБОНіт6ва; 
Т.38."У"РО •• НН8" - Т. порож-

нАва. вакуумна. 

:>12t!. 
5129. 

;;lЗU. 

51:!1. 

51:!:!. 

51:!-І. 

51З". 

5136. 

:'137. 

;'13~. 

:,139. 
:'14и. 

~) I4~. 
:,14:г. 

516:г. 
51t.iЗ. 
5lt;4. 

:;165. 

;',166. 

5167. 

5168. 

ТРУ'КОо'рааиw" - трубкувil.тиЙ. 
Tpy'Koд.p .... T.n~ - труоодержав

ка. 

Tpy'OO'p •• HW" (u ЛQAlпоч"е) -
трубча.стии. 

ТруIiОnР!,80Д -- TPYЙOIIPOBi~ (-во
ду). 

Tpy'onpO.OAH"''' - трубопрово
д6виЙ. 

Труliч.т"," (.ЬІ .. лючатель, провод, 
магнит)- трубqil.СТllf,. 

Tpy"ho-раОЩ.ПnАIОЩ."СЯ СnlO".
тМдно розщіпшій ЛОСНJік (-к,). 

Трущ .. "." 1"()lІта .. т) -- тертьо
вин. 

ТРІОМ.Н.; TrUJlH),D '8; Тгuшаns; (de) 
Тrtlшаll (маШШlа, маспш .. атор) 
-ТрЮманівськиі •. 

TyrO"-ТУгИli ; 
TyrocTb - T~гiCTЬ (-ГОСТИ). 
Тумlі.-бuвваніщь (-нцК); ('товп-

чи .. (У., ТМЧ.); п;иста."а (У.); 
стовпе"ь C~p.); г.06ила (Вс.); 

т. дер •• янна" - б. дерев'яний; 
т. кам.нная - б. кам'я.ний; 
т. ОТТJlНlНая - й. от6сниЙ. від-

тнжшІн. 
TYKr.p - тунгар (-1'<1). 
Тупо" (о настроЙ .. е) - тупиіі; 
ТУПООТЬ - т,{пість (-аоt'ТИ). 
Турli .. ка-турбіна. 
Турli"нн",й (nрерыапl<ль)) - тур

бінний. 

У.тт. ватт _.- ват (-тн). 

Vаттн".Й-вUтни.й . 
УIІІ •• ТЬ,-6I1ТЬ (злек.mрu'/~·сmвu.м)

убивати, уuити; 
у. чу.от."т.n"нуtO точну детен

тора - знищувати. знИщити 
чутлнву T6qKY дете"тора. 

УIі .. ран .. е (ролu .. а, ар.иатур/-
адіймання, ЗДlj:JНЯТ1'~і. 

Y6 .. paT~, yl5p.T~ (ролиh·. ар.чату
ру) - здіllмil.ти. знити; У. (по
мещение) - прибир,'ІТИ, при
брати. 

VСі .... ани. ( .... а.mиmuа.4ш) - ма

лінин. 
у6 ..... Т .. , уб"'Т" (!: .... lIzu.'IПJuзМє)-

- мал іти, змаліти. 

;;14:! . Тур60an~т.рн.тор - турБО8.іIЬ
терватор (-ра). 

5144. 

5145. 
5146. 

5147. 
;',148. 

5149. 
515и. 

;'151. 

;'15~. 

5153. 

5154. 

:5155. 

5156. 

:5157. 

;;15~. 
:;159. 

;;16и. 

Typ'or.H.p.TOp - турбогенерil.
тор (-ра). 

Тур'од .. и ••• -- турбодинамо. 
Тур'_п.ктро.оа - турбое,lектро

тЯг (-га). 
Ty.кnw" (свет, ЛQAlпа) - тьмЙвиl •. 
TYW.H". (С8ета, иc"pы) - гасіи

ИЯ, гашення. 
ТУWІІТ8ПIlt,НIWІ-гаСИ.1ЬНИй.. 
ТУШІІТ'-, nOTYW"T~ - гасити, по

гасити (Г., У., ТМЧ.); туuш
ти (J'.). 

ТЩ.Т.П~"~І" (об uаол.чцuu) - ('та
раНИИlІ, цілковИтнй, ДОСНОIІІ1-
.1ИЙ; 

т'"'ноот" С'тарu"ииість, Цl:НШВИТ1СТh 
(-ТOl'ТИ), досконалість (-лости). 

ТlОдора; '1'udor; Tudor-;(de) Tudo.· 
(UIr ... , спос06)-Тюд6ріВСЬКlIІІ. 

Тюп .. п." (д,л.н. .. ш..мл) - тульп8.11 
(-ва); 

т. ОТ8мпообрааНІ:аІЙ -Т. СК.'! уваТИlі. 
ТlОп .. паноо6раань.Й (конmа"m)

тульпануватии. 
Тяrа (двu:исуща.'l си.ІО) - ТЯГJJU 

(1'., ,~p.); 
т. (Boddyxa) - тяг (-гу); потяг 

(Пул.); т.Ч" (ДСТ.); т.Ч2UН
ня 0'.1; 

т. еот.отв.иная - т. прирuдній; 
Т. иокуоотвенная- - Т. ш~чний; 
т. аП8КТРИЧ8скаR --- Т. і·л€'.tТ}JИЧНР. 

ТяrО8оі (.«отар, здекmродвuга· 
тель) - ТИГ.1UВИИ. 

Тяrу .. иА (иЗU.l .. иuт ~ШU.І) - 'fJI-

l'~чиіі; 
Т- ... ОТЬ - тяг)'чіС'ГI. (-ЧІІL"ГИ). 

ТяЖ8nWЙ (liu611t.lb)-· -нu.жк"и. 
Т"мутwй (и Нііmи, nровVЛОIi(') 

тЯ.:гненнн. 
Т"МУЩИ" (6арuйш" tJtJ.ЛUfl) _.- ТНІ'

ловНЙ. 
5161. Т"нущиЙ." (06 Udu6ра.ж.) -- 3Н

ТЯ:.l-шJfIl. 

J/ 
5169. V_ели".ние '(тОІіа, 'шела ойори

тов) -- збіJJЬШУНUIІНН. з6і .. IІ.
шеНІІН. 

517и. V •• n"Ч8НН"'Й ( .. адр) - ,,(jі!lЬШО:
нии. 

5171. V_.nlllчи.ат .. ,-чмт .. ,-ОА -- збіль
шувати, збі.'IЬШИТИ.-l:Я. 

5173. V_лаІКнени. - відво.II'lжуваннн. 
відвол6ження. 

5174. y.naIКH.HHbI" - відв().ltjжеНИ1~. 
5175. УВn .... н ... (дуги то"ом воадуха)-

:Jах(JП.lювання. зах6П.lеНllЛ. 

3170. yгneд.pJК8Tenb - BYI":H~дepiКaH
К<і; 

у .•• рхнмі . - н. BepXHJi, 
у. ·нмжниЙ -Н. спідня. 
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5177. 

5178. 

5179. 

5180. 

51t!1. 

518~. 

51~~. 

5184. 

5185. 

5186. 

5187. 

Vr"888ри"отwlІ (АШ .. po{/kIн) -
вуглезернястий; 

Y-OТOOT~ - вуглезернАстість (-то
СТИ). 

V ..... ц .. иllO.WIІ (але-иент) -. ву
гл>іUО-ЦВIІКОвиЙ. 

Vrno80A (aa3fCU.М, расстоянuе, CAl.Є
ЩtНие) - кутовИй; у. (стел6, 
роли .. ) (находящ. на наружно..м 
углу)-нар Iжннl!. 

Vmy6n.K'" ( .. ратєр в уие) -
ямка; у. (Іюрыоo nod ... аСЛЯНU
..o ... )-lІма. 

Vron-кут (-та); 
,. rllот.р .... оиоrо ОП.Р._НИН 

к. гістерезпиtl; 
,. ааП •• ДW_НИА, атот •• ан .. н 

К. З6піаненнн; 
у. наиnона - к. наХИ;ІУ; 
у. опер.нсаIOЩИ", оп.р ..... нМя 

к. випередженн я; 
у. откnон.нмя - к. відхилу; 
у. отраJК8НИА - к. відбиття; 
у •• пад.ИИА - Н:. падання; 
у. преломл.ния - н. заломний; 
у. раОХОНІД.НИА t ед_ига (фаг) -

к. розбігу, 3CUBY. 
Vron~ - в,гіль (-гля); у. (с06.)

н~'гі;IJJ.и; у. (ооuu l\yco1t) 
вуглина; 

у. бурwА-в. ('~pe; 
у, графИТНblЙ '- в. Г}Jафітне; 
у. IІОКОП ...... й - В. копальне; 
у. наМ8Н"blЙ - Н. кам'яне; 
у. hohtaHTHbli-н. ,дотичк6ва; 
у. нрупноаеРНИСТblЙ - в. rpyGo

зсрн.йсте, великозе}Jн.исте; 
у. КРупнь,іі-в. І'р,бне, велйке; 
у .• еnко •• рниоты�й - 11. дріБНо-

зернJiсте; 
у. ммнерan"НІІІА '- Н. !о.1І1І6р8..льне; 
'І. МАГКИЙ - В. ~I'ПІ..:t>: 
у. ОДНОРОДНblЙ _. н. щ.J,1І0рідне; 

.'1. ом.дн.нн"," -- НУІ ЛffllВ помj]1,-
11611н.; 

у. отрицаТ.ПЬНblЙ В. мінус6-
виН.-на; 

у. попажител .. ны�й плюсо-
ВИlt,-ва; 

7. пропитанн"," - в. Ilас6чений, 

у. ~~~~РТНЬ.Й -- в. рет6ртне: 
у. рудничньом -- В. копальв(іш)е; 
у. тв.рдь,Й - - в. TBepд~. 

Vrопt.НИК-IІ·\ріжок (-жка); 
у. первкр.от ІЙ - н. перехрес

нии; 
у. упорн"," -- 11. упорний. 
Vron~H",ii (бр усо", "OHдЄJicaтop, 

лампа) - вуг.'lянИИ; 
у._ртутньоlІ ("охерер) - вугляио-

жиносріБНIІIІ. . 
VrOH (npoBoda) - угінна; у. (про

цесс) - УГ~IIl,;інuя, угн8нн.я. 
Vrонная снорООТ" (.womopa) -

РОЗЛlтн';' швндкість (-кости). 
Vдалон". (оболочlrU) - здійман

НЯ, з.,\іЙня1'ТИ; у. (от чего-

СЛО8НИК еnектротехнl"ІННИ. 

5188. 

5189. 

519U. 

51\11. 
5111:г. 

519:5. 

51114. 

5195. 

5111Ь. 

51\17. 

"111t!. 

5Ш\!. 

5~OO. 

52UI. 

5~03. 

5204. 

5205. 

5206. 

5208. 

либо) - віддaшlввл, аідААлен
ІІЯ; 

у. (аол ... сора) - CDPOB~
ІІЯ, спров~ван. 

Vдая.ки .. 1І (об 060лач_) - здій
нятий знАтні!; у. (от чир-ли
бо) - віддалеНИЙ. 

v..,. .. т .... Пит .. , •• JI (tюдll, иА) -
спроваджувати, спровВдити. 

,. (:~aтb) - здіймати, знИти, 
-ся; у. (отдалять) - віддалАп, 
вIДДа.'Пітв ,-ся. 

Удар \моЛНJШ} - удар (-ру) (Г •• 
У., Т ... ч., Фе., Др.); ударен
ня (У .); 

у. а",от"ч.ок .. 1І - у. акустИчииА; 
у. 80 •• paTHWA -- у. звор6тJudt; 
у. Моnк .... -у. блискaDкЬвиА. 
Ударн"", кnоn .... р-стукач (-а). 
Vдари ... 1І ( .. OHmUlrm) - у(в)дар-

ииЙ. 
YД.P"T .. ,-P"T~,-OII - у(в)дарАтв, 

У(В)l\аритв.-ся . 
Vд •• и_нм., УД80.НИ. (тока, на
пряжения) - подвоювання, по
двОєння. 

VраИ8ат",·_О"Т","О" - подв6ю· 
вати, подв6tти.-с.я. 

Уд_оонн"," (о нanря:нс.) - по
;uoОЄIІИЙ. 

V"80MT.n". Aynn .. кaTop -- по
дв6юваq (-qa), дуплікатор (-ра,; 

у.аn.итри~.О .... --П.tд.елеКТрВч
нии. 

V"епьмwй (о eAfl\OCтU, сопроmu

влении) - пит6миІІ; 
у-n"коат .. -пит6мість (-мости). 
уд.р ...... ан ... (магнито.м) - три

MU,HHH. утрим:іШIIН. 
VД.РІКИ8ать,-IІІ8Т",·0ІІ -- трима

ти, j."Тримати,-ся. 
VД.Р_ •• ІОЩ"" (зл ... тРОAlJJ11lfllm) 
-ТJmмнИh. 

yДn"HeH". (дуги, uнтeнны) - по
;j6вжування, под6вжеиllЯ (Г.); 
dов;нсШня (У., ТМЧ.); noд08-
JfЄ/'HH.' (ДСТ.); продовжіння 
(ТМЧ.); виdовження (J1сФ •• 
ДСТ.); dовж:ання (Др.); 

у. (фазЬ1)-Задлйння; 
у.оотаточно., оотаlOщ ..... -- О .. 

3aJ1ишк6ве; 
у. отнооит.,.ьно. - п. віднОсие .. 
yДn"H.HH"" (об антенн.) - по

д6вжениil. 
yДn"H"Ten~H",1I (о .. атушке) -

под6вжувальниЙ. 
v""ИНят .. ,·нит ... ·сА - подовау

вати, под6вжити,-СЯ. 
V",,"НRlОщиА,-НИТ.П"ИW" - оо

д6l1ЖУВальниЙ. 
Vдобк ... 1І (о настрой .... 06Ci1I1:JfCU

вuнuu) - зручw\іІ; 
у-liот.о - зр~qність (-ности). 
Vдо60 .. М.и ...... " (lЮНтalUll) _ 

зруqноаамінниli; 

y-o;;;:)~ - зруqноза'lінність (-ВО-

10 
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5210. 

5211. 

5212. 

5213. 

&214. 

5215. 

5216. 

5217. 

5218. 

52111. 

5220. 
5221. 

5222. 

5223. 

5224. 

5225. 

5226. 

&227. 

5228. 

УдовлетворитеllЬНЬІЙ - УплощеННЬlIІ 

VA ..... T ... P .. T ....... w. (06 оє.еЩt
ІШU) - задовlльннй; 

,· .. ".т" -задовІльність (·ностн). 
У.А""."". (тм. аппарата) -

внлучання. вИлучення 
У.А""."""'. (т.л. аппарат) _ 

вилучений. . 
V .... и"Т .. ,-и .. Т ... - вилучати, вИ

лучнти. 

у •• " (на провод.; НШlрЯЖЄIШЯ. 
яолеБUIШЯ) - ~зол (-зла) (Г 
У .• Т.Atч. ФО .• ДСТ .• Др.): 
3UWAfорг(У .• 7·.Atч.). • 

У ... о.о. (пунят. єmaнцая) _ 
вузловJtll; 

,. то ..... (. 8.е.де)-осеp(lдок (-дка). 
У_т.тона, В .. ТОТОМ8 МООТtllІ -

Вітст6нівськнй міст6к (-ста). 
v_ •• т.п,,-у(в)кВзник (-ка) (У.); 

уяаачuя (У.); покажчик (У .• 
Т.AtЧ.. П//л.. Др.); пояаанuя 
(ДСТ.); .каЗІВка (Т ... ч .• Рнд.); 
npуд08ЯQ8 (Рнд.); 

, .• р.щаlOщ" .... -у. оберт6вий; 
, ..... П ... lОщ ... - у. випадшlй' , .•• '''0.0. - )'. звуковий; 
,. _".lОщ ... о .. - у. хнткйй; 
,. ,,".n ......... -- у. хлипак6виll' 

у. "ОНТРОП"'НІІоІА - у. КОНТР6ЛЬ~ 
ниІІ; 

, .... IІ .... an ... иwА - у. .макси-

мальннlІ; 
у .•• TUn ...... K ... - у. металевиfi; 
,. "ОПІООН ..... -- у. полюс6вий; 
,. 8ТР8ll0"НІІІ" - у. виличниlt; 
,. ф •• о ..... - у. фаз6виЙ. фазо

вкВзIlНК (-ка). 
у_ •• т ........... (се..,афор) - у(в)

казівшlй; ,. (оmносящ .1< Уl<ааа-
т.лю) - ,у(в)казник6виЙ. 

у ......... Н... - у(в}n8.зуванн.R, 
у(в)казаиня. 

y ........ T ... -lаТ .. - у(в)кlLзувати, 
у(в)казатн. 

V_ ..... lОщ ... - у(в)казівКЙIl. 
у""ц_.·А .... аН ... (напр .• слюд/) 

-у(в)кладания. у(в)кладення; 

у .• "poмnц ..... "... (проводов) -
прокладання. прокладення. 

vIlllAД .... aT... YnOIlUlT" (нanр'., СЛІО
д//)-у(в)клaдilтн. у(в)клАстн; 

у .• "oOКnц ..... T .. (про.ода) -про
кладати, прокласти. 

YМnOH."". (стол608) - в ідхнл 
(-лу). вщхилЯння. відхилення. 

V,,"OH"8W .. iio.. (стол6) - вІд
хИлений. 

VКnОНRТ~ОR,-нит~ая (о столбаж}
відхилятися, відхилИтися. 

у.ор ....... Н... (шага 06A011lКJl)-
прикор6чування, прнкор6чен
ня; 

у. (ал.ктрода. углЯ~Q.Alопpoua
.ольно.) - кор6тшання. 

уIlОР ....... Т~, ... роТ .. Т~-приКор6чу
вати, прикоротИть; 

y· ... -Кор6тшаТн. 
V.ор ....... lОщ .. іі (І<оноенсатор) -

прнкоротнИIІ. 

5229. 

5230. 

5231. 
5232. 

5233. 

5234. 

5235. 

5236. 

5237. 

5238. 
5239. 

5240. 

:;иl. 

5243. 

5244. 

5245. 

5246. 

5247. 
5248. 

5249. 
5250. 

5251. 

5252. 

5253. 

5254. 
5255. 

525~. 

5257. 

525!j. 

y.:::=:~...... (шаг) - прикор6-

V"p.nn.H". (сталбов) - укрlплю
вания. укрІплення. 

V.p.nn ... H .... - укрlплеииlІ. 
V"p.nnAT~,"'nMT~ (сmолбьr об.моm

l<y)-укріплЯти., укрішіти 
vП.8ІІ .... IОЩ8. приопоаобп.н".

ловнИlІ пристрій (-рою) ловlUiк 
(-ка). • 

Vn .......... (транефоР.Atатор. фото
.... тр. ОС8fЩtнш) - вSличниЙ. 

VnY"W.T~, ... WИТ~. - 011 (работу, 
СОВ 'Р) 1- полІпшувати. полlп
ШИТИ,-ся. 

VПУ"W.lОщ ... - поліnmуваль
ний. 

VПУ~W.ИІІІ. - поліпшуванвя, по
ЛlпmеннS1. 

УПУ"Ш.ННЬІА _. пол іошениЙ. 
VПkТР~"'IІ,:-РОТ~И! 80nИ"'-), льтра

КОРОТКІ ХВИЛІ. 

VПkТР.ФИОП.ТО.W. пу.... - аа
фіялк6ве. у льтрафіилк6ве прu
мlння. 

УIІ.и~wат~,"'W"Т~,"О" (число 060-
ротов, тОІ<) - зменшувати. 
змlшшити,-СЯ. 

У •• н~wаtOЩИі - змlшшуваль
ний. 

У •• Нkw.ние (о60РОто" то",а)
зменшування, зменшення; У. 
(спадшше) - маління. 

УІІ.Н"W.НН"'Й (то". число 060-
ротов) - зменшениl!. 

V .. фор ... р - умф6рмер (-ра); 
у .• OnOMoraT.n .. H ... 8 - у. допи-

мічний; 
у. Иn .. rн.р. - у. Ільrнерівський: 
у. каокадНІаІl - у. каскадний. 
v .. фор ... р .. "'іі -- умф6рмерниll; 
у. "ОАоТаНц .... - умф6рмерна під-

електр6внн. 
УНАУП"ТОР - ундушітор (-ра). 
уН .... роan ....... іі (XO.Atym. при60Р)

ун івереАльннЙ. 
УН"А"Н - ,-нідИн (-на). 
VH.non .. p .. ",ii (о ..,UlJJI.Ше) - одно

полярний; 
У·Р"ООТ" - однопо.1Ярність (-но

сти). 
V""ф"п"рн ... " (..,аmито.четр. 

под8ес )-однонитк6виіі; 
y-РНООТk - однонитк6вість (-во

сти). 
УничтожаТk,-ЖИТk, .. ОR - знИщу

вати, зюіЩИТИ,-СЯ. 
УИИ"ТОНС8ни. (..wazнuтua.wa) -
знищування, знищення. 

VНИЧТОМl8инwА - зНЙщениЙ. 
Унооная, уГОНН'" оиороот,,- ;юз

JIIтна шlUiдкість (-кости). 
VпnощаТ~t"'ОТИТk,-ОR (о фроюnе 

І<ригой) - спл6щувати. спло
стИти,-ся. 

Vппощен". (фронта) - спл6щу 
вання, спл6щення. 

vппощ ........ іі (фронт "рщюі1 -
сплОщеннЙ. 
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525\1. VПР8an.н ... -"еруоі1I1Ш' (Г .• 3'.): 
праву.аннЯ (У.); уnpавство 
(У.); орудування (У.); 

у. (веоо ... ст.о) - упрАвu; . 
у .• "УТР."Н •• (яaDuной) - керу

вання 3 серединн; 
у. А"ОТ.Н"ИОНН08--К. ві.J.дальне, 

ди~"ТВнцlllне; 
у. " •• 8НИ".01lO. - К. механічне; 
у. на расот."ни., АиотанциОННО. 

-к. віддальне. ДИСТUllцillие; 
у. HapyНltto. - К. з6внішнє; 
у. М8поаР.АСТ •• ННО. - ІС. безпо

середне; 
у. ПН .... аТ ..... ОиО. _IС.lІовітряпЄ, 

IlнеВІШти.чне. 
У. ру .. "ое-к. ручне; 
у. т.п.rраф .. о. - у. телеграфне; 
у. ТlП.ФОН .. О. - у. телеф6вне; 
у. ап.итрн .. еско. - К. електричне; 
у. ая.ктро-пн .... аТИЧ.О"О8 - К. 

"лектро-пооітряне. електро
пневматИчне. 

525\1а. Vпр .... теп"н ... іі-керівнйІі. 
5260. Vnp •• n ........ ii (..,отор. "'/l1ШlIIа)

кер6ваниl!; 
У."ООТ" - кер6ваllість (-ностн). 

5261. vnp ..... aT".-А"Т" (по фnaе) - вн
переджати. нипередити (фАвою). 

5262. VПР.НlДаlOщнА (о сасmавляющеil 
то"а) - DипереднИIi. 

5263. VпрощаТ ... ·от"Т .. (8Ь1раЖЄIfJl •• фор
.мулу) - спрощувати. спро
стИти. 

5264. Vnрощен". (cи..w/) - спр6щу
вання, спр6щеннн. 

5265. Упрощ.нн",Й (о си..ке) - спр6ще
ний. 

52tН.i. Упруг .. Й (..wamєрuал, uзалЯЦUЯ)
пружний; 

y.rOOT" - !)р~жність (-ности). 
5267. Ураен.мн., Маm.- pibhaH�-ІЯ; 

у. основно. - р. основне. 
526Н. Уравнивание - вирівнювання, 

вирівнення. 
5~6\J. Ура.ниват .. ,-НЯТ~,-О" -вирівню

вати. вИріВI-ІЯТИ,-СЯ. 
5270. Vра.н".аlOщ .. іі (тОІ<. сопроти.

ление) - ВllрівнЯльниЙ. 
5271. Vpa_""T.n" - вирівнюваq (-qa); 

у. маrнитнwА - В. магветвиlt. 
5272. Vраанит.п .. н ... іі (Пpq80д. то". со

единени.) - виріВнЯльииЙ. 
5273. Vpa.Ho •• wIHH"';; (о систe.tl.)

зрінн( \жеНIІIІ; 
У-ННООТ" - зрівноваженіСТЬ (-но

сти). 

5274. Ура.но.еш ... ан". - зрівноважу
вання, зрів"оваження. 

5275. Ура.но •• wн.ат~,-О"Т~,-0Я (систе
.му) - зріВНОDажувати. зрівно
вliжн'I'И.-ся. 

5276. Vра_о •• w ... аlOщ .. іі (о сопроти.
л,нuu) - зрівuоважнніІ. 

5277. Vp.ryn .. po.aH .. e - урегуль6ву
вання. урегулюванuя. 

5278. Vp.ryn"po •• HH ... A - урегуль6ва
ннlІ. 

:>279. 

5280. 

5281. 

Vp.ryn"pD •• n'.· ... - ypery~y' 
ватн. уреryлIOВ.ТИ.-ся. 

Vp_".. (.Atucла. водм) - рівень 
(·вин). 

5282. 

5283. 

5284. 

5285. 

5286. 

5287. 

5288. 

Уо"".н". - підCJiлJOвання. під
сИлення. (У .• Т ..... :); уаuш", .. 
(У.); ..... іцненнJl (У .• Т ...... ); 

у. (таяа. нa.ttaгНUЧ.) - абlJu,шу
вания. збlльшевlUI; 

у. 0110".""08 - niдCЙ1ПOJllUllUl siu· 
ц6ве; 

'І. преа •• риТ8n.,И_ - п. попе--
p(lДIІЄ; 

у. "ро •• ...".о .. _ - п. npmIi8m6; 
,. ~.P8Ay .. _ - П. почеp(gкие. 

v."" ......... -підCJiленuR; ,. (InoIr. 
в.нmилЯЦUJI) - абlльmeнвJl. 

УО"ПИ •• Т~t.n"Т",.'" - підс8лlfr 
вати, підсИлитв,-cJt. 

VО"" .... lОщи. (аl<ран) "- Iliд.СІІШо-
нИIl. ' 

Уо .. п ... - зусйлля (Г.,' Др,); 
CUЛI<У'ання (У.. 7· ...... ); 81/10-
гUllНЯ (У.); потуга (У.);
туга ()'.); 

7 .• ращаlO_ (пtJ«)РtPllНшащее)--
3. flоворітне: 

у. ма08Т ..... н .. - (І. дотИчне; 
у .... rнитмо. - з. :м:аntётие; 
у. раст"ги •• IОЩ" - З. ро8'І'яаш6; 
у. оа ... гаtoЩ" - з. асувв6; 
у. -о ......... Щ .. - з. стнскн6; 
у. о.р' ...... IОЩ8. -'. а. закрy7J16; 
у. ОрП ....... щ .. -з. арlаУВ&IJьне. 
VО"""Т8П" - підсйльннК (-ка); 
у. "НТИn~Н"''' - П. хлипак6вd; 
у .• "'00"0" .. аотат ... - п. вис6коl 

частотй; 
у. A.yxn •• no .... ii - п. ДВОЛJDIо6-

вий; 
у. А8Ухаn".итнм ........... п. двoenе-

мент6виD; .1· 
у ..... Кро .......... іІ - т, lІікр0ф6и

ниl!; 
У.ОАНО-, •• у.-,тр.·-"' ___ '" -

п. одно-.дво-.трн-каск8дниА; 
у.ОАНОя ... ПО ..... - П. ОДНОJUlIІ.-

116вий; 
у. прО •• Jll)'ТО .. и..... - п. проlllbк-

нИlІ; 
у. peфn ... сн ... іі - п. рефлекс6ввR; 
у. р ... " .. ро ..... іі-П. р. lивІ!pcнd; 
у. Tpexn ... no .... " - П. трилЯ11J16. 

вий; 

у. ~:~::s~ .. H~HWA - п. триеле-

Vоиn .. Т ..... н ... іі .(~ лa.tUIC) - ·Під· 
СР'.'lt..нИI1. -

Yo.ope .... ~ - прИJПIIЙдшуlllUlВЯ. 
пришвидшення; 

5289. 
5290. 

у. и ... an~"о. - п. початк6В8. 
Уо.ор."...... - прншвИдшеввR. 
YO.OP"T~ ••• T" - приllUlli:дшува'rll 

ПРИПШЙдШИТИ. • 

5291. 
5292. 

у· ... -щвйдшатн. 
уonо.... (реаонанса) - YJl6в&.. 
Vono ...... "". (Ro.iIгбанUI1) _ yra. 

м6вуваиия. угамування. 



· /-"""', 
,-.,/' . 
~jr-~. 



!48 У'СDUКо.ивать - УтеканнС:" 

1>:tIl3. V_".IНТ".-.O.T"._O"; 'о damp; 
dlLш р'ев; lШlоrt.lr. - Yl'lUl6By
вати. УГlUIувЩІ'И.-СМ ,г... ~ ~ 
Т ...... ); 8/JC1W1rО_ (.v •• Т ...... )· 
YCnOlro_amu (У.). • 

1>:t94. V.no ...... oo_. ~o deiklll8lШ) _ 
(У)ГlUlівиМй. 

r.:t9&. V.no ........ (~tI) - yr.r 
м6вув&Вии. угамув&ивя; 

у· .. оаау_ - у. П08ітриве; 
у. "."'''''-у. олійне; 

у. ::~~-~ - у. регуль6-
r.286. V.n_ •• "".... (о IЮм6aнuRZ) 

Угам6ваниіІ 
1>:t87. ~ .. ТOII" (lЮ.4CCicuщtl) _ y(B)r.r 

МШlUiк (-ка); . 
у·808Ауш" .... - у. повітрявd' 
у. _А"О.тм .... - у. течиввИJl; , 
.,. ".ОІІ .. нwЙ - у. О.llIJlIlllЙ' 
у ... Ан .... - у. Мідний. ' 

&2118. VOnOKO .. TOII .. "w. (о '"иире, соnpo-
ооо nшвленuu) -. (у)гu.мівиЙЙ. 

'"...,,,. Voтaн_ •• H".,_"08118 (стол6o<l 
~pи60pн) - ставлякня поста: 
aneHIUI. • 

5300. V_ ........ T .. ,-HO ... T .. (етолб) 
--ставляти, ПОставИТИ' 

.,. Контакт - apoUВтK д~ (-ку); 
у. (.чощность) - установля.ти, 

Установити. 
!і301. VOT.HO .... W".o.. (режu.ч. то,,) 

-усталении. 

1>302. VOT.Ho.~a - устава; ycmlJRoB"a 
(У.. Т.чЧ,); cmaJnI<U (Пул.). 
опоряджf'lU<Я (Рнд.); споруда 
(РнО.); устшмєння (ЛсФ)' 

у. (npoц~cc) (пластІІН) - ·с-:.ав-
лання, Цист8.в..'1 е нии' 

,- "ОПРО80nочная - радіоустава; 
І .... утр.нн.... у. вн)трішии; 
1' •• р ••• Н .... - у. ТН.мчасUва; 
J,.. ........ Н." - у. ВИК..'Jична; 
у. r .... р.тОРн.я '1'. генерАторна, 

генерАТОРIІЯ; 
у. rРО_ООТ8адиая ---- у r блискСІ.-

вliчкик6u,,; 
І· АОМО •• Я -- у. ДОAl6ва; 
у ••• о"ман }. дзвінкова; 
y~ ......... Torpa ....... cN .. _y. кіне

матографічна. І<Ін6вня. кіно
устава; 

у. :j=::~аЦИОНН.R - }'. киМУТ8-

у .•• WMHH8" J'. маШИlluва; 

у. :6'во:.офа8ная - у. многофа-

У.ОА .. оФа.н.я-у. однофаз6ва; 
у. _8ТИТ8'n"Н8R - у. освітлю-

вальна; 

у, ОТА." .. н ... - у. окрема; 
у. nОА'.мная - у. підойм6ва; 
1/. nОХОАН.Я '- у., цохlдиа; 
~. nР .... р .. т ....... 8Я - у. попе

редня; 
у. Р"ИОТ8ІІ.rр.фи8Я - у. радіо

телегрАфна; 

у. ~ОПР8А._Т"'''_'''' - у. роапо
ДIЛЬ1fа; 

у, .... _---у. 
СIJlьсько-господарсьК8; 

у. ОИ"088А--СИЛ6вки' 
у. о .•• ер-........... ~ С. ИЩUlО--
~-. 

... ""'НЦ.ОИН8Jt - у. стцШва; 

.,. т ............ - у. Т8JlеrpВфllа; 
у. т.n ..... " ... - у. Т8Jlеф6вва; 
у. TO"Opa.npeaen.y~ __ у. 

СТРУМОРОВПОДWlьча; 

у. ~::7аlll.И"'" - у. тр_а.ши-

у. тр.""'"" - у. трифвз6ва; 
у .• ,n.кr ........... , .тан", ... 

електр6вня; 
." a.n.IІТРО ••• Т.'І'8ІІ~И'" __ у. 

елеКТРООСВітлювальна; 

у. :~'::':.ООIlП""" - електроси-

1>30"J. V ............ Ни .... (RpUбор, столб)
поставлений; 

у. (о .чощностu) - устан6влении. 
5304. Уат.но8IUIТ~, •• ит~ - У4.:танов-

ляти, установИти. 
5301>. Vот.ио.о .. нw. (.чатерuал)-уста-
~ЗU~. новнИй. ио~й, 
v U УотаНО8ЩІІК, -онт.р-устаНUВ1IИК 

(-кв), монтер (-ра). 
~ззuq87 .. YOTO.-стоЯн (-на). 
" YOT~."".OoI. (о работе) - CTlil-

кИ.й, l"таНIВюій; у. (о .м.атеРl1а-
ле) - витривА.llиИ; • 

rата:.Ч.80ОТ~ (работы) -- І'тін
І<ІСТЬ (-кости); у. (.чamеРlщла)
ВИТРИВWIJСТЬ (-лости). 

5зи\!. Уотран.н .. е (паврсЖd.) - усу
вАння. ус'{ нення. 

5З1U. VOTp.H.HH"'. (о повреж:!l.) _ ус,'-
нутиЙ. . 

5:1 І І. У.тр .• нят"-,,,_-,,~ -. );'С}lВ3.ти,. y.c~ ~._. 
нути. 

53І:.!. УаТI;'8I111.НИ. (JIlCкmPQH08) -- пори .. 
вання. 

5313. VotpoM" .. t ..... --порКвАтНся. 
531J. VOTpoil.T.o - злагода (l'."tp.-); 

устрlU(У., ТМЧ., ДСТ.); етріи 
(У.); справа (У.); справу.анни 
(У.); парядо" (У., Т.чч.); у"лад 
(Т.чч.); уряdж:еННR (ЛеФ.); опа
рRiJжєння (рно.); 

•. (процесс) - з .... ігоджування; у., 
отра.ни. (neреdатчuк.а, при60'" 
ра) - буд6ва (Pl/д.); 

у. rромкоrО80Р"щ.. - гучном:би .. 
н.я; 

у. мам.ритen~ное--з. вимfрчн; 

у. нарунсно. - 3. надвірна; 

у. омадМТ"'''"" - 3. OXO"lOJtIIU. 
ОСТудна; 

у. ПР8Аохранмт.п"но. - а. за
хисна; 

7· раОПР.А.ПИТ~Н08 - 3. РОЗllО
дільЧА; 

.,. омrнanиаацмонное -- 3. ГШ.:

лівна. 

5315. Voтyn - приступок (-пка). 
5316. VT .... H .... утеч ... (тОІіа) - витl

кАния. вИТік (-ку); 

5317, 

5318. 
!і3НI. 

5З~U. 

5З21. 

53:23. 

53~5. 
G3~fj. 

5328. 
53~9. 

5330. 

5344. 

5345. 

5346. 
5347. 
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Ут.каТ", yT .... ~ -- ВИТік6ТИ,_
текти. 

Ут.".оощи. (тО")-вНТічнliЙ. 
V ........ (том) - '!Йтік (-ку) 

(ДСТ., Др.); витl"ання (У .• 
Т ... ч.); утіЧliа (У .• Т.чч.); I/U
вт/Іі (Рнд.); збіг (РНд.); 

у. 80NО •• Я--В. пічнliй; 
у. 8ТОР."Ная - в. вторинний; 
у .• аrИМТИaJI -- в. магнетииА; 
r. п.р.мчи", ~ Н. первйвний; 

у. Р •• НОІІ.РН.Я - в. ріВllоиірllllЙ; 
у. р.ОnР8"n.нн8Я (".)Р •• "ОІІ", 

.. О - в. рОЗПОділений (ке)рівно
мірио. 

Ут .. " .... ц .. я (знергlШ) - викорв
ст6вування. вИкорнстАВIІ>!. 

Vтипи.иро.анм. -- використОву
вання. вИкОРИL'ТАнпя. 

ут ...... иро •• НН ... " - wiкuриста-
НИЙ. _ . 

Утипи."ро •• т" --, використову
вати, вИкористати. 

Утомn.н ... (iJШJЛе"трu"а) - (у)в-
т6млюнання, (у)вт6м.lення. 
(у)вт6ма. 

Y .. O ..... HHW. - (у)вт6млении. 
УТОllllя ...... 1і - (у)вт6МJlюваниit; 
у-.. оат .. - (у)ет6м.lюваиість (-но-

стн). 

YToМnAT~OA ..... IIT~OA - ( у )ВТОМ
JlЙТИСЯ. (у)етомИтися. 

VTOH."". (НUnШ) - т6ншаIlНИ. 
УТОНАТЬОА.-НІІТ~ОЯ (о пити HllNa
ла)-т6ншатк, пот6ншати. 

VTOnn.H". ("oнma"тa) - заглИб
лювання, заГщjЙJlення; 

•. (в :жид"ость) - занурйння, 
за[l~ ренни. 

5331. 

1>332. 

5333. 
r.334, 
5331>. 

5336. 

5337. 

5338. 

53::9. 

5340. 

5341. 

534~. 

5343. 

• 
Ф.бр .. К8ц .... -- фаБРикАпія. вИ

роБЛЯИН>f. вИробленки. 

ФаIiР .. ЧНО-••• ОАОNО. (о нагРУ8liе) 
-виробневий. 

Ф.,.. .... r-фlщинг (-гу) . 
Фа •• -фа.аа; 
ф. lion"н8Я - ф. -uошк6джена; 
фо .ono .. oraT ... ~"." - ф. ДООО-

мічва; 

ф, r" •• tI.я . ф. головна; 
ф .• Аоро .... - ф. непuшк6джена; 
ф. "окуоот •• нна .. , .onoMor.Ten~-

на .. -ф. допuмічна; 
ф. \Н ..... п~Н ... -- ф. початк6ва; 
ф. Н ....... п.нн... - ф. llевз6 ... 

.'16на; 

ф. НlР •• А.""".Я -- ф. иерозділь
на; 

ф. п.р.н.nря_ .. н ... - ф. пере

напМжена; 
ф. прот ... оnо"о_ая - ф. проти

лМкна; 
ф. Р .... " ... н.я-ф. розділена. 

5348, 

5349. 
5350. 

5351. 

5352. 

5353. 

5354. 

5355. 

Vтоnn.ии .... (lІОНЛІ""т. пpu/JtIP)--
38ГлИблений; у. (В жuд __ >--
88И)'рениli. 

YTOnnflТII,."II'1'~t'.O" - загтtблD
. вати. заглиБИти; у.(. ~ 
-38н)'рювати. завуpltnl. 

Vтpaтa (cooиc"..)--eтpUa. 
Vтp8 ..... " .... - C'l'PаЧeвd. 
Утр8"и""и.,-Р8Т~рачyвaJПllJ, 

стрАчения. 
Yтp ....... T~,-p.TIIT~, ...... - СТР'чу" 

ваТІ!. стрАтити. 
VT .. r .... нтр ........ ". - пр8ска 

електРИчна . 
У"ОА (аа.lШ1JJllНJUШ) - п6раввя 

( ... aшuнl; доzлRiJ (У., Т_.); на
мяд (У.); nuльнуешlНЯ (У .• 
Т.чч.); слшруно" (У.) . 

VXYAW8T~" - гіршати. поrfр-

YX~::'·"". (.чшн. С80Й':m.) - rtp
шаиия. ПОI·іршанвн. 

Уч.ат .. о ..... (noст. В"""'ЮЧam&ЛЬ) 
-дільнИчний. 

У".ОТО" (сети, лuнии) діль-
IUiци (ДСТ .• Др.); часть (У .• 
Т.чЧ.); частІШ (Y.~ Т ... '!.); уча
сто" (У .• Т.чЧ.); пад,л (У.); 
удi1l (У.); 

у. о!іМу ............. 1і - д. обсл1жу-
ва.на; 

у. ос •• ща.llwА - а. освітлювана; 
у. пеР8нрwваtoЩІІ" д. пере

крквна; 
у. пут •• оЙ -- д,. шляхова; 
у. o"OOТOAT.n~H"''' - д. Ве8а-

.1ежна; 
у. т .... rраф ...... - д. тедегр8фва; 
у. Т.""фон .. ",. - д. телеф6вва • 
УWИО ("аБЄЛR)-В):ІПКО. 

Фа8н ... А,-аоа ... " (лроеоd, об.иоnurа, 
у"ааamель~вз6виli. 

Ф •• ом.тр - фааоиетер (-тра). 

Факу,n"тат".нw" 8 ... 808 - вабір
чиtl вИклвк (-ку). 

Фan .. Wи ..... -фальшИВиlt; 
ф. ионтро"".р - посередній КОН

тр6лер (-ра). 

Ф.нтом (для U8.lt. рент.~л/l'l.) _ 
фаит6и (-ІІа); -

ф. М ...... н ........ - ор. алЮllінlй
икЙ. 

Ф.Р8А(.); farad; Farad (п); іа
гad(т~apaд (-да); 

ф, "._маРОА""'. - ф. lIimll8-
р6дкiIt. 

Фа_я; FaradaY'8; Faradayвcher
(de) Faraday (liJWlII<a. _а' 
cиnь) - ФарадеlВський. ' 

ФаР8АИ •• Ци" - фаради88цlн; 
ф. о"ну.о"""""", - ф, СІІвуса. 

IдВльиа. 



....",.= ...•. --/ 

~~ 
J::~) 



150 ФЩJО.1ическиЙ - Фонометр 

5357. 
·., ....... 0 ..... (ток) - фарадИч

ниll. 
5358, ·.Р ..... тР - Ємностемір (-ра), 
5359 . 

фарадметер (-тра). 
•• p.op-порце.1Нllа; 
•.• oIl80TO.W. - п. азбе~'Т6ва' 
•. мнrииА. MeНIМ ... " - П. M'a~a; 
•. "op .. an~H"'. - п. нормальна; 
•. т··рд .... _п. тверд,; 

5360. 

5361 . 

5362 . 
5363. 

•.• Р .. ттО ...... - 11. фРlІт6ва. 
·.P.OPO.w. (патрон ,РОЛІІК ,коль-

ЦО)-порче.IJIНUОИЙ. 
•• 00HHWIl (о проволоке: ."'(11) 

обрис60иll. 

.... НО - фаЙНС (-су). 
"РР·РIl4l8 а .... Т ..... ; Ferrarl:'~ Шt-'

ter; FArruri,zi1hlhpr (т); Сото
teur (т) Fеггагіs-Феррі1рі('jR_ 
ськиll "ічи,lыlJ: (-ка). 

5364. 

5365. 
5366. 

Ф.рром.rНМТН~IА ~ ;Щ:lіЗО.\ІаГНt)Т
ннв, феромагнhнии. 

·.РРОП"р"т .- феРОШJl.іт (-ту). 
"ррореr8нератиаНWііі (аРllе.мниl[) 

5367. 
t):JЩі. 

--ферор~ j·4"'4'!,атИвниll. 
"рро.он -- ферuф6н (_'Щ). 
... ІІРВ-фі"!'''; 
ф. беnая---ф. 1)].1а; 
фо .У"И8ниаиро .. анная ф. BYJ1-

J~UНlз6ваllа ; 
•. НРВОН.Я.-ф. черв61l>1. 
... гур.--Фіг~"u; 
• -р .. , КУНАта - ф-РІІ 1\; lI.lTiHCbKi; 
ф. лихтенб,рrо8ы�-ф_рІІ� .. lіхтеи-

бергові, 1I0РОШ1І1; 

5370· 
ф. 8n8ИТРИЧ80НИ8 -- ф. Р.II'I{ТjIIlЧlIі. 
."д.р _. щивИ.II.,"1К (-I<нI, фідер 

(-ри); 

5371. 

5372. 
5373. 

5374. 
5375. 
5376. 
5377. 

фо "ОЛ~Ц8.0" iI'~., ф. кільц6-
вий: 

ф. Оllрвтн .. ,1І - "'., ф. звор6тни!!; 
•• ОДІІночнwА Ж., ф. О;l,инич

ний; 

ф. ОТ80А"щиА ~I-; .• ф. відвід-
mill; 

ф . .JтоаОblВ.ЮЩИЙ - Ж., ф. ВlД
сисн1іli: 

ф. ОТХОДАЩИЙ -- j-li:., ф. ВІдХI,],
ний; 

ф. парanпеnьны�i - Ж' О ф. рівно
біжнии; 

ф. пмта.т.л"ны�-ф •. ЖИВИЛЬНии, 
>!ШВ'fЛЬНИ" (-ка); 

ф.подводящиЙ -- i't-:,. ф. підвід-
lшll; 

ф. а.ри.оны�A Ж., ф. НИЗковий; 
ф. ОПОJИНЬ'Й а..::., ф. складнИй; 
ф. оо.динитепьны�A - ж., ф. злуч-

нии. 

ФИД8рн ... А - ;J-;нвильник6виit, фі
дерНІ'Й. 

."моа," - фіксі1ж (-Ж,). 

... "амро.анм. - фіксування, 
фікс6вання. 

."конро •• нн"," -- фікс6ваниЙ. 

... MO .. P08.t,,--Фі ксуватн. 

."НО"РУlОщ .. 1І - фіксува.льниJl. 

... ит ... н ... 1І (о дJIШI<) - унвни!!; 

.-.ноот" - уявність (-ности). 

5378 . • "n~Tp - цідило (Г., 1і:ХС .• 
Фе., Пул., Др.); tjJільmер (У .. 
Фе., ДСТ.); Ч1Оuлка(У., КХС., 
ФС.,); дестиJlЯРНЯ (Фе_); 

ф .• 1І0ЦИНО.Ь.Й - Ц. ніСЦИIНJВU; 
ф. B08AYWHWA - Ц. повітрянt-; 
ф. аП.КТРИ"tеОNИЙ - Ц. рлек-

5379. 

[ФЮ. 

;;31>1. 

трliЧllе . 
Ф"nьтр-пр.сс - ці;J,Ji:IО IfIlrlliTllr 

цідилогпіт (-Т,,). ' 
Фип"траЦИR (.мас.lа) - Цl"J,ін.ня:. 

ціда.UIІНН. 
СО"п"тровани.-цідіння, ціджен-

ня, проціджуваНI1Я, проці-
;І,женнл. 

;;ЗН2. 
53Н3. 

Фип"тро.аннь.А - проціД;'ШЧIИЙ. 
СОМпьтровать - llроцідж~'вu.ти, 

lIРОЦЦИТИ. 
5384 . 

53Н5. 
53Hu. 

~';I~H. 
5:JH9 . 
5390. 

5391. 
,j;j:J:!. 

;;3\1:3. 
:J39·1. 

,-I;J~ij. 

5397. 
5З9Н. 

5399. 

54ОО. 

54О1. 
5·lо:.-. 
5-10:'1. 

5404. 

• "n~Т!,УlОщ"lІ (,шнтур, сте""о)
ЦI;Щ"lЬПИЙ. 

."т"n" - І'ніт (І'н6ту). 
фмтмп.,ны�A tl!ЛЄliтрод) - r'IIOro

вий. 

Флаг сигнал .... ы�й :'.ісііlва гас-
.Jінші. 

Флаrонит - флаГОlJіт (-ту). 
• nа(я)моц криси (крис). 
Фл.мминrа лампа - Ф.l~ММ і IІгів-

1_'I>ки .1H.\tIlU. 

Фn"нтrпас фл інтглзс (-еу) . 
ФnУОРОСМОП--ф.1IОI)J.)()('1{6п (-па); 
ф. смnадной - ф. ен:.lаданий. 
Фnюксмето- --фо r IUкеМ~ТI-'І) (-трU). 
Флю.ор.сценция - ф.JЮОР4'СЦ~И-

ЦНІ. 

Фпю~ресцировать __ о ФЛIOОІ.Н~СКУ
rщти. 

Фnюоресцирующий Р"РШt) --
Il)· IIUОIJf::сцеJJціl1liніt. 

Фомометр - фuкu"н~т('р (-TVU). 
ФОНУО - ф6кус (-cu); 
ф, магнитн",й - ф. маГН~ТIIИЙ. 
Фонуснь.А (о, ла.чrlt', рассто.ЧIІUU)

фUКУСбвии .. 
Фоnьга - фu:,іл; фол.ьга (У.); 
СУІОJлотuч·q ('['AlЧ.); 

ф. З0nотая--ф. ЗUJІОТн.; 
ф. ОГl?,вянная -- циноф6лія, Сті}.-

Нl0.'IЬ (-лю); 
ф. свинцовая - ф. олив'яна; 
ф .• ОР.брянная--ф. срібиа. 
фоnьговы�-фоліitниR •. 
ФонарН~,1і (столб) - ліхтарнип. 
Фонарщик,_щица -- ... lіхтаРIІІН' 

(-ка), ліхтарниця. 
Фонар .. - ліхтilр (-рй) (Г., Фс., 

ДС'!'., Др.); Jlахтарня (.1'., 
ТAlЧ., Фе.); фll(о)нар (У., 
ФС.); 

•. )lуговоll-.\І. луковliJi; 
ф. ма"tто.ы�-л •. ЩОГ!ІОВИЙ; 

54О5. 

5406. 

ф. "аро_оан.,.А - л. паротяг6-
вий; 

ф. о пn_м.нноЙ дугоА -- .1. J по
.1YM' нни-м .'І:;КОМ; 

ф. Омгнan..,нь.Й - л. гаслівшНі. 
Фон"ч •• м .. 1І (выов.. cuгнUJI) 

гудковИ/і, фонічниll . 
ФоНОМ.ТР -- '\Іонометер (-тра). 
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5407. _MOnn.MO, тєлєгр. - фоноплекс 
(-су). 

"4О8. _но пор - фонопiJр (-ра). 
~4 и9. Фонотеn.грамма -- звукотелегра_ 

ма, фОllотелеграма. 
5410 .• О"о.ор - фоноф6р (-ра). 
5411. ФонтвнньоlІ (аааЄAlJllllпель) - водо

гр'!!нпи. 
5412 .• ор. прннц"п; Faure'B; Faure

всЬеа; (de) Faure - Ф6рів 
принцип (-пу) 

:,413. Формв (.ш.ипы' Jлектрода) -
ф6рча; 

ф. грушообр •• " ... - 'І'. грушку-
вйта; 

ф, nитеАнан -- ф .. 1иварно.; 
ф. ПОnОВНН"tаТая -- ф. половинчu-

ф: ~~~;УОО8fАал"нlUI - - ф. СИНУСu-
Ідальна. 

5414 .• ормирован". (алє"трод08) --фор
мування, форм6ВU1I11Я; 

ф. H8AOCTaTO"tHO. - ф. недостатнє; 
ф. пр.р.анно.--ф. IIprepBaHe. 

5~ 15. Фор"ированн .. ,іі - фuрмUваииlі. 
,-,~ Ні. ФОРМИРО8ВТ" (Ш'К. П./аст.)-фор

мувати. 

~J417. формирово"tны�,-мово'1нь'йй (ток, 
сосуа, работа) - ф"р"іВlШIІ. 

:'418 .• ормо.ат .. --Формунuти. 
5419. .ормуnа-ф6рмула; 

•. Томоона - ф. Томс6нова; 
ф. 3МПИРИЧ80кая - ф. ~мпірЙчна. 

5420 .•• р .. фантор -- С}"lІі1l1IИК (-ка) 
фБРМIІ "РІІвБІ. 

"4~1. Форnоотн ... 1І (телефон) -- форп6с
'виН. 

:'4t~. ФО •• ОРНbllІ-ф"СфОРНИIl; 
•. -БРОН80вьоlІ (О ПР080ЛОК') - ф6с

фОРlІо-спижовИil. 
:J423 . • 00.Ор •• ц.нц .... - фосфоресцен

ція. 
j4~4. Фото-гanь_анографи.чеОМIІА 

фотогалЬВUllОграфічниll. 
~4~~. Фото .. rальванография - фото. 

Г<L1ЬНt1нuграфія. 
~4:.!t.i. Фотогравюра-t'вlт.'lОРllТИН8, фо

тu,·равЮра. 
5427. Фотографич •• ниЙ - фотографіч

ний. 
5428. Фотом.тр свіТJlомір (-ра), 

фот"метер (-тра); 
ф.;jaктини"tесниЙ - С., ф. акти

нічний; 
ф'. &уна.на. ма.но_окиМ - t..: , 

ф. Б,наеНJвськиl!; 
ф. интегрирующий - С., ф. інте

грувальний; 
ф. каяорим.три"t.окиА - с., ф. 

калоримеТРИЧIІИй. ; 
ф. контраСТНblЙ - С., ф. КОlІтра

ст6вий; 
ф. магнитн ... і -- С., ф. магнетни!!; 
ф. м.рцаlOщиі, мигающиі - С., 

ф. мигю\!!: 
ф. равной яркооти - с., ф. рів

ноі яскрliвости; 
•. ра ..... 8аlОщиil - С., ф. роа

сівний; 

"429. 

;;430. 

.-.431. 

"433. 

;;434. 

:'435. 

~4:;tI. 

~439 . 

5440. 
5441. 
5442. 

:>443. 

•. o.n.Mo.wA - С., ф. свлви6Ви8; 
11 ..... ш ...... _. - С., ф. зміШУ-

вмьииfl; 
•. т.м.воА - С., ф. тіНьовИй; 
ф. уn"чн ... А - С., ф. в~лвчвиЙ;_ 
ф. химич.ок"А - с., ф. хвмjчивl, 
•. шаро_оll - С., ф. КУЛ$lСТиl; 
•. аn.КТРИЧ80к .. А - С., ф, елвк-

трИчииll. 
Фото".триро_и.. - t;віТЛОМ:(;: 

РЯІІНЯ, фотометруваиня, фоТО
м~·гр6ваНIlЯ. 

Фотом.тр"ро •• т~ - світломfрити .. 
фотометруве.ти. . 

Фото".трич.акиА - СВlтлом:lр-
ЧIlЙ, фотометрИчниЙ. , 

Фото ... тр.... - світломірЯННJI, 
фотометрія. 

Фототenогр.ф - світлотелегр~ 
(-фН), фототелеграф (-фа). 

Фотот.nеграфия - світлотеле
графів, фОТСТ~_1"графія. 

ФототелеграфНblАІ - світлотвле
грі1<1 ниl!, фототелеграфннЙ. 

Фототопофон - СВіт.,отелеф6В]! 
(-на), фототелеф6н (-на), 

ФототепефОНМЯ - світлотелефо
ІІі", фототелефонія. 

ФОТОl'еnефонн"," - снітлотеле
ф61111нІІ, фототелеф6иниJl. 

Фотоуоиnитеn"ная nампа - еві,... 
.1опіДСIІЛЬН8. ЛЯМП8 • 

.отофон - фотоф611 (-ІІа). 
Фотофонн ... 1І - фотоф6нниИ. 
Фотохимичео""А (тоК'):- світло 

хемічний, фотохемічииlІ. 
Фотохимм" - світлохем:ія, фото

хе>l1Я. 
~)444. Фотоanектрич.окиА-свіТJJонлек

ТРИЧІІИИ, фотоелектрliчниЙ. 
;'445. Фотоаn8ктри"tеОТ80 - світло

електрика, фотоелектрика. 
5446. Франкnина,-новок"й; FrankHn 'в; 

Franklinsche; (de) FrankHo 
(ящик, доска, inoК) - Фрав
К .. .!] JвівськнЙ. 

5447. Фрвннnмниа.ц .. я - франклінl
зuція. 

5448. Франнn"н"а"ро •• т~ - франкліиl
зувати. 

5449 . .,анмn"но".тр - фра.иКЛіноке
тер (-тра). 

5450 .• р .... ро.внн ... 1І (якорь) - фреа6-
оаниll. 

5451. Фр .... ро •• Т .. '(якорь) - фрезу
ватн. 

5452. Фр"нц"о"н ... 1І (при.од. ""Уdlта)
тертьоВЙЙ. 

5453. Фр .. ттОв .... іІ •• р.ор - фритОВ& 
порцеляна, 

54Б4 .• ронт (вОJIНЬІ)-пер6д (-ДУ).ФРОIlr 
(-ту); 

ф. ВОПН08011 - П. хвильовИй; 
•. мрутоlІ - п. КРупій; 
•. От •• оно. ~ П.НРИКОВИСВиlt; 
•. понат ... lІ. попог'" - В. пол6-

жистнlІ. 
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54115. 

5458. 

Фуко 

~.o; Foucault; I'oucaultвebe' (de) 
Foucault (moк, цгпь) - Фук6-
вий. 

~" •• "T - фуnаксНт (-ту). 

Цельиьrll 

5457. ~."'''To.wl - фулаксИ'l'6виІ. І 
5458. ~,. .... n .. ., ... - х)'ра ИІІШЬИИ

к6ва, кабл6ва. 

х 

5459. Х., •• т., (аащитw) -(_ру); характер 
А. np .. ynp.AIIT.n .. ".... - Х ЗQ-

5480. Х стер6жииЙ. .' 
.~='''.T'''' - характерн-

а •• Н.шН .... -х. з6вн1шня' 
Х .• нутрем""" - х. ВR~тріmИSl' 
х .... Н ........ ОМ ... - Х. ДИН8М[ЧВ~' 
•. H.rPY.O"H'" - х. обтяжнlIва" 
Х. р.rУn_РО80 .. И." - х. peГYJl~-

цІйна; 
х. момпаУНАна .. - х. компаундна" 
х. ОТ.Т ..... аН ... - х. статИчна' І 
а. шУНТ ..... - х. узбічннк6ва. 

5461. Х.Р ... т.р ... т ........... (о лuнии, дан-
Hыz) - характериспічниЙ. 

5462. Х.р.ит.р .. w. (тргск, "ривая) 
характериспічниЙ. 

5463. Х.оат (иаолят. крюка) - хвіст 
(хвоста); 

5464. 
х .••• pW.HHWA - х. заіі6ржевиЙ. 
X.oato.o.-хвостовИЙ. 

5465. Х ......... а ..... (вwпРJl.ltитель) - хе
мlчииli. 

5466. Xnon ... ToOY ....... wA (об иаоляцuи) 
~авовнЯниli. 

5467. ХОА - хід (х6ду) (Г., У., Тмч.); 
жода (У., Др.); жідня (У)' 
ХО( дка (У.); поступ (Тмч.): бі; 
Тмч.); руж (Тмч.); 

А. n.'.A." .... H". ("о.м.мутamора) 

5483. 

5484. 

-пер6сув (-ву); 
х. ".pT.wA - ХІД мертвий' 
х. И8РО8нwА - Х. нерівниА-
х. Н.Р •• НОМ8риwА - х. нер'івно-

мІрний; . 
а. H.ano .. oAHw. Л. неспокій-

ний; 
Х. ".УОТО" ......... - 'Х. нестійкИй; 
х, nn •• HwA - Х. плавкий; 
а. nO ..... Hw_X. підземний; 
х. np .... oA (ко_утатора) - пеPI'J-

еув простолінlІІннй' 
х. p •• HO ... pHW. - хід рівномір

ний; 
•. po.hwl-х. рlвннй; 
х. ОПОllо"н",1 - Х .. спокійний; 

ц •• т - к6лір (-.чьору); ц. (окра-
ска)-барва; 

Ц .•• rH ..... "wl - к. гасловJIй; 
Ц ... p" .. I-к. яскравни. 
Ц •• Т"ОI,-"w. (иет, •• aмna)

кольор6виlІ. 

х. y.ToA ..... wl - х. стійкИй' 
х. XO��ootol-%. ЯЛОВИЙ; • 

5468 .•. wy ... wl-x. шумкИй. 
ХОАо.оl (о nOЛOЗICЄIШU контрол

лера) - ходовJIЙ. 
5469. XOnOAHano .... "1 (о .металле) - хО

лодноламкИй. 

5470. XonoA.,wl - хол6двиИ. 
5471. XonoaTol (ход) - Яловий' 

•. нонтант - нероб6ча д6 
5472. XOnlЦ •• wii (о проltllадкє) - ::~ 

нянНІ!. 
5473. Хо .. ут '(на иаолюnoре) - вірвант 

• (-та), хом)'т (-та); 
• '.JllИмиоl - в. а8.ТПСКiniЙ· 

Х. под_он ... - в. почіпнИit· 
х. ~~~1~~-:.IІТ.П~НW. - В. 'за-
а, про.опа .. ..' .... - в. дротлнИЙ' 
х. ~:~:~:~~"HWA - в. YHi~ep. 

5474. Хо"ут"" (уголь"а) - вірваllТИІ< 
(-ка). 

5475. ХОРАо_а .. обмот" - тятИвна 66-
нит~а. 

5476. Хорош .. А (контакт, nроводниlt)
д60риil; 

• ОРОШО npo.oA"IЦ .. 1 - д6бре "ро
.вlдниЙ. 

5477. Храпо.и~, храп о_о. колеоо -- ~a
скочннк (-ка), заскочк6ве 1<6-
лесо. І 

5478. Xp.n,:,.ol (о "олеее) - засКОЧl<6-
вип. 

5479. Хро .. ат ..... а .... А (CnleMO, свет) -
хромапіЧІіИЙ. 

5480. Хро .. ор .... О ... тР - хроморадіо
мlIтер (-тра). 

5481. Хро"vrраф, .pOHOO"On - хров6-
граф (-фа); 

А. аП.КТРМЧ80К .. " - електрохро", 
н6граф (-фа). 

5482. Xpy,:,~ .. A ("аол .... атер) - КРНХ-
ки!!; 

ц 

5485. 

5486. 

5487. 

х .• помкмА-.18МкИЙ· 
x"n .. oaT~ - крИх;'ість (-КОСТИ), 
х., nomhoat .. -л8.мI(ЇСТЬ (-кости). • 

Цит"оот" (ОКра1Ш'нность _та 
_ барвність (-ности). ) 

Ц"'WА (провод) - цІлий; 
ц-nоат" - цІлість (-лости). 
Цon~Hwl .(nOЛЮС, cтaнuнa) - су-

ЦІЛЬНИЙ; 

llельно-тявутьаА - ЦввкОВ6l1не 
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ц._т .. нутwl (об оnoрг)-Суцільно-
ТЛI·нениИ. -

54811. ЦоІннтацм.. (uвoлят.) - цемеи
тацlя, цементування; 

ц ..... nр ........... - ц. електрична. 
5490. Цe"."THwA (бак, трубка) - цє

мeuт6виЙ. 
54111. Центр (нагруаки)-центер (-тра). 

ц. H.rpy ..... о.т" - ц. мережиого 
обтяження; • 

ц. " .. ТаМ .... - ц. жИвленНЯ; 
Ц. "МТ8IОЩИ", n"T.Tena.MWl - ц. 

живliлыll1; 
Ц. noтp.On.H"K - ц. споживання; 
ц. p.anpOll ..... ТOn .. K ... 1 - ІД. роз

подільчиil; 
ц. 0.ет080А - Ц. свіТ:ЮвИЙ. 

5492. Це"тр ...... ацмонн",А (пост) -
централі"ацli!lІиil . 

[)4\13. ц.Нтр ....... ц.... (стрело" , cuгна
ЛQв и т. д.)_централізlщiя; 
ц. (управления) - зосеPI'JджУ
вання, зосер6дженнн;. 

ц. М.х.М ..... оНая - ц. :механічна; 
ц. о .. по .... -ц. силоn6.. 

[)494. Центр",,,.о •• нн,,,А (семафор, 
стрел"о) - цеllтраліз6ванніІ; 
Ц. (об управлении) - зос&
р6джеllиіІ. 

[)4\15. ц,нтр",,,н,,,й (о батарее, воа6у
;жxJении) - цеитральнніІ; 

",. ап.ктР"Ч.Окан от.нцмя - цен
тральна електрОвня. 

[)496. Ц.нтр"ро •• ние .~- центрування, 
цеllтр60аllНЯ. 

[)497. Центр .. ро.анн",А - центрованиЙ. 
5498. ц,,,тр .. ро.ат,, (якоря)-центрувати • 
54\19. Ц.нтрОб ...... wй (авонок , Р уtJШ1Ь1ШК, 

насос) _. відосередк6ВllіІ; 
Ц-lИНоот .. - відосерндковіСТЬ (-во

СТН). 
J~UU. Ц,пноlf (о .иолнuи, об.иотке, nод

вес"е) - 1анцюгОВНlІ. 
J5U1. Ц.nо ..... (угледержате.ІЯ) - .~aH

l\юж6" (-жка). 
55и2. Ц.n .. (мєтйЛличес"ая) - :ІанцЮг 

(-га) (Г., ~'., 'l'.м.ч., Фе., ДСТ., 
Др.); цеп Р'., Фе .); pemSU (У., 
ФС.); ретЯ8 (У., Т.ич., Фе.); 

ц.п.. (Jлє"тричгс"ая) - к6ло 
(Фе., Др.); пасмО (РІ/д.); петля 
(11ул.); . 

ц. внутренняя - н;. вН)'ТРІПl1:lЄ; 
ц. вн8WНЯЯ - з6внішн~; 
ц. 80aAywhO-ИІ8І1-.._ная - к. оо

вітряно-а8J1 іане; 
ц. ВТОРИЧН'" -- к. Вl'орйине; 
Ц. ran .... Н .. Ч.ОК.я - к. гальва-

нічне; 
Ц. rn.8HaR - К. головне; 
ц. rpoмoOT80AHa .. - К. блнска-

вичникове; 
",. A.,..ktopa,-тОРН." - 1'\0. дет8к-

ц. :О:;::.lОщая - К. запа..Т1ьие; 
ц. а.МКНУТ'" - к. замкнене; 
ц. К ..... атац .. оН.'иан - к. квази

стаціонарне; 

Ц. "О •• "А"'" - к. керівв6; 
.,а. ИОНЦ8нтрац_онн'" - К. кон· 

центрац ІІІ не; 
.,а. n •• no .... - к, JlЯІШОве; 
Ц ... _н .. тн", - К, м:аrп6тJ18; 
ц .... rH .. Toan • .,.p .......... -'K.кar-

нетоелектрнчне; 
Ц ... оn • ..,""РИ- - к. м.олеку-

ЛJlрне; 
Ц. H.rp ••• T ..... H ... - к. нarpiBв6; 
ц. H.nonH." - К. неповне; 
ц. н.от_цмонари." - к. неста'" 

ціонврне; 

ц.оrр ........ -
городнии; 

ч. от •• Т8І1.НН8JI 

ланцЮг за-

..... BiAran}'-

жене; 
ц. перем .. н." - К. первИнне; 
ц. поnн",-А. повне; 
Ц. np" ... H ... , радио - ". прий-

мальне; 
~ц.~nроат~ - к. звичайне; 
ц. р .. Оllи"УТ8JI -- :'-:. розімкнене; 
ц. р .. о" .. "ОО_ - к. резонан-

сове; 
ц. p.n .. oo._ ~- к. через реllку; 
ц. ano__ - к. складне; 
ц. то ... - к. струмові!; 
ц. упр.м.НМ", комаНАН'" - К. 

керівне; 
Ц. YOnOllo .. T ..... Н8R - /С. угамівне; 
ц. шунто •• н - к. узбічник6вв; 
ц. а .......... нти ... - к. рівноварт

не, еквівалентне; 
ц. ап.ктрм .. еСК&А -- К. електрВч· 

не; 

~.аn.ктрооТ.ТИ"8Сиая -- к.елек
тростатйчне; 

ц. аа(рааО)IІКНУТ" - к. за(розі)-
МКН~ТИ 

5503. Ц .. Кn (НaAlагничи •. ) - цик.л> (-лу). 
5504. Ц ........... а .... А (о НaAlагничш.) -

ЦИК.rIіqllиil. 
5505. Ц"nИНАР (В JМ .... ентаж) - цнnlH

дер (-дра); вібло; 
ц. rnM"RHWA - ц. глИняний; 
Ц. rp"y"PO •• HHwA - ц. нодіЛк6-

ваниО; 
ц. _п06 ... тwА ц. жолобча-

стиil; 
Ц:"'Анwll - ц. м.ідшШ; 
ц.-п.р."n ..... IОIІ&М. - Ц. пере

м.UЧIlИЙ; 
Ц. nyo .. o.oA - ц. пусковйll; 
ц. p.r .. aTp .. pyOOIЦ .. 1 - ц. реєстрів-

jtиil; 
Ц. yrOn""blA - ц. вуглЯНИЙ; 
ц. "'MHK08W" - Ц. цинк6виА; 
ц. W."OTHWA -ц. швм0т6вий; 
ц. ш.рохо •• т ... А - ц. шершавий. 

5506. Ц"""нВР ...... -а (ргocmam, ~
ключamель, обмотка) - ципіВ-
ДРИЧННЙ; 

5507. Ц ...... - цівк - (-кУ); 
ц. nOKpW •• H.8 -- ЦИикУВ6вви; 
ц. nоирw •• т~,,,,рWТ,,,-ЦИНКУВ&1'U; 
Ц. nоирwт ... l-цинк6вавИЙ. 

5508. Ц"Н"О •• "". - цинкувавня, ЦIDI
І<6в&ННЯ. 
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5509. 
5510. 
5511. 

5512. 

5513. 

5514. 
5515. 

551ti. 

5517. 

55:Щ. 
J5~1. 

;;5~3. 

55~·1. 

5527. 

1{111ІІ,I)ваннbIit - ЧеРIІИЛu. :\НI.С.lяш.11' 

Ц"н"о •• ннw. - цин,,6ваниlІ. 
Ц"HIIO •• T~ - цинк}'вu.ти. 
Ц"н"о.wА (аККУ.АСуллтар, палоч-

ка, белила) - ЦИIІІ<І;виll. 
цllр"оНо.... H"T~ (в ЛaAfпе) 

цир"он6ва ВОЛОСИН". 
Цllр"уn"торнw. ('лектр. Jле.АСtнm) 

~біг6ВИil. 
Ц"р"уn"ц"оннwА (ток)-обіжlПill. 
Ц"Р"Уn"Ц"" ( ... асла, тока) _ 

6біг (-гу). 
Ц,,"рln.т (. счетчUl'?Х и ор. 

прuб.)-цИферблАт (-ту). 
ц".,. - ц1іфps; 
Ц ..... ОIl.IІ .... lОщаJl - Ц. вискочиu; 

Чао-о ..... - свічка-годИна. 
ЧаОО80ill (относ. ко вре.меu.U, Atощ

носmь) - l'uдишшJ:t; ... (относ. 
" часaAt, .WfХQНL1З.«) - годии
никовий.. 

"ІаОТІІЦ8-частка; 
... ".rHMTH." - Ч. Jlaгш~тн:а. 
ЧаОТІІчнwі (npoAte.JIcymON, tпвє-

щенuе, шаг) - частк6виА; 
,.8ТОРОЙ war (об.~отк'll), ".'81&

н"А ш.r --- пере..(l1l1і ступІнь 
(-пенЯ); 

... п.р .... " war. задн"Йі war (06-
мотки)-зіl;(нін ступ інь (-пеня). 

Ч.отнw. (о телегРaAf.АСе. уста
нosке) - lІ[JиваТIІИЙ. 

Ч.отота - частот':' (дсФ.); ча
стість (У .• 1'.АСЧ.); 

... аКУСТМЧ80ная -- ч. акустична, 
е.'I)")"ОВо.; 

..... 6"8"""-Ч. tЇитт-н; 
"8. боко.ая (bo.lH)-Ч. бічна; 
ч. 60П"W8Я-Ч. Вt".rIИКU; 
.... 8WООиая-ч. ви('6кu.; 

... rармонич.оиая-ч. гармонfчна; 
... Man&A-ч. мила; 
Ч. Н".кая-ч. HI1;JbKa; 
ч. ооновная (во.IН) - Ч. основна; 
ч. n .... нooa-q. неренесеНJlЯ; 
Ч. 0о60т •• нная--ч. А/І8.сна. 
Чаототам.р - частотомір (-ра); 
ч. контроп"н"." - Ч. н.онтр6ль-

ниt:.; 
... аn.ктро •• уко_о" - ч. елек1'РО

звуковий. 
Ч.ОТ" - частJ.i:Н<і; 
..... РТИК8ll~и", (антnш.ы) 

Ч. прямовисна; 
'О. rпухая (обтюраmoра) - ч. не

U[Jоз6ра; 
ч. ""НННо.оnио.... ч. довго-

хвильовА; 
... ""АУООТ"РУ_ая ,- ч. індукту

вАна, підіНДУКТlіннu; 
... "ИАУООТ"РУООЩIIJI -- ч. індукту

вальна; 
... контакти.,. - Ч. дотичк6ва; 

коротио.оnн,...r.4Я - Ч. коротко

хвильова; 

ч 

5518. 
5519. 

55:?М. 

5529. 

55зи. 

5531. 

55:J2. 

5533. 

5535 . 

5536. 
5537. 

5538. 

Ц. n.р.Ои.и .... IОЩ8Н -- Ц. пере~ 

СКОЧІІІ'. 
Ц".ро.wА (бланк) - цифі!рни/і. 
Цо"оп~ - с6кель (-ми); [пРUВьба 
Цр.»; Ц. (в ЛaAfпе) - О'1'аКI1; 

ц. ,"корат".н"" - с. оадUБНиit. 
;(екоратйвниfi; 

ц. с ..... Ноа - о. СІмеНСіnСЬІ,а; 
ц. Томоон-Гауотона --- о. Томс6н

ГllустОнівська; 

... ф.р.оро.wll '- о. порцеЛШНJ
ва; 

Ц. WTblKO.oA - о. УСТРIJМШ1; 
Ц. 3дмоона - о. ЕдіС6півська. 

ч. л.rко~nа.кая - ч .• 1(lГК()·I'опка; 
... питая - ч. лити, ВНЛИВ;JІІU; 
... поб •• _ (об.АСотl<и) - ч. гузи

рена; 
... Н8Д8."ная -- ч. надземна; 
... поп.р .... иио-оо •• ща ... ая -- ч. 

навперемfнку исвіТДlUвана; 
ч. Т •• ра .... (длл труб) - ТРОЯl< 

(-ка); 

"'. ТОКОН80Ущая 
(-в6ду); 

І·тру.мовід 

... таРЦ •• ая (06мотtш)- Оік (бlJl<У) 
l·узирішиИ. 

Чео ... - годИнНІ'" (-"з); 
... оммnати ... оии. аторич".... -

еле"трогодИНlШІ< 11 ідкер6ваНИl! ; 
... an8НТРМЧ.СНМ. - f'.:IfН<ТРОГОДИН

НИ" (-ко); 
ч. 3. маRтниновы�8 - ", маятник6-

вий' 

... а. п~р.ичн",. -- е. керівний; 
ч. ал.ктроnнтм .. еокие - г. елен:-

трu.l1тИЧНИJl. 
Чат.ртом -- чатертulІ (-ну); 
Ч.-ИОМПВУНА - ч.-І<омпаунд (-д~'). 
Чат.ртоновокая мастика - чатер-

TUlJiBCbKe мастИво. 
Чаw."на-чашечка; 
... дет.ктора,-рная-ч"]'т-еl..:тор6вu. 
Ч.ш.о6равн",Й (рефлектор) -

чзш"увАтни. 
Чаw."нwА (зле.менm) - qаШІ..:о

юНі. 
Чашив (в .лементах, {jатарелх)-

чашка; 
... бокanОО6рааная Ч. I~e.laxy-

вита.; 
.... конусоо6р.ан8Я ч.. .1іЙку-

вата' 
... КУ6Н~Обра.".J' - ч. келех}'

вата; 
... ОТОчнаА -- Ч. стічна. 
Ч.Р.АО.ВН". (ПОЛЮСOS) - чергу

ваннІ', черг6вання. 
Ч.Р.Ао.аТ~ОR--чергув~тисл. 
Ч.Р.Ауоощ"АОА (о полюсах)-ч~р

гівийl!, почережнніІ. 
Ч.РН"n. (mєлt2р.)-атрuмент (-ту); 
... maCnAHi��.-а,. олійний. 
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5539. 

5541. 
;;542. 

:,;;44. 
СІ545. 
5546. 
:.547. 

555U. 

5551 . 

5553. 
5554. 

5555. 

5556. 

Ч.РИ"П~И"Ц8 (олл кpacкu) -кала-
мАрчи" (-чн"а). . 

Ч.рноп"шущиА (аппарат) - фар
бопИснИЙ. 

Ч.рнw. (аанавес)-ч6рииil. 
Ч.рн~ "nат .. но.ан -- чорнив' 

платин6вu. 
Ч.рт_ (в телегр.) - риса; 
... Араби .... М.п ..... - р. дрібнп; 
ч. ОТА"""Т""_ - р. BIДД1JlЬHA. 
Ч.Рт .... -рис)нок (-им). 
ч.рт"т~исуватн. • 
Ч.Т"РТ~ (периода)-чвертЬ (-ти). 
Ч.т""А (об иаобра;JЮЄНUU, передаче) 
-виразний; 

"-КООТ" - виразиість (-ности). 
Ч.тмообра.М811 МОПНІІН -- паии

стувата блИс"ав"а. 
Ч.ТblР8хнонтактнwі (I\OAUtl. ута. 

тор) - ЧОТllридотич"6виil. 
ч.т",р.х"р.тн",й (аппарат) - ЧО

тирикратииіl; 
ч-тноот~ - чотнрикратиість (-но

сти). 
Ч.ТWР.ХПОnIOСНblЙ (о дщtамО-МQ

шине) - чотирипоmОС6ВИЙ. 
Ч.Т"'Р.ХПРО.ОАИ"'Й (о систе.ои)

чотирипровод6виfi . 
Ч.т ...... Х ••• Н ... А--чотнрифа86внй. 
Ч.т ... р.х .. аотичн",Й (ШОЛJlfflQР)-

чотириqасткUниЙ. 
Ч.т ... Р.хаП.ООТРОАН .... (о лапе) -

чотириелектр6Дllиil . 
Ч8ТblР8хаn •• 8НТНblЙ (усuлцтедь) 

чотириелеМ~l1тuвиА . 
Ч.хon (телефона) - ПОК рівець 

(-вця); 

... М.АН". - п. мfдпий; 

.. ш .... о.w. - н. шов,,6вd. 
5558. Ч.шуА ... тw. (графиm) - луCКf-

вАтиll. 
5559. ч"on.ннwl (npwuр) - чнсловatA. 
551Ю. Ч"onе-чис.116; 

... н ...... rОАи.АwН - ч. lІаАКО-
[Jнснlше; • . 

.. n.Р.А8ТОЧНО. - ч. нереда.тве ,. 

.. : ПРОН"Ц88МООТ" сУчИнник 
(-ка) проlПiкливости. 

5561. чиonо.оА (телегр. анок) - число 
віІ/і. 

;;~62. 
556:J. 

5564. 

:;:;65. 
5566. 
5567 . 
;;:;1>8 • 

5572. 
5573. 

55і1. 

ЧмотlUlна -- чистИлка. , 
чистнn~щи. (пластин) - чиетilі 

(-тія). 

Ч"ОТ"Т~ (коллекmoр, "онmmrm)-
чИстити. 

Чиотиа-чИщеНlIЯ. 
Ч"ОТОТ. (передачи)-чистота. 
чист .. l-чИсти" . 
Чмтат .. T8nerpaMMY - читати теле

граму. 

Чр •• мерн",Й (о "агруаlre) -- над' 
міРИIlі!; 

..-НОСТ" - надмірність (-ности). 
чу.от."тen~нw. (о точке дemeK-

тора)-чутпйвніІ; . 
ч-ност~ - чутлИвість (-вости). 
Чуrуннwй (о ванне) - ЧaDfнниil • 
Чупочн", Т"'И~ (в сemках)-пле-

тена тканИна. 
Чур .... (длл ol1llllJDfUK) ЦУРllа-

:")1( (-лка); . 
,. Д8р •• нннан - '(. дерев'ЯllИ И . 

w 
5575. 

5576. 

5577. 

W.6noH (06.иот"и)-м6ддо; 
w. в виде НОМІНИЦ - М. І1UЖИЦЮ

вате; 
W. д ....... НН ... й - м. дерев'яне • 
Wa6naHHblII (об об.АСоmке) - мод

л6внИ. 
W.r (об.АСОmкu) - ступінь (-неня) 

(Г., У., 1'мч.); ступа (У .• 
Т.ич.); стуnнл (У.); поступ 
(У .• Др.); "РО" (У., Тмч.); 
перебіг (Ск.); 

W •• тороЙ чаотнчн"Й, П.Р.Аниі
С. переднШ' 

w.38АииА--с ':Щній; 
ш. иам.р .. теЛЬНblЙ - С· ВИ.мі~-

чиЙ' 
Ш. пер~дний ._- С. пеvздніи; 
W. попн ... А-С. повнни; 
W. р •• уnьтирующи", "оnн .. і 

С. п6вниfJ; 
W. ОР.АНИ" -- со пересічний: 
ш. укороченнwfl - с. прикор6че-

ний; . 
ш. части .. н-w" - с. qQСТк6вий:; 
ш. 'І •• ТОРО"_ пераан"А - С. П~ 

р6Дllili; . 
ш. Ч. п.р.-wЙ, аадииА - С. (l.·~дн.Й . 

j.")-;8. 

5580. 

;;581. 

5582. 

5583. 
5584. 

Шамотн .. " ЦИnМНДР (8 зле.м.енmат 
-шамот6виll цнл І,!дер (-;\р"), 

Wan... (колпак на стOllбе) 
ша.пка; 

ш. Пр8Аохрамllт ... ~Н ... -- Ш. ~a

хисюl. 

Шар - К)ЛЯ~ w. ('ЮЛЛШі cmtJtIl. 
олл лa.ACn. фонарей)-банька; 

w. вир" ... " - б. висна; 
ш. n •• по .... " -- б. лям:пова: 
ш. оrИ8НИ .. " - К. вогнева; 
w. np.Aoxp"'"T.n~"wA - К. за

хисна. 

Wap"" (рaJ/рлiJнuка, yд~кa) -
кульм (У., Т.АСЧ., ~., ДСТ.); 
шар (У.); баны<a (Т.АСЧ.); ку
льочка (Фе.); . 

ш. npo6.o.wA - к. коркОва; 
w. ра.РЯА"И" - І". висна.жни

кОва. 

W.p""o.w. (nOдuшnнuк) - КУ:11о
ковН/і. 

W.рнир-еустАв (-ва). 
WарИ"РИ". (WID.4l1RЮр, 'ЩUIUЮ

дер:ж:amмь, мempo.иaгнum) -
суетАвниіі. 
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WароаИДН~іі (І<Ш/Uуктор, ла..оспа) 
-КУЛЯСТИlі. 

Wароао"-ку"ьовйн; w. (шаР<НІид
H~H): фотометр, •• кор_) _ КУ_ 
ЛЯСТИЙ. 

WаРООбраам~" Кулйстиіі; 
ш. СООУД (стЄА'ЛЯННWй)_IЇ;:'LiЬка. 
ШахматооlР.8ное раопоnоНl8Н". 

(ПОЛЮСОВ) - РОЗ&llщеннп ша
хівницею. 

Шахта-шахта; 
ш. пропаlная АЛ" набелей _ пр6-

'laao~ (-зка) Жи.lьник6виlІ, 
КllБJlениfl. 

WаХТНblЙ,-ТО8WЙ (кабель, OC8e~
Іше)_ шахтовий; 

W. пам па - wахтарсы�,' Л{lмпа. 
W •• ЙцаРОииА НОММутатор -шваА

цаjJсы�ІІ І:ОмУтатор (_ра). 
Wо"иа (lIJОJ/ятора) _ шИЯКIl; 
W ••• ОДная - ш. ВIJ\"СКна.. 

~oи5. 

50и6. 

5607. 

56и~. 
5609. 

501и. 

ш. аИНХDониаации - Ш. синхро-
нізаційна; 

ш. аоОират.л"н." - ш. збірча; 
ш. аО.Динител.,"." _ ш. злучна; 
w. траНСфОрма .. -ІІІ. трансферна; 
Ш. ура.нитеn .. на,. - Ш. вирів-

НЯдьна. 
ШиннwА (UJоляmор, желеJО) _ 

ШИНОВИЙ. 

Wинод.ржат.п.. - шинотримач 
(-ча). 

WИПОНИ. (80лы1l. иуги) _ си
чання. 

Шипет .. -сичатн. 
WИРина (икна, просвета) _ ши-

рию,; 

wириноlO, В wирину-завlI.!ЙРШRIf. 
Wирма ~- пuрuпuн (-ІІа); 
w. аащититеn"ная (от врвдн. дей

ствия рент. луч.) - хист6" 
(-етка); 

~5~4. 

WеПНО8ина (dля ПогJвеса)-шовко_ 
ЬННI\.а. 

Wепиов",й (абажур, иJUдяция) _ 
w. непрозрачная_п. IІl'проа6рий.; 
W. фЛlOоресцирующая _ п. флю

шонк6ПllН. 
Wеллан-ще~'Нll~ (-ку); 
Ш. покры�аниеe - ше.1i.lкуваIlНЯ; 
W. nOHpblBaTb - ше.rrш",ущ:і.ти; 

;jjUti. 
~).-.~''7 . 

w. понрьtты�й - (ПО)Шt>.J<lкОваниЙ. 
wеппановы�-шt'лак6вии •. 
w.роховаты�й (А'оллс"mОfJ) - шер-

50l.l. 

50и~. 

50и~. 

5604. 

шан,,"; 
W-ТООть _. Шt'ршu.пLeТ1. (-НUСТИ). 
Шерстяной WHyp - ВUННЯНИИ 

шнур (-ра). 

Ш.от _. ЩСР:Wпа (1'., "'., 'l'AfЧ.! 
ДСТ.); l1Іич"на (1' .• . \- .•. тиЧка 
(1'., У.); .жерcJJщ Р·.): .'лина 
ЦС'J'.); 

w. маолированны�M -- ,I~. Іduльu
вана; 

W. приемиы�' (l/JU.ШJUтвUUQ) _ ... 1 •. 
прнимаJIьна; 

W.амnаАНОЙ (Uля в".IЮЧ. fJ про
воа) - il:. ('К.'ШДНй. 

ШеотиrраИИblЙ (о ПРОfJоло"е. "ле.н
ме) - ШОСТlIгранqастий; 

W-ННООть - шости('ранчаСТlСТЬ 
(-тости). 

WеОТИМИНУТНblЙ очетчин-шости_ 
хвилИl1НИЙ :llчйJlыl" (-І<а). 

шеотиуrоnьны�й (о раСПолuженuu 
провоа.) - ШОl'ТИh:)'ТНШI. 

Wестиtllаанwй (то". ('ucme.\fU) _ 
ШОСТИфаЗ6вин; 

ш-анооть - ШUСТИфНdUЮСТЬ (-во
СТИ). 

Wина - ШИН11 (1'., j' .• Т.ич., 
Ilул., ДСТ., Др.);' 

ш. медиая-ш. мідна; 

W, ооветитеnьная - Ш. освітлю-
lНLЛЬНU; 

W. отрмцательная 
с6вn; 

- ш. міну-

w. питательная - Ш. ~ .. ивИльна; 
ш. ПОnОНfительная - ш. плюс6ва; 

W. распределительная - ш. роз
пvдільча; 

ш. Сиnо.ая - ш ':':ИJlOва; 

ОРl::'сцеIlЦШННИ: 

JI рле.ктрИч-ш. алеМТРичвсиая _ 
нии. 

:>011. Широко.ещанив - J,JіЦJI)м6влен
ня; 

W. одно.ременно. - р. О;НfOчЗсне. 
56!:!.. W"Ромо •• щатеnьнь.й _ раДіом6в-

нии; 

561;!. 
w. станция -- {JU;ОU:\JUnШI. 
ШИРОКОЮбочнь.Й (UJu.l.чmuр) 

5010. 

5017. 

5ЩU. 

5621. 
5622. 

56и. 
5625. 

широкоостр І ШІ{lIИИJ1. 
WИфер -- шИфер (_ру.: 
ш. попироваННblЙ - ш. полір6-

ВаІШII: 

w. СЛlOдяно" - Ш .. IIІСIІНН:UnИIІ. 
WИфернь,й (о ,JOOil', пане.Ш) _ 

ШЙфI'IНJНIf. 
ШИфрование (mеле.!рам.Wbl) -шиф ... 

PYB~иl!H, ШJ1фр6ВllIlНЯ. 
ШИфрова"нwй (о mе.lєграМАІЄ) 

ШИФIН·Н::І:IIІИI1. 
WИфровато -~ шифрувати. 
Шкала (прибора) - j·Ю1.'JU; 
w. зерка,nьная - С. ;но{;трова. 
ШмаФ-шаЛШ:l; 
w батареЙНblЙ-Ш. СilТI!Р Ніна; 
LU. дождевой (Оля uспwmшшй) _ 

ш. Дf!Щ'Jва; 

W. коммутационнь.Й - ш. l':l}мута
Цlіін". 

W. МОДУЛАЦИОННblЙ - Ш. ~fl).J.!.'1Я
ціН1Іа: 

Ш. раепр.делител.,"ь.Й -- Ш. роз
По,.J.1.1 ЬЧ<:t; 

W. СТВННОЙ -шо настінна; 
ш. оуwильны�й (dл..ч кабелей) _ 

сушаIJІIН. 
Wиафообраан",й_ шuхвуваТ11l1. 
ШКОЛ"НblЙ (га.ІЬ8анометр) _ 

шкільний. 
WпаММ-Ш:ІЯМ (-му); 
W. аНОДНblЙ - Ш. анUдниЙ. 
Wлейф, петпя ("ривой) - петля. 
Wлем. щит-шол6м (-ма); 
ш. ДЛя аащи1'ЬІ (ареНІ/Я) - Ш. за

ХИСНИЙ. 
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5626. WПИфО8ал"н"," (стшшк)-шдіфу-
вВ .. .lЬИl1l!. . 

51127. WП .. ФО8ал .. ная, гальв. - ШЛlФУ-

.u н ... ан..... Ш. ненирlt.aИИ8; 

... : початн",Й-ш . ..IpyкApCb~lI; 
ш. пр~",нящм. ~ Ш. ПРУЖИНИ-

в8..rIьня. . 
5628. WПИфО8аиио - шліфуваиня, Ш,'l- 5641. 

фОвания. _. 

етиl!; . КИІІ 
ш. Зат".Н8 - Ш. ECТb~НlBCЬ • 
Wтабии (лQJнлы нмал.) -- шта

бик (-ка). :)6~~. Wпифоват" - Ш;IlФУВu.тн. 
562~а.Wnямбур - муропроб6ець (-бій- 5642. 

ця). 
Wт ... по.аннwЙ (о дUНЙAtо:нсестu; 

-штамп6ваниИ. 
5630. Wп"п"а--шнпочка; 5643, 

5644. ш. ~.r.TOB8A - Ш. HraTuBa; 
w желеана" - Ш. 30 ... 'Іі3Н8. 

:>631. w'нур-шнур (-р!і) (1'., J'., Др.); 5645. 

Wтампо •• т~штампувати. 
WTaнra - штАJJга; W. (8 lPO.ktO

отводе) - а-;еJ.'дИнR., nlЧl(а., 
WтаТИ8--етолч6к (-чка), штатив 

ш., wнурои (8еревка) - шв6р- 5640. 
1.11 (Г.); .. . й' шт~:~~,,; рІп.;; Stecker(l); .ПсЬе(І. 

[de cunjullctcnr J - ПРИТИQКВ~ ш. аеб.сто_ы�й - ш. а8UIj4;ТUВИ , 
ш. брониро.аННblЙ - ш. панцер6 ... 

lЩІШН; 

W •• мтоЙ -шо кр~'чениJt; 
ш. аОАОН.ПРОНИЦВ.МblА - Ш. водо-

непроник,:швий; , . 
w ДВОЙНОЙ - ш. НUДВІЙНИ8, , 
ш~ ааводоно" .- ш. ВИРОбневи~; 
w иа бити - ш. сухоалітний, w: научуновы�A -- Ш. кавчук6вин; 
w КРУГЛbl" - Ш. КjJ~г.Jиfi; 
ш: МНОГОЖИЛ"НЬ'" - Ш. МНОІ'О

~юl.Іыlі;; 
w. направляlOЩИй (І)Л.Ч ,иугивьи: 

.lUмп) - - ш. наПРЛМIШn; . 
ш. натяжной --- Ш. ШІТЯЖІШН, 
Ш. непронииаеМblА. ВОАонепро~и

цаемы�и - Ш. водонеПРО1Шl{
.ІНВШІ; 

w. ОДНОЖИЛЬНblЙ - Ш. ,),tIIЩЮІ.1Ь-

ІІІІА; 

Ш. ОПРООНblЙ ш. ЗiJПlіТlІІfЙ; 
Ш. питатеЛЬНblЙ ш. ~н:ивйль-

Ш. ~~~~еоной' - - ш. JI'JчіпнИil.; 
w. токоподводящиА - ш. ~TpYMO-

ПІДllІдниіІ; . 
W. тройной - - ш. ПОТРШНИй;_ 
ш. х.лопчатобумаЖНblіі - 1lI. uа-

воuняпин; . 
W. wерстяной - ш. I::ІОВlIЯНИИ; 
ш. злентричеоиий .- 111. I'Лf'ктрич-

НІІІІ. . 
50;):!. W"УРОВОЙ - Шll.УРUI::ІИИ; ) 

Ш. ,веревочны�й (6анdаж. 06Є.чака 
ШВОРІЮШ.J:и. 

:J03:.J. Шнурокрутмльнь~й (станок) 
ШІІУРОКР~ТНИН. . 

:-)0::34. Шорох (в mеле!jjuJlt') - шамотшня. 
:>635. Шпагатная, оотовая MaTYWKa -

С"l.lьшшt'IШl шп~ .1Я. 
:-.6::36. Шпилька (6 ШiQХ 'Ідолятири) 

Ю.;нJЧОh: t-Чl\а). 
:)6:37. ШпилькообрааНblЙ (.магнum) 

шI111.Iыiвнl'шІ •. 
~)u::lH. WпиндеЛЬ-llIпІвделt.. (-.J;.1Я). 
:)6::l!-}. ШпиндельнЬІ" (ко.АІАІутamор) 

IUП j'IJ.~.lbllllil. • 
~)Ii~и. wр .. фт, me.Ie?P.-· шрнфт (-ту), _ 

ш. волнообраз,~ь,й - ш. ХВИЛЮ 

ватий; ~ _. 
w магнитнь.Й - ш. \НlГНt::ТНIІ,IІ: 

ш: Мейера - ш. ,МеЄРIВСЬК~Й, 
ш. Морае ІІІ. Морзшський, 

JaJI!;ЛО" (РНU.);штenсел_(ДСТ .). 
щтич"u (ФС.); 

ш. В .... blвНОй - Il. никличш); 

ш. глухой - п. еліші; .' 
Ш. ДВУХРОJКИО.blЙ - 1і. ДВUРІЖ-

к6ва; . . 
w. контактн"'й - п. дотичкuва, 
ш. л.rкоплавни,," - П. легко-

ТОПКа, , 
ш. опрОСНЬ ііі - 11 •• 1aII~TJlн.;. 
w. ОТ.dТНblЙ -.- 11. IНДПОШДН8, 

відказова; 
w пер.отавно,," - п. переставИ8; w: предохра"ит.льнЬІ,," - П. З8-

побіЖIlU; 
Ш. пружмнящий - п. пружи.-

IlИСТЗ; '. 
w. соедмнитеnllНblЙ - п. ;JJJУЧIl8. 

ш. трехконтаНТНblЙ - П. TJ-I11;1O-

тичкова; . 
Ш. WТblНОВОЙ - 11. НIJИСТjJ' 1.\1 1Н:і. 

5647. wтепс8льны�й (tJы.лючаmель,' .nат
роН, lНєaoo) -- І1РНТНЧКОI,.}fil: 

:'ti48. WТИфТ-ШП""11К (-К11) (Г" ,Ір:), 
Ц.JlШО" (3'.): '.iauo", (J .);. ~BI.
ИU'ю" (3' .); шт"фт (Тмч.) • . І_О
ни" (Ар.): 

w. арреТИРОВОЧНblЙ. aaд,~pJКJllaalO

щий ~- ш. ЗНТРИМIlИИ; 
W. контантнwй - ш. дотичк6ВltИ; 
W. м.талличеекмЙ Ш. мета.."ІЄ

вий; 

ш. направляющий - Ш. напрям
нии; 

ш. протanииваtoщий -- Ш. ІІРО
ШТОIJХНlін; 

ш. ПРУЖМННblЙ. ПРУ.ИНАЩИ,," _ 
Ш. пружИlІlІlIl1; 

w. УПОРНblЙ-Ш. УПUlJниіі; 
Ш. установочнЬІЙ-Ш. устаиuншtJ.l; 
ш. wтепсеnЬНblЙ - ш. ПJ)ИТН'I~6-

ВИИ. 

5649. Ш.ора (фОlllоmех.) _О, за1l611U; 
ш. навертwваlOщаяся - ролета; 
ш. б.nая - 3. білi.l.. 

5650. Штрмховатwй (о C.l/(Jl.Je) - риску
"ати!/; 

W-ТОСТЬ-I .. Шсн:уь8,тість (-тости). 
:)Н;) 1. WТblИОВОЙ wтепсеnЬ- IІ РИСТром._ 

на П( . .Il.f.1ВЧJ-;а. 
jt.5~. ШТblревой (U.Юллщuр) - ШІІИНЬО

вий. 

5653. Шт",р" '- ШПИНЬ (_11><); 
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56:>4. 

56:>5. 
5656. 

56'.7. 

ш. :~~~"ТОРИW" - ш. іаодитор

ш. м. пр .... оА-ш. і. пря:шШ ... 
W, .. ( • ... и1ірофоне .... аиuшє) -

шум (-му); 

Ш. 8J18AHW", ".Р .... Т ..... О ..... (. те
лефон.) - ш. шкід.;ШвИЙ; 

ш. поlо.,иwl, П.ОТОРО"И •• - l'J. 
стор6Нllіll. 

W,"H ... II - Щ'МlIИЙ, шумкИй. 
WYMornYW_T8n .. - від~",ник 

(-ка). 

W~HT; shuпt· Nеьеп8сы�s88 (ш); 
dегіvаtіоп (1). 8Ьuпt (ш) -
},абічник (-ка); 

w. """нн ... іі - у. д6вгнй; 
w. иороти .. 1І - у. кор6ТI(иll, 
w. lI.r .... T ..... 1I - у. магнilтllИЙ. 

5658. W,HT"PO •• H". - узб6чуванн';.. 
узб6чешш. 

:>659. W,HT"PO •• HM ... II (о рем) - узб6-
ченнЙ. 

5660. W,ит"ро •• т" - уЗб6чува'ГИ, узб6-
чити. 

5661. W'HTO.ol�.-.... 1І (воабудuтель, О.и
гатель, регулятор) - узбічнн
к6виll. 

5662. Ш,,,то,,.р - уЗбічникомір (-ра). 

щ 

5663. щ .... (1іШПYWIШ}--щока; 
ще.... NOHT8IIТHW8 - щелепи до

тИчні. 

5661. Щ.n •• ОIl (m01iOnpllf.IU<U1i) - щі
лИННИі!.j. 

5665. щ.nо"н ... 1І (at;1іУ"'УЛятор. рос
твор) - лУЖIIИИ. 

5666. Щ.n .. и .. (при раоиопpu .... е) - ло
ПОТlI'и. 

!>6ti7. Щ.тиа (ол" duHU.tIo) - щітка 
(Г., У., 7' ... ч .• ДСТ., АР., Фе.); 

щ. 6р,оио .. я-щ. бруск6ва. 
щ. 8ОПОllоr8т"' .. иаll - Щ. допо

мічнА; 
Щ. rп •• ная-щ. головна; 
щ. АОПOnНИТ8П .. Н8" - Щ. додат

к6ва; 
Щ. а_паоная-ш. запаснА~ 
Щ. kaaaten"ho-прип.rаIOЩ8.ІІ - щ. 

доniчно-приляжна; 
щ. МОПn8МТОРН8"-Щ. КО.1о1утатор

на; 

Щ. "ОП"Ц ••• ", .. оп .. це.бра.н",,-
Щ. Кl.lьцювата; 

Щ. ионтактна"-щ. J.оmчкОва; 
Щ. пното.ая-щ. аркушева; 
Щ. М.АН8Я--Щ. мідна; 
Щ. M.AHo"'yron .. HaR - Щ. м1дно-

вугляна; , 
Щ. MoPA"-Щ. М6рдівська; 
щ.ки ОАНОиМ.НН .... - щ6ки однu-

йменні; 
щ. О •• АН.НН.Я-Щ. поміднена; 
щ. отрицаТ.П"Н.Я-JЦ. мїнус6ва; 
Щ. П.Р.АаТОЧНaR-Щ. переда.тна; 
Щ. пп.т.нная---Щ. плетена; 
щ. ПОА.ИJIIная-Щ. рух6ма; 
щ. ПОПОJКМтen"НaR-Щ. плюсова; 
Щ. ПРО80ПО"lНая-щ • .J.ротянА; 
щ. пруIИИИЯ.цая-щ. пружИнистu; 
Щ. рц .. an"М8R-Щ. радійльна; 
щеми рааиоим.нн ... е--щ6ки ріЗно-

ймеині; 
щ. р.адр.иная-щ. подL'lена; 

Щ. РУЧН8R-Ш. ручна; 
Щ. окоп .. IЯЩ8Я-Щ. ковзна; 
Щ. апо"от_-щ. шарова; 
Щ. ооl .. раТ.ПIlaНая-щ. збірча; 
Щ. уrОПlaНая-щ. вугляна; 
Щ. wn ... о.an"н.я -Щ,Ш'lіфу

вальна; 
щ. ап.итродная - Щ. f'лектр6дна. 

5668. щ.тиОА.Р .... т.п .. -щіТllltl' (-ка); 
Щ. р.аИЦ"ОММblА - щ. реакцШ

ний' 
щ. tp';I�HOA-щ. потріllний; 
Щ. waph"pm ... l�-щ. суставний. 

566!1. Щ.то"мwА (суппорт) - щіткu
вии. 

5670. Щ"n.нн_ .ПЮА. -- СКубаllиі! .10C
ннк (-к,). 

5671. UO"nЦЬІ-щИпці (-ців). 
567~. Щ"т ( ... отора) - щит (-та) (Г., 

У .. т ... ч .• Др.); заслона (Т.мч.); 
заступа (Т ... ч.); затула (Т ... ч.); 
заста."а (Др.); 

Щ. (сигнtlJlШацuи)-таОJlИЦЯ; 
щ.,wлем (dл.н. .Jащuтьt зрения) 

щол6м (-ма); 
Щ. боко.оА-щ. бічний; 
щ. 38Дн .. А-щ. задній; 
щ. лобо.оА-щ. лобовии; 
щ. Н.ПРОlрачн ... " - Щ. непрозu

рий; 
Щ. пеР.Ан .. А-щ. передній; 
щ. подwипНиио .... 1 - Щ. вал.ь

иИчний; 
Щ. раОПР.Д.ЛИТ8І8I1анwl - розпо· 

дільник l'UЛОВНИй., ЩИТ розпо
дільчий; 

щ. оигиanllaнwl -- таuлйця гас
:Іівна. 

..507~. Щито.о" (подшunни" , ocтo,-;~
щитовий; 

щ. (о щитє сигнально ... ) - та6-
лИчннfi. 

5674. Щ"ток-щит61( (-тка); 
щ. rруппо.оll-щ. груповИIl. 
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5(;7:>. 360м"т-·ебuніт (-ту). 
r.t.i7t.i. 360H"TO.wA (uaолятор, РШі.ОВUllа, 

труб1іа)-----<Jбоніт6виll. 
5677. 36YP"H-<JБУРИIl3. 
5t!7!J. 36'p .. ho .... I�-<Jбурllн6виfi. 
567\!. 3 •• иу.Ц .... (рентг. трубlШ)-ВИ-

смок6вування, Dисмокування. 
5680. 3 •• иу .. ро.ан ... (рeuтг. тр.)-ви

с:мuк6вувuння. висхокування. 
5(;!!І. З •• иу"ро •• мн",1І (о тру61іЄ. 1іолбе) 

-НИСМUК~'Вlllllllf. 
5tH;~. 3 •• куиро_та. - ВIІС}lОкuвувати, 

вИс:иокувuти. 
~,jt~J. 3.0n .... нТН ... й (06 06..womкe)

lJUJгортк6вии, tШUJJьвеНТlIИИ. 
5US-I. 3А"СОН8; Еdі80П (патро .. , счет

чи1і, нареа"а)-Едіс61Iівськиfi. 
5ti~:). Зи •• тор маrнитнwl -- екватор 

(-РІі) "",·нет"ИИ. 
5tН:Ш. 3и.и.an.нт-ріВJIОНо.ртник (-ка), 

СКІІІВШІ''''Т (-ТІі); 
3. о.ето.оЙ--р., t'. t.:віТJІОВИИ; 
а. an.ктричеОКИА-р ....... електрич

нии; 

~. аn.НтрОх .. М ..... ОКий-lJ., ~. е.1ек
TPOX~M jЧIІIІИ. 

!JЩ;';. Зкаивал.нти"," (ток, COnpoтu8M
ние, цспь)-ріВtЮІ;а.ртнии, екві .. 
вu.:н~штнин. 

5liMH. 3к."пот.нциал .. иwА (о соедшteнuu, 
06M011lRe. JlUJШU) - рівнопотен
ціJ-l..1ЬНИI1, еквіпотенuі.яльвий; 

а"НООТ .. - ріВllОпотеНЦIJільніСТЬ, 
еквіI10тенцінлыІt.'ть (·ности). 

&UMU. 3"ипансиая батар.я - ПОDоз6ва 
UUWРІЯ. 

Ut.Н:Ю. 3коио.и",0"иЙ (ІШJффицuент, 
ЛШlпа, распреdелєние )--еконо

м.іЧlІнjJ. 

8 

5tiUl. 3ИОНОМИ"НООТ'" (лll..4fпы' С8єта)
L'l~lJlюміЧllіt.:ТЬ (-ности), 

56\!~. 3кран; ВCI'een; S"hігm(ш); ecran(m) 
- застувач (-чu), екран (-на) 
(Фе., Др.); 
аат.мняIOЩ"Й~ ~., 11. притемню ... 
вильний; 

а. маГНИТНblЙ-;3., .J • .:\шгнетниЙ; 
а. И.ПРОlраЧНblА - 3 .• е. непроз6-

рип; 

•. ПР .... и ... й - .-1 .. е. приималь
ниИ; 

3. СР.ВН8НИЯ-;> t. порівнюва..і1Ь
нии; 

3. уомпи.аlOЩИЙ -- е., З. підсиль· 
Ilиh; 

іІІІІ. ФntООР8СЦИРУlOЩИЙ - й. флюо
ресценціИнии; 

а. фотом.трич.сииА -- з. фотоме
тричний, свіТJlО.мірчии; 

~. ф. Бум,.ма - 3. ф. Б,нзенів
ськи.и; 

3, аn.ктричесииЙ -- З. електрич
нии. 

!)li9:J. 3"ранирование --- застування, ек
ранування; 

;а. маГНИТНО8--d. )lагнетне; 

8. an.ктрод .. н ....... НКо. - з. мек ... 
родинаwlчие; 

... an.lІ'Ї'роотаТ ....... " - iI:t. опек ... 
тростаТJiЧl1е. 

5694. 3 .. ра""ро •• ни ... 1І - З8.стуваииlІ, 
екраи6ваllИЙ. 

5695. З_н"ро .. т .. - застувати, екра
нувати. 

;;696. 3ИР.И"Р,ЮЩООIІ, - з8.стувииЙ. ек
ранув8..1ЬИИЙ. 

56117. 3 .. 0п.р .. lІ.нтan ....... 1І (стал) - )10-

слідшlй. 
5698. 3иопnо.т.""я (ити, тtлеifюна)

експ.поатt.щіи. 
569іІ. 3КОПnО.ТИРО •• ТIІа (С'#єтчUli, стuн

цию )--експлоатупати. 
j 7IJU. З"'П08"ЦИR--eкспоаИція. 
5701. 3ИОТР.ТО .. --ilКСТРастрЖм (-му) •. 

3 ............. _ - ек. закичmUi;~ 

8. paam .. kahlUl--еі:. рооJUlЧВ1til.. 
57U1а.зиотр.нн ... 1І (об oиe~Hиu) -екс-

rренниJ. 
570:l. 3 .. 0Ц8итр .... _ .. 1І (о поло:н«JfUU 

~w)--ексцевтричниfi. 
j7U:.3. 3nастичн,,"---елacтliчиий; 

.-.. ност .. (иаоляцuu, про;юда}-ell/k" 
cТJiчність (-ности). 

,,; U4. 3n.ктр .... ция - eJlектриа{щіа, 
елеь;триаування, електрпз6вав-

570 •. 

j7UR. 
j7U~. 

:>710. 

5711. 
j71~. 

j71~. 

5714. 

:)715. 

J71(i. 

5;17. 

а. :;пonярная, '"ПМАРН''' - е. 
двополнрна; 

ііі. ОДНОПОПАРН'" - е. OДlIOnO-

ЛЯРllа; 
а. отр .. цаТ8ll"И~. оід'tllиа; 
8. ПОПОJII"тen"'Нан~. додатна; 
а. ч.р.а Вn"AH .. e--e. OwuiвOM. 
3n.итр ... ер--електризер (-ра). 

3n.итр",о"н". ~ електриауван-
ня, ~лектриз6вання. 

3n.ктриаОD.ннW8 - електриа6ва
ний. 

Зn.ктр.аО •• ТIІа -- електризувати. 
3n.ИТР"'У.IІ ... 11 - електриаува

НИИ. 

зn.итр ... ,ющ .. 1І (о СШІ") - eJlек
тризіВlШЙ. 

3n8JIТр .. и--р.лектрик (-ка). 
3n.итр ........ Ц .. я -- електрифіка

цІЯ. 

3n.итр ..... Ц .. ро •• м... -- електри
фікування. е.пектрифік6ванlІЯ. 

3n.итр ..... Ц .. ро_и .. 1І - елек
трифікований. 

3n."ТРМ.ИЦ"РО_ТIІа - p"leh.OТpU
фікувати. 

3л.итрмч.ск"" - електрИчний; 
а. анапиа -- електроаиа.аіза; 
.... ow-електротереаИ (-Зів); 
а. гpenиа--електрогрIfiI\ИJ( (-на); 
•. Аороr.~lектроаалlавВЦI\; 
•. п ..... --електропіч (-печн); 
а. торм .. --електроr,anьма; 
а. отанция--електрОввя. 

3n.итр ..... Ст.о-елєктрика (Але., 
У., Фе., ДСТ., Др.); ~ 





ню 

571!!. 

;;7111. 

5720. 
5721. 

57и. 

572З. 

;'724. 
;)7~~. 

ність (Але., J'., 1'.wч., .і1Ф., 
Фе.); елеRтpuа.w РО.); гpo.ll{)ВUНa 
(A/1C., У., ~·.wч., Фе.); 

••• тмооф.рио. - е. атмосф6рuа; 
8. аоnltтаМ".ОIlО8 - е. вольтаlчна" 
ао r.,. ..... и ..... оио. - ~. га.льва- • 

нічна; 
•. rp080boe--е. Грозова; 
ао ПУЧ"ОТ08-~. промен.н.ста; 
ао " •••• 8Н"0. - е. наведена, іи

дуктоввпв; 

•. "_опп.и"о. (. Ші"u.Atулsшwраж) 
---е. набрвна, 

~. раано(ОАНО)РО"" .. - с. рівио-
(uдно)ймеНl1а' 

8. a.o60AHO.~: ,sLlьиа; 
а. овя.анно. ----е. 3вязана; 

ао отатичеоиое--е. статИчна; 
ао треНИR--е. тертьова. 

ЗП.IСТРО_МУСТИи. - електроа.к)-
СТИКи. 

8nеИТРО8иуот .. ч.окиА -- елект ро-
вкуСТЙчннн. 

ЗП.КУРО.НАп". - ~"JtjКТ'роаналlза.. 
Зп.нтроао.--е .• ектротЯг (-гв); 
ао саМОД.ИIІІУЩИ"ОR (с ак.к.. тягой, 
би вагоН(8)--е. вкумуЛJioюрнНЙ. 

3пеМТРОIІО86удитепr.нwА - елек
ТРОЗВОрушш,н; 

а. омпа, 8і1ектродвинсущая ОИnа-

електрозвор~' Ш~'НllН. 

зп~~~граВlОра - tJ.lектрори-

Зп.итрогр.ф .. я - ".1ектрогрlLфія. 
ЗП8ИТРОА--еЛI::'КТl .. Н':',J, t -Дtl.); 
а. аннуму'!1Rторны�й --- Р. акум)'ЛЯ

торовия; 

3. б •• деятеnа.ны�й -- t.:. неактив
НИИ, нuчИННИl1; 

3, БУТЬІІІнооБразн"," - е. пляш
куватий; 

•. 8 виде чаwІСИ - с. м.исочкува
тии; 

8. в вмде Щетни - ~. щіткувUтии.; 

а. вопомогатеn"нwй - е. допоміч

юНі; 
•. га80ВWЙ - 1:'. I"U3UВИИ, гu,зо

електрод І-"(н); 
а. гnубоно-ребриот",й - - е. 1':ІИUU

KO-UОРО3НІіСТи.н; 
•. Д8ЦИНОРМальнwй -- Р. деЦИI-1UР

ма.льнніІ; 
•. AOHHbl~ (8 llечu :J~upu) - е. дви-

иии; 

8. капеn .. ч • ...-... А -- 1:'. fсраWIЯС'fИЙ; 
3. КОНИЧ8СКИЙ~. І{оuіtІНи.й; 
3. лопатообрааНblЙ - е .... lОПtlТУ-

натии; 
а. маооажны�--€'.. уа~u.жнии; 
а. м.дны�-е •. міДННІI; 
3, неПОЛЯРИ8УlOЩИЙОR - е. нено-

.lяризаці.вНИIl ; 
а. НМІСиеnе.blЙ- t' Hlк..l~HHa· 

3. нормальнь.Й- -~'. IlU}JИаль~и.й; 
а. отрицатеnьнь.u -~ 1:'. від'~миий, 

. Ю:lТIІ .. ~ (-да); 
3. пластинчать.Й -- <:, llлатIНЧ8.

t:ТИИ~ 

... пnаТиНо .... й р 11. JtJ.тин6виИ; 

•. ПОnОlllИтеnьнw. - е. додатнии. .. 
анод (-дв); 

-. поn.р .. аУlOщ .. Ао" -- е. ПОJІЯРИ
зоввннJI; 

а. пор.ат .. А--е. пористии; 
а. раоn.naan.ии .. " - t!. розт6П~lе

ний; 

•• р.опwn .. ющиАОІІ~ . .l>uзпорОw-
.1ИВИЙ; 

3. рааТ_ОРимwЙ--е. РUочИнниJi; 
а. реwетчатwй -е. СТІЛЬНИКОвии • 
.,' ртутиwl---е. жнвоср!Ониіі; 
•. ручноl--е. ручнИJI; 
3. оереБРЯН"blА--е. срЮнии; 
3. отanьноА-е. стальнИи; 
3. угоnьн..,і---е. ву 1'.1.яJlИИ ; 
а. ФИТИnЬНblЙ----е. rнотuви.И.; 
3. ЦИ',"8ІІНАРМЧ80IСИА - ~. цилін

..J.РИЧИИИ; 

а. цHH"o .... ii~. ЦИШіОВИИ; 

57 ')~. 3.-вanИIС,-катои~. ва . ..'IКОвИЙ. 
~U 3n8к:rpoд ... гaTenb ~ ~.lt!IiТpOpy

Шlfl (-шіЯ); 

8" неПОА.~IIUt""', ПОСТО"нн""" _ е. 
l'тu.ЦІ01liJ.РНИЙ ; 

3. п.рекоси ... А---е. l1t:Рtшu~н..И.и; 

3. стацмокарима - е. стuдіоиа.р-
ІІИН; , 

а. тяговоіі-Ij'. Т,НГ,'10ВИН; 

_ з.-иомпауид---...-компаунд (_ду). 
5727. 3n8итродвигаТ8nЬНЬІ" (np080d)

t'.ll:'lіТI111vушіИнии. 
;:;7;l~. 3nеИТРОД8ИJИУЩ&ll оиnа- electro

motiv" іогсе (E.M.F .)'; elektro
moturIsche Krвft (f) (Е.М.К); 
іогсе (f) 61ectromotrice (!.е .Ш.) 
- е.lектроаворjiшення (К3.); 
еле"тро.wоторна сиди ( Фе. , 
АсФ.); елеt<тропруdнu си.ш 
(Рно.); "",,,трогити L'/LШ (АР.); 
еле1іітРОРУШJiа с"ла (ДСТ.); 

3. С .• неWНЯЯ-t!. зовнішнІ..:; 
3. С., гармоничеоная - .... гм.рмо

НJЧШ'; 

3. с. дейотвующ8Я----t:', ч:llННl'; 

3. о: "ндунт"рованная - е. jHAYK
ТОВlillе; 

•. о. обратная, противодейотвую
ща .. - ІІРОТИt:'J1ектрозвор~шеи
ня; 

it. с. ПРОТИ80деЙОТ8УlOщая - про

тие:Jеk:ТРU3ВОР~' шени}}; 

3. о, реаитивная-е. }Jf:НJ..liтИвне. 
57~~. Зпвктродинамииа - елеl{ТРОДIlна

MIKIJ.. 
57зи. ЗnВКТРОАмнамичеокий (счеmЧUIi, ве

СЬі, uндУIiЦUЛ) - t'ЛUJітрuдина
мічнии. 

5731. ЗлектродинаМОМ8ТР - ~.J~КТРОДИ
ІІамометер (-тра), 

3. аотатичеокмЙ--е. астатИчний; 
а. одионити ... ", унмфиляри ... Й-е. 

tJДНQнитк6ви.и. 
5732. Зnоитродиwll (потєнчuШl, щет"u, 

ВaJШ") - ~"eKTpOДHHiI. 
5733. 3пентрододернсатепь - елеnтрu

додер",ввкв. 
5734. ЗnеНТРО8МНООТНЬ.Й - електрobl

нісииИ . 
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5735_ 

5736. 

5737. 

5738. 

ап.ИТР08I1ИОDТ~ - enектрООкиlСТЬ 
(-ности). 

8пентро.ауко.оl (частОlllDA«tр, 
дєйствш) - enектроввукоmiЙ. 

Зпентро .. идунт .. аиwl (об отта.1-
JШВUНШI) - eneктpoiuдyктRв-
НИЙ; . 

а-"иоот" - eneктpolUДYктRвBICТЬ 
(-ности). 

3nектроиопwтатanьиwА - елек
ТРОВИПРОбниll ; 

•. отаиЦ .. я - елеКТРОВИПРОб6вuи. 
5739. Зп.нтрокanорIOМ.ТР - електрока

лориметер (-тра). 
5740. Зпеитроиапиnяриwl (о явленuu)

електровоnоскуватиIt, електро
квпілярниll; 

а"рноот" - едектроволоскуввТtсть 
(-ТОСТll), enOKTpoквuimiPlliCТЬ 
(-ности). 

5741. 8П.НТРОИ"И.IІ.ТОГР.ф - enектро
кіllемnт6грвф (-фа). 

5742_ Зпентронуп"тур. - епектрокупь
т"рв. 

5743. зn.нтронуот--електрок,щ (-ща). 
5744. зп.нтроп ... --електропіав; .. 

8. анanмти .. еокиА--е. аналlтична; 
ао огнеНИО-JIUIАКиl - е. вогняио--

течно.. 
5745. Зп ... трon .... тор - enектропізатор 

(-рв). 
5746_ зп.нтроп"т--електропіт (-та); 

а. амфот.риwl_. акфотерuий; 
-._ Іі .. и.риwl_. двоІСТИЙ; 
а. п.р .... UlIІ ... М ... 1 - е. иере_і-

шупаннІI; . 
80 npo .. 8l11fТO'lHwA - .,. ПРОІІl)к-

llИИ; 
а. р.опп.an.инwl - е. роатОПЛ8-

ао ~::~АWR-во твердИй • 
5747. Зп.нтрОП .. т ..... ОкlІl (волноу"ааа

тель, гро.моотвод) - enектро
ЛlТnЧIIНIІ. 

5748. Зп.итроп"тиwl (прибор, lIНcтpy
.ш"т) - елоктролітниll. 

5749. Зп.нтромаг""т - enеКТРОІоІnги6т 
(-T!L); 

5752. ап.нтромaroo..,.... .. ро_н ........ eJl8В
троuвгнетиа6ВанИЙ. 

5753. Зп.нтро ..... и .. т ..... ро_Т~ - enек
тро_аnlетиаупатв. 

5754. Зn.нтромarм .. т .... - елeктpoмar
нетКа .. (-му). 

5755. Зп.итром.rн .. тн .... (lLIUIl'p.uemp, 
гаситмь, nюр.AtD.l) - електрома
ГIltfl'IІИЙ. 

5756. Зп.ИТРОIІ.W"ИООТРО.Н". - enек
ТРОК8lПиuобудувАuuя; 

~. (npouиoдCтBO) - електро .. а.ши
нобудіВІІИЦТВО . 

5757. зп.нтром.г ... оо"оп - елеКТРО_8-
гвnocK6и (-пв). 

5758. Зп.нтрОIl8Т8ІІІІурr.... - eneктро
метал \ рrіІІ. 

Б759. ЗП.ИТРО;'8ТР--електром6тер (-тра): 
8" a60OnIOTHWA--е. Q,бсолютний; 
ао reт.роотаТИЧ80IlИ" - 60 reтepo

статИчний; 
•. д .. оио .... IІ---е. кружальний; 
а" ИАмоотат"ч_-=~ - в. iдiocra .. 

тИчинА; • 
в. "ОНРО.О._. Іскроmiй; 
.... OnwTaт ..... H ... II __ виuроБRЙR; 
• .... ПllПяриwl - е. волоскува-

ТИЙ, капілярuий; '- . 
~. и_8Нтиwl - е. кввдравТЬ

ВИЙ; 
а .... Т_ООН. - ... к_ То_с6пlв-

ський; 
•. НOnОIlOllооl .... Н .. А. KonoKonr 

..... 1 - е. дввонувАтий; 
~. конт .... фOOnJlрнwII--i!. ПРОТВІІІІТ-

к6виJl, КQитр-фіпйрииll; 
•• ирутoon~н ... I __ аВКРУТllltй; 
а. нормan .. иwl-е uормальиий; 
•. оliраацо.wl - е. взірцевий, 

арвак6вий; 
•. п.роноо ..... I_. uереuосmiй; 
8:. по""онwА--ео поqіпmilt; 
•• nOnYKpyrnwll - е. півкр),ГЛНЙ; 
а. ПРОТ .. 80нитнwА, КОНТР-."".", 

и ... 1 - е. протниитк6виІІ; 
•• Р8Г .. ОТР.РУJOщиА. 08.on"w~
щ .. IІ_. самоwlСIIиJ\; 

~. O .. MlIeтp ...... wl - е. си_eтpJiч
НnlІ; 

8. гn"ноА--е. 6чвиD; 
а. д ....... р.ициan .. Н ... 1 - .,. днфе-

•. ТОIlСОИ.~. Тоuс6uіоськиll; 
а. атanони ... I---е. етвn61IНИЙ • 

5760. Зп.нтрОIl.хан .... - електрохеха
ніз» (-ма). 

реIщIилыій; . 
а. коnьц •• оА--е. КІЛьцевий; 
а. ОТ •• ТIЧІ8ННWЙ - в. відГ8Л~же-

8. ~:=~o.oo"""HWA - ео підк6ву-
вuтий; . ' 

•• поnукоnьце.о" - 8. ПlВКlЛьце-

8 ::~1КН8.0A--eo стрижи6виfl; 
.: уд.ржиааlOщ .. 1І - ~. трнмнИй; 
8. axpomoA»--е. «кривиu.:t; 
•• wаРИllрнwl-. С}'ставuий; 
•. шунто .... 1 - е. }·SБIЧНlІк6виЙ. 

5750. зп.нтром.rн"тк"Ц"Я - електро
маГllотиааЦIЯ. 

5751. зn.итром.ги .. т ... IlРО.аи ... _пек
ТРОU!LГllотиауваиня, onр-ктро
м"гнетнs6ввния. 

Cnоаки" elIс .. Тpoтuи.l ...... 

5761. Зп.нтром.хаи ..... - D.o'leктpo_ex6.
ніка. 

5762. ЗП.НТРОIІ.хан .. ч.он .. 1 - електро
мехаllічниЙ. 

5763. ЗП.НТРОIl06мn~ - електромобіль 
(-лн). 

5764_ Зп.итромоliиn,,"wl - електро_о
Оlт,ннl!.. 

5765. ЗП.НТРОІІОН"Р - eJlектроuои'Іёр 
(-ра). 

5766. ЗП.НТРОІІDТОР - enоктроІоІ0т6р 
(-рв); 

•. О8ни ... I--е. ПОЛО8lt6виЙ • 
5767. Зп.итрон--електр6н (-1111); 

8-HW 08060Анwе--е-uи Ве8ВИаанї о 

•. __ ..... e-е-н'І1 3В/I_I. • 
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5768. 

5769. 

5770. 
5771. 

5772, 

5773. 

5774. 

5775. 

5776. 

5777. 

5778. 

5779. 

5780. 

57Н1. 

5783. 

5784. 

5785. 

5786. 

5787, 
5788. 

5789. 

5790. 

9лектронньнІ - 9лемент ГеллезеRа 

3П.IІТроНН.... (о ЛQAf.пе J -- е.1СІі· 
тр6нниll. 

3П8ктроо .. "опеНИ8 - електроза
кйснюпання, електрозаКИСІІЄН
НЯ. 

3пеИТРООПТИИ8 - електро6птнка. 
3П8ктрооптмчеок"" (аппарат)-

електрооптИчний. 
3n'KTpooa.'T"T'n~HbIA -- електро

ОСВ ітлювзльни.іl. 
Зп.ктраоа.еще"... -- електро

ОСа [ТЛЮВВІІЮІ, електроосв[тлен
ня. 

ЗП8ктроотрицатеп .. нwа елек-
TPOBiД'~MIIHrI; 

.-"ост"_л~ктровід't,,вість ('110-
сти). 

3пектропередача -- електропере
сил{lНИЯ, електропереслllння. 

3п.иТроп ..... _лектроп[ч (-печи); 
•. Жиро_. GезпосерlЩIlЬОГО 6грі

fI~', ОІіір6вська; 
8. Стаооано-е. Стассанівська. 

Зп.ктро"" •• п."... -- електрот6п
лення. 

3П8итроппан (n.ланuвая комиссuя 
по злектрuфuкацuu) - електро
nлІш (-НУ). 

3пектропневматмческик -- ел ек

ТРОПОВІТР.янии, електропневма
Тlічниll. 

ЗП,КТРОПОПОИlИТ.П~"blА -- елек
трододагний; 

а-ност" -- Р~ll~ктрододатпість (-но
C-fИ). 

3пеК"'РОПРОВОАНblЙ - еле['tТРОПРО
lllДНИН; 

а-дност.. - елеКТРОllровідність 
(,ности). 

3пектропромы�п.ннblйй _. ~.-It:·K

тропромисл6вии' 
а-нность - електропромисл6вість 

(-вости). 
Зп.ктросварка - е.1ектрозварю

ВallllН. е.l~КТРО3Rарення. 
3п.ктрос.мафор - едектросема

ojJи., (-Р.1). 

Злектроскоп ~ електроск6п (-па); 
а. 60н.нб.ргера - е. Бонен~рге

рі.JСЬКИИ; 
а. о 80поты�ии пиоточка .. и-е. зол 0-

топелюстк6виИ. 
Зп.кТросКопи .... сК .. А - едектро

сконічнии. 
Зпектроокопия-елеитроскопія. 
ЗП.НТРОСМОС - електроосм6за. 

осм6зu слt:'ктрИчuа. 
3п.ктроснабжение -- l'.ї!-!h"ТрОПО

сто.чо.нн,Н, eJICKTp('!JC lет~ч€'}J.НЛ. 
Зпектростанция--р.н іСТРl!ВIIИ: 
а. гидравли ... еская, станция ГИДРО-

ал.Ктри .... сНая - BCJ;~Ojj.ill·KTpOB-
llH, гідроелектр6внн; 

а. городская----е. Mit.:I.JKa; 
а. общ.ственно~о поп~lования

е. гpoMlIд~ЬKoгo користання; 
3. раЙонная-е. ро.Йои6ва; 
3. рудн ..... Ная --~. копальнева: 

~7111. 

579'? 

5793. 

579-1. 

5795. 

5796. 
5797. 

5798. 
5799. 

5~00. 

5801. 

5802. 

5803. 
5!Ю4. 

5805. 

5S01i. 

580 •. 
5IЮ!;. 
58U\!. 

5810. 

5811. 

581~. 

5813. 

--------
а. т.ппо.ая - теплоелектр6SI1Я; 
а. ц.нтрanьная--е. центрАл~на. 
Зп.ктроотатика -- електроста-

тика. 

3пентроотатич.окиЙ -- електро
статичний. 

3п.ктроот.нопи. -- t'лектростено
ліза. 

Зпектроотроит.п~от.о - електро ... 
будівВJ\ЦТВО. 

3П8итрот.ппотн ... 1І (прuбор)-елек
тротепловИI!. 

Зп.итрот.р .. _лектротерм (-ма). 
3п.ктрот.р .. и .... оНиА -- електро
терм [чиніІ, елеКТРОТІ>пловИIl. 

3П.ИТРОТ.РМИR--електротермія. 
3П8нтротермометр -- електротер

JoIомотер (-тра). 
3пектрот.хнмн -- електротеХНIIК 

(-ка) . 
3л.trrРОТ8хнииа - електротех

ніка. 
3п.ктрот.хнич.оимА - електро

техи[чиии, 
3лектротипмя--електротЙпія. 
Зп.нтротоничеониА -- електрото

ніЧIІИ!!. 
3пентротор .. ансенм. -- електро

ГD.JJь:мування, електрогальм6-
вання. 

ЗЛ.КТРОфИlиография - електро-
фізіографія. 

Зпеитрофор_лектроф6р (-ра). 
Зпеитрофорнь,й_лектроФ6Рllиtl. 
3пеКТроХиМи .... сниА -- електрохе-

міqюнl. 
3Л8ктрохоаяАство-еле['tТРОГОСПП-

дарство. ' 
Злектро~злентри ... есная ИНДУНЦИЯ 

~~І(~Ктро-едси'Грйчllа іНД.\'кція. 
3пентрозндосмоо -_. слектгюеllДОС-

м6за, електрична рндосм.6зu. 

Зпемент--елем~нт (-та); 
а. батарейны�-е •. батерШниfl; 
а. Беккерепя -- е. БtшкеРt!Лів-

ський; 
а. бринетны�--с •. брикетпиft; 
3. 6унаена--е. D)'lIзенIDсыlиfi;; 
а. БУТblnО"'НblЙ--е. п.1ЯU1КОВИИ; 
•. вкnю ... а.мы�--е.. УМJtкАний; 
І. водоналИ8НОЙ -- е. водона.лИВ

нии; 
а. водородо-киолороАны�-е •. вод

нішо-киснеВIІИ; 
а. воаобновпяющийоя - е. віднов

люваним; 
І. 80ЛЬТЬ8-е. В6дьтівськиfi; 
з. восотана.ЛНdающиЙся. ВОlоб .. 

"ОВnЯЮЩИЙОЯ -- е. Ві; .,)в

нии; 
І .• ТОРИ"'НblЙ-е. ВТОРИННИЙ; 
3. вы�лю • ..аемblй-е •. ВI1МИЮ1IШН; 
І. гааовwЙ--е. газ6[шn; 
8. галЬвани .... сНий __ ~. гальваніч

ни/l' 
а. Гау~иноа--е. raYKi.HriOCbKHfl; 
І. Гепле •• н. - е. Геллезснш

ський; 
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І. rидроап.ктрич.сниА -- е. гідро- І. с.пено8wА-е. селен6вии; 
eJlектричний; а. Смменса--е. t;iJ.IеНС11f.СЬКИЙ; 

І. Гр.н.--е. Греневський; а. cyxoA--е. суx.И1t; 
а. Гро.е-в. Гров8вський; 3. т.р .. oan.ктрМ .... сКиА - е. тепло-
І. Даниаля--е. ДаНl(:діRськив; едєктричний, теРJ40електрич-
І. двоАноА--е. подвіtlllИЙ; НИ!!; 
І. детеНТОРНblА-е. детекторний; а. Уrл.цинко .... й - fЗ. ВУГЛЯl1О-
а, добаВО"'НЬ8Й-е. додn.тк6вий; цинковия; 
а. tн8IIeIHblA--e. зал {зний; а. угоп~н",й--е. вуглянИй; 
І. JИидииА--е. теЧllИЙ; І. Ун •• рдв--е. ~иваРДІВСЬКlIh; 
І .•• KPblTblA--е. аакритий; а. Фл.flwер.---tj. ФJlJillwерівський; 
а ..... Н"утblй--е. зАмкнений; ао фотоал.ктрич.сииЙ -- е. СВІТЛО-
а ма нонстантан. и Мl8П.lа _ е. електричнив, фотоелеКТРИЧllИЯ: 

константано-зал ізииl!; 8. Фуnn.ра_. Ф,іЛJlерівськніІ; 
І, НІ нонотантан. м М.ДИ--+>. КОН- а. ЦМРКУЛRторнwі1--е. о()іг6внй; 

ctaHTl:;Lho-мідний; а .... аw.чн",й--е. чашкувtl.тиiJ; 
•. иа меди н цИнна _ ". :мідно- а. Шодрона--е. ШодрОніВCLкиА; 

ЦИlІковиll; •. -иупрон_.-купрои (-НУ), е. мlд-
а. м. угпя И цинна -- е. вугл.яно- нии. 

ЦИlІковиі!; 5814. 3П .... НТН ... 1і (КOAtAl.Yтamop, cжu.м) 
а. наб.л~н",Й -- е. )кильиик6виh, ~еиентОвии. 

каuлевиil; 5815. 3ппипти".сииЙ (о nроволоке)-еліп-
а. Кano--e. Ка.пUвськиЙ; ТИЧНИЙ. 
., Кna .... oHдa -- е. Кламм6l1Дів- 5816. 3 .. an ..... і (лак, краска, дощєч"а)--

ськии; скnицевnи. 
8. Кnариа_. Кларківський; 5817. З .. anИРО8анн",Й (абажuр;-"вшmа, 
а. ионтроп"н",й - е. коитр6ль- проволока) ~КJlИць6ваииil. 

нИ/І; 581В. ЗМ""~КJlIіця; 
•. концентрацио"нwА - 't.". КОН- а .. ю ПОКРW8аНИ8 - СКJIИЦІОв8.llНЛ; 

центраціtlний; 8*ІО ПОНРІІІ.аТ~,-КРblТ~ -- СКJlИЦЮ-

І. кругообра.Нbll (селеновыl)) - е. нати, поск.'lицкнsати; 
кружanувА.тии; а .. 1О понрwтwй - СКJ]иць6ваниЙ. 

а. Kpoor.pa--e, Крюгерівськиl!; 5819, 3 .. анация_ма1lащя. 
а. Лanанда--е. Jlала.нд~вський; 5Мl~а.3миссиро •• нно. иапуч.ни.-ви-
І. л.манw. -- е. JIеклаllШ~В- Jlучне прuмінюваllШl, uро:иін.ь6-

сьнн 11; вання. 
•. Ло-Wатоп"е -- е. ле-Шuтельtв- 582U. Змпири .. есииіі (о градуuровке, фор-

СL1<ИИ; .... улеj---€ .. uірliql1И,Н. 
•. медно-ЦИНКОВЬІЙ - с. 'Мідно- :)~~1. Зндодмн--ендuдИн (-на). 

цинкuюНі; 5~~~. ЗНДОСМОС IП.ктРи .... ский - ен_ос-
а. МеЙАинг.ра - t'. !\1еІідіllгерів- lolОза електрична 

СЬКl1l1; ~~i;j. 3нергия--ен~рI'lН, l:Н<іГU; 
а. МИИРОфОННЬІЙ--е. :мікроф6НRИИ; 3. атомная~. <ітомна; 
3. NОКРblЙ--е. м6крии~ 3. кин.ти .... ская~. КІнетИчна; 
І. Nоnекупярны�й - е. l\10лекул.ир- 3. пу",истая--€. промениста; 

ний; 3. магнитная~. маl'нЄтни; 
а. наrр •• аТ.ПЬНblЙ -- t:. нагрів- І. м.хани ... еская-~. механічна' 

нии; І. молекулярная - е. молеку-
а. нормальны�й - е. нормliльний; л.иРllа; 
а. ОПРОКИДblвающийся -- е. пере- а. оО·емная--е. оGсяг6ва' 

КИДJlИИ; 3. отдаваемая-с. ВИ(Вlд):'1,8,вана; 
а. ОТКРblТblЙ~. відкритий; а. полеlно-отпущенна,Я - е. ко-
І. пеРВИ"'НblЙ--е. первинний; jJl1cho-в1ддаиа; 
І. пnавающ~ -'--е. плавний; а. потенцм&Пьнаи - е. потенцї-
3. пnам.инь. -..в. полум'яний; .нлыi;; 
І. ппоскмА (селеновblU) -- е. пл6с- І. потре6nЯ.""'--6. с:"ожИвана' 

кий; з. CB.TOBaJI-е. світлова' ' 
8, поляриааЦИОННblЙ - е. поляри- а. т.рМQlпектРи .... сК&fl ~ е. тепло-

зйцІнниі1.; еJlектрична, термоелеКТРИЧllа' 
3. поотоянны�--е •. постitlllИЙ; а. аnектричесК&Я - е. електричн~; 
а. раIОМННУТЬ8й--е. розімкнеНIlЙ; а. ЗЛ.НТРО,хи .. ическая - С. jjлеk-
а. р.БРИОТblЙ--е. реuр6ваllИИ; ТІ·ЮХОМ lчна. 
а. регенерати8ны�й - е. регенера- 5824. 3рмксона ,коммутатор - Ерикс6-

тИDIІІ,і,; IІ1вськиil 1<О>lуто.10Р (-ра). 
3. ртутньой--с. Жl!восрlбllИЙ; 5825. Зритемная ДО •• (EDj--eритемиа 
а. о raaOBblM плам.нвм - е. газо- • д6за. 

полум'ЯIІIІI,; 5826. Зру6ин--ерубіна, 
•. С •• ТО"'УВСТВИТ.ЛЬНblЙ - е. світ- 5t527. 3сть.на (ал~арат, алфавum, ЗНQk) 

лочутлинии: -ЕстьСUІВСЬКllЙ. 



І' 
І 
І 
І 



164 3тажНLlR - Якорь барвбанныІ 

5828. зт .... нwll (8IoUtЛючатrль. стелаж) 
-поверхОвиR. 

:'829. ЗТ8ІІОН -ета..1011 (-на); 
а. В"ОnllН_. ВіоллівськиR' 
ао HOPM&nItHWA--е. t:lОРМ8.л.ЬJ;иА; 
ао точмwА--е. тОчний; 
ао ФОТО".ТРИ"80нмА - е. світло

м(рчи/l. фотометричний. 
5830. ЗТ8ІІОН"РО •• Н". - еталонування. 

еталон60RНIІЯ; 
ао аБООnlOтно.--е. абсолЮтпе; 
ао ОТНОСмт.n~"о.-е. вlдп6сне. 

5831. ЗТ8ІІон"ро •• нн ... 1І (о .... ашuне}
етО..10нОВllниі!. 

5832. ЗТ8ІІон"ро •• т,,-стмоиувати. 
5833. ЗтanОННbllІ (аппарат. прибор. про

вОДОliа)-ста.л6Нllиll. 
5834. зФир--етер (-ру); 

а. п.тропеIlНbllІ-е. петРОЛШllиll; 
80 С •• ТО80А---е. світло1JЙfi. 

5835. ЗФФ.нт-ефект (-ту); 
а. анусти".сн .. IІ-е. акустИчиий; 5836. 
8. антипода--е. антипод6виfi: 
ао нanОРИЧ8скиА-е. калорІічиий; 

ао комси ... А, "0"""»- е. поверхu6-
ВlIIІ; 5837. 

ао маrнитнwl--е. магнетвиА; 

10 
51j38. 

5839. 

1О6к. (иаОЛlUЛора) - остр (шок 
(-шка); 

80. ИИJNН""---О. нИжній; 
10. ф.рфоро .... -о. порце..1ян6виЙ. 
ЮlІо .. н..,1І ".оп"тор - острішк6-

виА ізолятор (-ра). 

5845. я6по .. ко ••. _....... - Яблочкова 
свічка. 

5844. Я_.ни. - явище (Г.. У .• 
Т .... ч .• фс .• КХС.); в'явище (У .• 
Т .... ч.. фС.); ява (У .• Т .... ч.); 
вия.а (У.); поява (У.); 

.. , ан.р_еч.тмо. - я. позарозра-

ХУllк6ве; 
н. Д"'ОУПR-Я. лжаR..1еве; 
Н. a •• 6dK.-Я. 3есб6коое; 
н ... аГНИТООПТИ ... ОИО8 - П. м:агне

тооптйчне; 
ІІ. поnяри.ацио"но. - я. поляри

ЗllцН!не; 
я ... оТоаn.НТр ..... оио. - Я. світло

е.10КТРИЧIlе. фотое..1ектрИчне; 
Я •• n.ктри".оно. - я. електричне; 
ІІ .• n.нтроиапипярно. - я. елек

троволоскувlLто. мектрокапі
лАРllе; 

R 

Я .• п.итроотатич.оно. - п. елек

тростатИчне. 
5845. Я.но .... раЖ8ННW., .... отуп.lОщи.· 

ПОПlOс-витичииll полюс (-св). 
5846. я .... и (8 релз) - пзIlк (-ка); 

ІІ. 1І0нтантнwl-Я. дотичк6ВIІD. 

5840. 

5841. 

5847. 

5848. 

5849. 

5850. 

5851. 

• 0 .... " ....... І--е. механ(чниl; 
а. Опт ...... к.1І - е. зоровИй. оп-

тИчии/l; 
... OO •• T"T.n~HWI - е.освfтлJDo

вальний; 

а. no •• pXHOOTHWA. «O."M»~. по
верхиевий; 

•. О •• то.оl--е. світловиА; 
а. Т.ПnО.ОI, T.p ...... o ... I-е. те-п

ловИIl. тер"ічниll; 
:11. Т.РМ08n8КТр ..... оиwl - е. тепло

мектрИчниЙ. термоелектрич
ииR; 

•. фотоаn.КТР""8снмit - е. світло
О..1еl<трИчниll. фотослектрliЧllиR; 

• 0 xonootoA--е. JJ.JlOВИЙ· 

•. 3І1.нтр"ч.сни" - е: едектрич
ииll; 

•.• n.нтрох .. М ..... сК .. а - .,. елек
трохемічниll. 

Зффоктивн ... А (о е .... І<оети ..... ощно
сти. сопротивленuu) - ефек
тИвний; 

a-.НОDт .. _феКТЙВlIість (-иости). 
Зффпор.с",.н",,,д - ефлоресцен

ЦІЯ. 

ю ... н ... 1І (поЛlQC ..... агниmua .... )-пів
денниli; 

1O.-... rнитнwІ - півдЄнно-магнёт
ний. 

ю.. (аппарат. релз); Hughes; 
Hughes; Hughes-lUзівськиJI. 

я ....... к-ЯзичОк (-чка); 
А. н.про.одящ,," - я. непровід

нйЙ' 
Jl о под~.оно"-я. почіпюій; 
JI. ра.'.д"нит.n~нw" - я. роз'" 

ЛУЧНИІЇ; 
". ctan"holl-Я. стальнИй; 
" .. ТОКОПРО.О/VIщиll - Я. струко

провіДllIlIІ. 

Я."'''ИО8wІ (lrOHтalrm, гребень ЧQ-o 
стото .... ера) - нзичк6виЙ. 

ЯIІ", •• идн..,1І (І<олпlll<.~і<Оl/дУl<тор) 
-яIІЦlOватиJ!. 

Якорн..,1І (О' море дш,а.мо) - ои
творцевиl!; Н. (о Яl<Ор ..... aгнuтa 
и др.) - кітвИчниJl. 

Якор .. (В дuнa.мo); armature; ',,
ker(m); indllit(m). [armature,[J) 
-витво!'ець (-Рl\Я); мор (ЛФ .• 
Фе.); І<ітвичя (РІ/д •• ЛеФ.); на
вій (Др.); 

". (в грО .... nОI1lll0де ..... агниmе II т. п.) 
- к(тва. К(ТВИІІЯ (У.); 

... 6.ра6.ННІоІIl - Вliтворець бара
Мниий; 

Якорь без желева - Я и КU(l6рааиШl 165 

". 11 •• 1К8n ••• (счеmчuм)-в. беа-
залlз6вий; 

". rпадкиll-в. гладкиlt; 
Н. A.ollhoA-в. ПОДВШRиll; 
н. д.ухпоnюонwа - В. ДВОDОЛЮ-

с6виl!; 
R. lІ.уХфаан ... lІ-в. двофаа6виll; 
А. Д"намо-в. динам6ви!l; 
". диско.wll-в. кружальний; 
А. Awp .. aTwA r О •• ирwтwм" "ана

П.МИ-В. дірчастиJI; 
А .•• паоноl -8. запаснИй; 
я .•••• Аообр .. нbll, •••• дч.ТIІІА

В. зіркуватий; 
" .• y6 .. aT�o�Il-в. зубчВстиlt; 
А. Kon.aoo6p .. "w" - В. KO.1JeCYBa

тий; 
... иоnоиоnаО6рааНblА - в. дзвону

ватий; 
А. ИОn~Ц •• ОА-в. кільцеви§:; 
А •• оротНо .... иНут ... " - В. корот

коа{шКllеRи/l ; 
н. HpwnaTbI., ир ... n~ ... ат ... А (8 тел. 

аппарате) - кітва криласта; 
11. мноrОПОn800НblЙ - В. м-ногопо

люс6внй; 
... "."ОnАри.о.анн"," - В. непо-

лнриз6ваяиll ; 
R. Н"'РRlОщиll (в рела)-к. впірнtI.; 
". однофаанwll-в. ОДНОфаа6вий; 
я. ПОnlOонwl-в. Dолюс6вий; 
11. поnяри.о •• нн"," - В. поляри

З0ваRиfl; 
А. про.оnо"н ... І-в. дротянИй; 
Н. р.ryпируоощиllСR - в. регулів

ІІІІ11; 
R. IIТ8plКН •• olI-B. стрижиевиfl; 
я. ТОКОПРО.ОARщиl - в. струко

провіднйй; 
". фаанwll-в. фаа6виlt; 
". фр ••• ро •• ии ... 1І - в. фреаОва

ний; 
я. Ц8НТРIlРО •• ННIІІА, ц.нтра •• н

"11І1-8. центр6ваний; 
ІІІ. 8II.КТPO".rH"THW" - К. мек

тро"агиетна. 
5852. Яма (для сmoлба}-йма; 

"о OtIoTpo .... -я. огляд6ва. 
5853. Яркиll (с •• т. чвет}-яскравиll; 

нркост .. -яскравість (-вости). 

5854 . 

5855. 
585б. 

5857. 

5858. 

5859. 

58БО. 

Ярмо ( .... иzнитa) - ЯрМО; 
А. AmhallO--Я. дина.м6ве; 
А .• амwи&lOЩ88О11-Я. замикiLВв; 
А .... rНИТНО8-Я. м.агнl."1'ие. 
Ярмо .... 1І (о подвесl<е)-аРllоllЙlІ. 
ярусн ... lІ. аТ.IКНІоІIl (етtлаж}-по-

верх6виЙ. 
Ясиwll-вирааннй; . 
ясноот" (пtредачи) вирааИlСТЬ 

(-RОСТИ). 
я ... llка. ка6ини. (вьurJUO'tamеля)

ко)'(рка (Т .... ч.); ІІ. (аю<. ре: 
шетl<и)-чар)пка (Г .• У .• Рна.). 
чаШеЧJ<а (У .• Т .... ч.). 

Ящик -- СКрИIlЬка; Н. (б.8 І<РWШ
ІШ. неплоmн ... Й. ОlЛl<рwтwtl)
ЯЩИК (-ка); cl<puны<a (Г.. У .• 
Т .... ч .• Др.); І<ороб (У .• Др •• 
дст.); Сl<РUНЯ (Т.мч .• дст.); 
шужляда (У.); 

я. аикумуnяторнw. - Но aKYJ'Y-
Jlslторний; 

А. аппаратнwl--Со апар'тна; 
Н. батар.llиwll-Я. батерШиий; 
Н .• всдноll----<:. упускне.; 
Н. rpOM00Т80""..,1 - С. блнска

вичникОва; 
... д.р •• янн ... 1 - Л., с. дерев'я" 

НИН,-а; 
". И.ОПИРУlOщ .. IІ----<:. ізолнціilив; 
А. "НОТРУIІ.итan~иwА - с. стру

мент6ва; 
А. K.6.n~H ... A - с. жильиик6В&9 

каб1.lЄва; 
... Ко ... ут_цмоНи .... - С. комута

цillна; 
... ионтроnwtwА Я., с. КОН'" 

1р6..1ьна иЙ.-а; 
А. "otophwA-Яо, с. моторОвиD,,,,а; 
н. ОТ •• Т8ит.n .. нwl-со відгалузив; 
... ПР.АохраН"Т8І1~" .. 1 - с. запо-

біжна; 
... , .... оо"оп ...... К... - с. радіо

скоп.ічна; 
А. p.onp.a.,. .. T ... ~"wl- С. розпо-

дільча; 
... CO.Д"H"T8II~H".--C. злучна; 
"о .. yryHHWA--с. Ч&8':ннао 
ЯЩИКОО6р •• нwll (а.і.еЙ}-СКРИНЬ-

кувАтиП. 
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УНРАІНr.ьний ПОКАЗНИк 

А 
Абетка-55. 

а. МорЗівська_36 55 
АбоНеИеuт,.......5. ,. 
Абоиеllептниll_6 
Абонеll"l'--7. . 
АбонентввlІ-8 
АБСОЛЮТRиll_9·. 
АБСОлютніСТЬ-9 
Абсолютно-чорпиА_9 
АбсорбціЯ_12. . 

a .. 3I1iHlla-12. 
AbitIOH-1l3. 
АвтографіЧНИЙ_IЗ. 
АвтОДИН-14. 
АвтОДиновиіІ_15. 
АвтоиаТ-17. 

а. ВIІИИЧииll-17. 
&. В(У)иичнвlІ_17. 
а. КОвтрольвиll_17. 

а, IІвк.снмsльии.il_17. 
а. ИIИlиa.nьниll-17. 
а.телефОвВи.іІ_17. 

АвтОИnТl\--I7. 
АвтОllатизація-18. 
АвтоиатвчииlІ_19. 
АвтоноиииlІ-20. 
Автоплексниll-21. 
АвтогипіЯ-24. 
Ав qтраНсфОРllаТОР--25. 
АвтотраИсфОРllаТОРВВіІ 

-26. 
Аген-(а)-30. 
АГЛОllерат-27. 
АгреГВТ-28. 

а. запасниіІ-28. 

а. збудниil-28. 
а. регуляціАниil-28. 

а. робочиА-28. 
АгрегатниА-29. 
Адит-31. 
Азбест-зз. 

а. ву лканізованиll-3З . 
АвбеСТИт-34. 
АзбестовиА-35. 
АвотниlІ,-товиА-37. 
АклінічниА-43. 
АкСіЯЛЬНИIl-44. 
Активниll-15. 
АктивніСТЬ-45. 
АктвнічниА-46. 
АктвніЧНіСТЬ-46. 
Актииоелектрика-49. 
Актиноелектричвиil_50. 
АКТИВОllетер-47. 

АктиВОСВlтломlр--48 
АктиНОФотоиетер--48. 
АкУКУлюваТИ-39. 
АкУIІУЛЯТОр--40 .. 

а. ввснажуваввА-40. 
а. ["р~тчаСТВЙ-40. 
а. ЕДl~ОвіВСЬкиll-40. 
а. зa.nlзно-ніклевиll 

--40. 
а. кешеньковиll-40. 
а. lІ!lсовиll-40. 

а. ИlдНО-ЛУЖllИIt-40. 
а. ИЩНО-цинковиll_ 40 
а. ОЛИВ:Яни.іІ-40. . 
а. олив ЯНО-ЦВнковвй 

-40. 
а. перепосввlІ-40. 

а. Плавте!вськиll-40. 
а. ра(я)иковиll-40. 
а. робочвlІ-40. 
а. тарільчаСТиll. (Трі

белыориівськиll)) _ 
40. 

В. тягловиА-40. 

а. цинковвlІ-40. 

В. ЧИНниЙ-40. 

АкУИУляторвиll--41. 
Акуиу ЛЯТОРня--41. 
АКУИУЛЯТОРОТЯГ-41. 
АкYllуляціЯ-38,42. 
АкУСТИЧВИIl-51. 
Алюм.івllІ-58. 

В. електролітичвий 
-58. 

АлЮИіНіІІНИIl-57. 
Алюра-54. 
Алябастет-52. 
АлябастроввlІ-53. 
АльтерваТОр--56. 

а. самосинхроиіааціil_ 

ниil-56. 
Амвтор-59. 
Аматорськиll-1885. 
Амброівв-60. 
АиброIНОВиЙ-61. 
АиіЛОlдВИil-63. 
АипеР-65. 
Ампераж-67. 
Амперів--66. 
АмпериетеР--70. 

В. електроиагветви.іІ 

-70. 
В. Iвдукціllвиll-70. 
а. кешеньковиІІ_70. 

а. магветВИЙ_70. 

а. ПРУЖВIIВИil-70. 

а. самОПИСВИЙ--64,70. 
а. тепловиil-70. 
а. ТочввіІ-70. 

а. уста(во)внвЙ_70. 

АипеРогодвва-б5. 
АипеРОЗВіЙ-б9· 

а. протвчииии'Й-б9. 
а. ЧИИUИЙ-69. 

АмперопровіД_71. 
Аиперосекунда--65. 
Аиперотерези-в:;: 

а. десятков:--о:>. 

а. ПРУЖИІІні-б5. 

а. сотеllні-65. 

АмпеРОХВИЛипа-б5. 
Ампе~оцевтиметер-б5. 
АкПЛІтуда_72. 
АмФотервиЙ-73. 
Аllо..ліза-74; 

а. еJlектричва--740. 

АВSJIізатор-75. 
АнізотропниЙ_76. 
АИlОIl-77. 
АвкеРИИЙ-78. 
АИОД-79, 5725. 

а. живосрібllиil-79. 

а. запa.nювa.nьниll_79 

а. DЛатівчаСl'иll_79. . 
а. ПJlоскиll-79. 

а. розчинииll-79. 

а. РУЧllиll-79. 
а. шпинькуватlІА_79. 

AuОДниЙ-БО. 
Анориa.nьвиll-81. 
АІггена-82. 

а. БевераЖіВСЬКа-82. 
а. вщрядна-82. 

а. віЯЛувата--82. 
а. Г-подібиа-82. 
а. здовжена-82. 

а. зірчаста-82. 
а. кліткова-82. 
а. ліl!кувата-82. 
а. надвіРня-82. 
а. вастроlста-82. 

а. ненастроlста-82. 

а. парасольна-82. 

а. поворітна-82. 

а. ПОДВІІІНО-Лійкувата 
-82. 

а. позеиа-82. 

а. призиатичпа-82. 
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а. приllмa.nьпа-82. 
а. ра(я)кковв.-82. 

а. скерована-82. 

а. спробна-82. 
а. сторчова-82. 

а. сурогаТIlа-82. 

а. Т-подібна--82. 
а. ха.тня-82. 
а. шатрова--82. 

а. mтyчна-82. 
.AlrreпвиІІ,-вовиll-83. 

Аатиівдуктор-840. 

Антикатод-85. 
AuтИкaтодииЙ-86. 

Auтикогерер-87. 
Автим:ов-48Т(. 
Автим:онвти-4874. 

Аатиковування-4874. 

Аатисептичниll-89. 
Апара"l'-91. 

а. білописииll-91. 
а. блоківниll-91. 

а. БоДо(вськиll)-91. 
а. букводрукіВllиІІ-91. 

8.. важільииll-91. 
а. вартівпвЙ-91. 
а. вик.:ІИчниЙ-91. 
а. ВlІИірчиЙ-91. 
а. вирівняльивЙ-91. 

а. ВітстовівськвlІ-91. 

а. гаслівииll-91. 
а. головниІІ блоківний 

-91. 
а. дa.nекосяжпиil-91. 
а. друківниll-91. 

а. дуплексниll-91. 

а. запвтииll-91. 
а. звпобіжнвlІ-91. 

а. індукціllниІІ-91. 

а. кіиематографічний 
-91. 

". кіпо-проекціllниll-91. 

БавовняниА-5466~ 
Бава--116. 

б. тролеllшv-116. 

Байдужнй - 151, 1374, 
1364,2353. 

БаАдужість-2353. 151, 
1364. 

Бакелі"l'-1l7. 
БакелітовиЙ-118. 
Бa.nастовиll-I22. 
БSJIіствчнвlІ-123. 

Балон-I24. 
б. ляиповиІІ-124. 
б. склявиА-I24. 

Баибуковиll-125. 
Банка-128. 
б.eтa.nонва--128. 

Бвня-1615. 
Баняcти.il-180 1. 
Банька-1615, 1592,5580. 

5.'\87. 
б. алябастрова--1615. 

В. КОlll1евсаціllвиЙ-91. 

а. лукогасниll-91. 

В. ІІпогокрвтвиll--91. 
а. МорзівськиІІ-91. 
В. вагріВПи.il--91. . 
а. НВllотувалЬНИIl-91. 
а. ваПРЯlІвиА--91. 
В. пастільниll --91. 
а. насті нвиІІ--91. 
а. ордипарвиА-1І1. 
в.освітлювa.nьниlІ -

91. 
в. писииll-91. 
а. полоаковиІІ-91. 
а. орвАlІ8Льни.il-1І1. 

а. проекцIIlИИI!-91. 
а. радіотелеграфниll-

91. 
... радіотелефонииll-

91. 
В. реєстрівпиll-91. 

а. РеВтr"евівськиІІ -
91. 

в. розподільчиЙ-91. 
а. ротаціllвиА-91. 

в. самописниll-91. 
в. світловиll-91. 
а. слуховиІІ-91. 
а. стаціllниil--91. 

а. стрілуватиll-91. 
а. L"Трічпиll-91. 

а. СТРУИОРОВIІИЧниll -
91. 

а. телеграфниІІ-91. 

а. телеграфвиll ІІНОГО-

кратниА-91. 
а. телефовни.іІ-91. 
а. тепловиІІ-91. 
а. фарБОПИСВИIl-91. 
а. хуткодруківниlІ-91. 

в.хуткочивпиlІ-91. 
а. чотврикратнвЙ-91. 

& 
б. ВИСllа-1615, 5580. 
б. ввутрішия-1615. 
б. авпобіжва-1615. 

б. ЛЯ)(ІІова - 1615, 
5580. 

б. квтова-1615. 
б. опалова-1615. 
б. почіпна-1615. 
1). Cbitopo8l;ibha--1615. 
б. склява-1615. 
б. яЙцювата-1615. 

Бараб&В-129. 
б. накрутниlІ-129. 
б. подавальвиll-129. 
б. пружнвниІІ-129. 
б. реєстрівни.іІ-129. 
б. тягловиІІ-129. 

БарабанниЙ-130. 

Барввець--184, 131 
Баранчик-608. 
Барва-5483. 
Барвність--5485. 

а. ЮвlвськиlІ-91. 
а.-резоватор-91. 

Апаратниll-93. 
Апаратия - 92. 93, 

1267. 
Апаратобудування-\)4. 
АперіодичниА-ОО. 
АперіОДИЧВість-90. 
АргоповиІІ-96. 
Аркуш-1851 . 

а. гутаперчови.іІ- 1851. 
а. звпобіжнвll-1851. 
а. IІвгнетввА-1851. 
а. llauгапіиoвиll-1851. 
а. иіднвlІ-1851. 
а. lІосяжевиlІ-1851. 
в. нікліновиА-1851. 
в.олнв'яииll-1851. 
в. платвновиІІ-1851. 
а. пиuковиІІ-1851. 

АркушевиА-1852. 
Арматура-97. 
АрсонваліВСЬКlIlі-774. 
Арсонвa.nізація-l01. 
АсииетричниlІ-І03. 

АСННХРОНllиll-104. 
Астазіllllиll-l07 . 
АстазуваНИЯ,-зованвя-

• 105. 
Астазуватв-l06. 
Аствтuчвиll-l07. 
Астатвчвість-l07. 
Асфa.nьт--l08. 
Асфa.nьтованиll-109. 
АсфалЬТОВllіІ-110. 
АсфальтуввТИ--3299. 
АтиосферпиlІ-ll1. 
АтоивиlІ.-112. 
AtpameHT-5538. 

а. олillllilil-5538. 

Ацетоll-114. 

Баретер-132. 
Басеllll-I34. 
б.~ьпнковиА,ка6а. 

виll-I34. 
Батеріllниll-135. 
БатеріЙПИК--135. 

БатеріЯ-136. 
б. акУIlУJlЯТOриа-l38. 
б. a.nЮllіНіllна-\36. 
б. анодв_ 138. 
б. впрівпяльва- 136. 
б. виснажпа-136. 
б. водопa.nНВН_136. 
и. вольтівська-136. 
б. вуглява-138. 
б. газова-136. 
б. гальвапlчва-l38 
б. дзвіикова--136 •• 
б. ДОПОllічва.-136. 
б. жаро_136. 
б. аапурва-136. 
б. каскадпа-I38. 
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б. лlнІІІНВ-136. 
б. Л8КООВ8-136. 
б. кlсцевв-136. 
б. НQCНВЖI .. -136. 
б. неuереllоснв-136. 
б. освІтnюв8ЛЬН&- 136. 
б. пеI'ВИНlI&-IЗ6. 
б. переНОСllа-1З6. 
б. ПЛЯШКОВ8-1З6. 
б. ПОВ080ВI1-136. 
б. полярнз&ціllн&_ lЗ6. 
б. ПОЛЬОВI1-1З6. 
б. ПОХОДllа-1З6. 
б. проБуо8лыJ-1з6 •• 
6-1 ріВlІопотужнl-1З6. 
б. СТl1цllllla-136. 
б. CТIlцiOHapHa-136. 
б. суха-1З6. 
б. схlдчаста-1З6. 
б. телеГРафна-1З6. 
б. телефонна-lЗ6. 
б. теплоелектричнв-

lЗ6. 
б. тяглова-136. 
б. ФОРIІIВНR-1З6. 
б. центрмьпа-1З6. 
6-1 па.цвти чиН)' 

136. _.' 
Бачення на відцаль--З~4. 
БеверВЖівська аПТ6на-

140. 
Беаватпяll-I44, 
БеаДРОТОDяА-165. 
Беаlскровиll-149. 
Беаконечниll-162. 
Беаперервниll-2378. 
Беаперервність-2378. 
БеанечниЙ-150. 
БеапеЧlllсть-150. 
Беаповlтряний простlр"-

145. • 
БеаполюсоанІІ-I64. 
Беапосер~дпіll-2З74, 

38:!2. 
Беапоссредпість-2374. 
Беареllковиll-152. 
БеареостатннІІ-15З. 
БеаСТРУКТУl'НИIl-166. 
Б~аудаРНlIIl-I54. 
БеаудnрніСТЬ-I54. 
Беацеllентовнn-167. 
БеВШ)·Ullиll-I68. 
Бергканівська трубка 

-160. 
БореговиА-161. 
БетонниЙ-169. 
Бетоно&нІІ-169. 
Бинда-1834. 

б. бляшана-18З4. 
б. аа.~ізна-I834. 

БИНJ\овиll-18З8. 
Бнття-170. 
Біг--5013. 
БігаНН8-НІ, 190. 
Бігnти-\42, 191. 
Бігуи-ЗЗ59. 
Бі.'лектр0.1іза-177. 
БіелектролізинЙ-17S. 
Бін- -48З;;. 

б. I')'8bpebb��-5527. 
б. ааднIА--48З5. 
б. аБIРЧИЙ--48З5. 
б. а~УдЖеllиll--48З5. 
б. Кllщевиll--4835. 
б.КОIІ)'ТвторпиlІ_ 

48З5. 
б.обвинениll--48З5. 
б. обllотвииll--4835. 
б. передиіll--4835. 
б. піДlІщуктивниll_ 

4835. 
б. ПОЧI1ТКОВИЙ--4835. 
б. чинниll--4835. 
б. чільниll--4835. 
б. ч)'Тливиll--4835. 

БіЛВСТНIl-156. 
БілеНня-155. 
Бlли/l-159. 
Білиll жар--157. 
Білописниll-158. 
Біляче колесо--I55-а. 
Бісквіт-173. 
Бlтит-174. 
БітитовиІІ-175. 
БіЧIIИIІ-195. 
Блан( 0)к-179. 

б. буковниІІ-179. 
б. циферниІІ-179. 

БлаиковиЙ-180. 
БлИIll-183, 2005. 

б. світлсвиll-18З. 
БлИІІвння-2005. 
Бликвти-2006,2035. 
БлИlІІниll-2007. 
Блиск-181. 
Блиске.виця-2112. 
БлисквеИЧниll-740, 

2112. 
Блиске.вичник-744. 

б.е.вТОIІВТИЧниll -
744. 

б. вугляниll-744. 
б. вугляииll безПОВіТря

ниll-744. 
б. вугляноплаТівча

стиll-744. 
б. roлкуввтиll-744. 
б. гребінчастиll -

744. 
б. елеКТРОДlUi{\l(ічииJI 

-744. 
б. електролітичниll-

744. 
б. СІІиіСIlИIІ-744. 
б. кліткуввтиJl-744. 
б. КРУЖlUIьниll-744. 
б. ЛlиіllииJl-7 '4. 
б. 0.1illhhl�-744. 
б. патронниll-Н~. 
б. платівчастиll-744. 
б. ріжнвтнll-744. 
6. рог Iтиll-744. 
б. РОЛЬКОFиll-744 
б. стanіllниll-744. 
б. стовповиll-744. 
б. те~ивниІІ-744. 
б. хиткпll-714. 

Б.'lиCJШВIІЧИИКОВиll- 745. 

БЛИСКВВ_2112. 
б.8Ю·8аt'увата-2112. 
б. amISIcta-2112. 
б. КУлястn--2112. 
б. лаНЦЮГОвn--2112. 
б. Н8Мистуват&-2112. 
б. стьожкувата-2112. 

Блок-184. 
б. вирядниll-184. 
б. маршрутнпll-184. 
б. приllunльннП-184. 
6-и СПl1рооаllі-184. 
б.-апарат-184. 
б.-а. ВИІ(онувnч-184. 
б.-а. віЧКО--I84. 
6.-а. двовічковиП-184. 
б.-а. дифереJJцінлы�иll 

-184. 
б.-а. Обuинииll-184. 
б.-а. ПРОlllіжниll-184. 
б.-а. розпорядчиll _ 

184. 
б.-а. чотиривічковиll -

184. 
б;-а. шляховоl блаків-

ки-184. 
б.-гасло--I84. 
б.-ді.~ыlця-184 •. 
б.-електровпя-I84. 
б.-заскочка-184. 
б.-к.~8Віша-184. 
б.-lІІехані8м-184. 
б.-м. нвдстввниll- 184. 
б.-пост-184. 
б.-система.-184. 

Блоківка-187. 
б. абсолютна-187. 
б. абсолютно-доавіль-

чn--187. 
б. 8ВТОМRтнчна-187. 
б. взавмна-187. 
б. групова-187. 
б. Дсввіnьча-187. 
б. залежнn--l87. 
б. напіве.втсматичва 

187. 
б. неаотомвтичпа-187. 
б. незо.лежна-187. 
б.ОРДИllарна-187. 
б. cтaoilllla-187. 
б. умовив-187. 
б. часу-187. 
б. ШЛЯХОВ8-187. 

Блоківниll-188. 
БлокованиА-- 85. 
БлОК)'В8Инн-187. 
Блокувати-186. 
Блочковиll-189. 
Бляск-4542. 
Бляха-І 043. 

б. біnа-l043. 
б. rраТЧ8CТll-І04З. 
б. дірковв"а-l043. 
б. мідна-І043. 

Бляшаниll-l044. 
Бдяппса-3126. 
Бовваввць-513R. 

б. відтнжниll--51:J8. 
б. дерев' нниft--5138. 

Боввавець квм'ЯIlИIІ - ВеликиІІ струм 169 

б. К8ІІ'я"иll-5138. 
б. ОТQсниll--5138. 

Бодо(вськиll) апарат-
193. 

Болометер-196. 
БолсметрИЧИИIl-197. 
Болонn--:UDО. 
БРАдфільдівськиЙ-221. 
Бретнвль-1738. 
Брижоване ввліво--711. 
Бризка-220 
БрикетннlІ-207. 
Бритnвль--5001. 

б. гр&фітовиll--5001. 
б. елеКТРИЧllиll-5001. 

Бритnвльниll-5002. 
БрунастиП папір--

1711. 
Брусок-219. 

V-подібниll-246. 
Baгn--300, 296. 

в. зчіпна-296. 
Вагlвннцн-ЗОО. 
Ваговиll-297. 
ВаГОIl-247. 

в. nВТОIІСllпиll--247. 
в. одииичниll--24 7. 
в. подвlllниll-247. 
в. причіпниll-247. 
в. трамваІ!ниll-247. 
b.-lІотор-247. 
В.-мотор пасажирниА-

247. 
в.-руші!!--247. 

Вагонниll--248. 
Вагопооод-249. 
Вагатіния-З6З8. 
Важелець--4287. 
Важlль-4286. 

н. виснажииll--4286. 
в. гвльміввиЙ-4286. 
в.дотнчковИIl--4286. 
в. друкlвниll--4286. 
в. затрнмпнlІ-4286. 
в. 3VПНІ1нльниll -

4286. 
в. зчіпниll--4286. 
в. колінчастиll-4286 . 
в. И8.прнмниll--4286. 
в. пересувниll· 4286. 
в. писниll-42 J 

в. подвіllниП-4286. 
в. розчіпниll-1286. 
в-І спаровані--4286. 
в. стьожкспос)'ВниJI. 

4286. 
Важlльпиll--4288. 
Важкя.--З776. 
Важкиll-5158. 
Ввжниll-299. 
ВВЖllіСТh-298. 
Важок-677. 
Вакууметер--251. 

б. вугляниll-219. 
б.дотичковиll--219. 
б. алучпиА-219. 
б. нипковиll-219. 

БуБIlSlвіннн-394З. 
БуБНЯВlти~944. 
БуБОIl-129. 
БудіВЛЯ - 1267, 3419, 

4841. 
Будка-1542, 224. 

б. блискавичниковв-

224. 
б. гnуха-224. 
б. жи Іьниковn-224. 
б. каблева-224. 
б. постова-224. 
б. проєкціllпа-224. 
б. Р031110впn-224. 
б. рoanсдlльча 

224. 

• 
Вo.n-252. 

в. переlllИЧnиll-252. 
вnлковиll-254. 
ввлок-25З. 

в. друківниll-253. 
в. карБОВ8ниll-253. 
в. натискниll-253. 
в. наТSlжниll-253. 
в. стьожкопосувииll--

253. 
в. тяговиll-253. 
в. тяжниll-25З. 
в. фарбівниll-253. 

ввльницн--З282. 
в. стояча~282. 
в. шитова...<..3282. 

Ввльничииll~283. 
Ввльцюввиня-3709. 
Ваитажниll-748. 
Варіокуплер--261. 
Варіометер-262. . 

в.двонитковиll--262. 
Варінтор--257. 
Варіяці 1-258. 

в. випадкові--258. 
в. магнетні-258. 
в. м. вікові-258. 
в. ІІІ. добові-258. 
в. м. річні-258. 

Варник електричииА-
1544. 

Вартість-1284. 
в. квадратичва -

1284. 
в. к. пересічна-l:l84. 
в. максимальна -

1284. 
в. мнттьова-I284. 
в. наllбільша-I284. 
в. наllменша-1284. 
в. пересічна -1 ~84. 
в. спрnвжня-1284. 

Ват--263 , 5162. 

б.транСФОРllаторна--
224. 

Будновиll--225. 
Будова--4841, 5314. 
Будyonннн-З417. 341'. 

6. поступове--3417• 
Бум-2G81. 
Бувковиll-184З. 
Буквn--226. 
БукводрукіВIІИIl--228. 
БУКОВllиll-227. . t 
БуиаенlВСЬкиJI СВIТЛОllір' 

-233. 
Бурт-696. 
Бурн-235. 

б. lІІагнетиn-235. 
Бусолп-236, 1638. 
Буферниll-240. 
Бюро-245. 

б. телефонне--245. 

Бвткетер--264. 
в.ДПН8Иометричииll 

-264. 
в.диt.ренцінльниll--

26 • 
в. еталоикиJl-284. 
в. іНJ\укціllпиll-284. 
в.люстроскалевиА--

264. 
в.оциофааовиJI--264 •. 
в. подвlllпиlt-284. 
в.С8110писниll--265. 

264. 
в.теnnовиll--284. 
в. трифааовиА--264 •. 

Ватниll-266, 5163. 
Вnто-годипа-263. 
ВбнраинlІ~181. 
Вбираиість--3181. 
Вбираиия--12, 3185. 

в. аТКСсферне--З185 .. 
в. вибlрче-3185. 

·іІ в. зміllпе--12. 

Вбирати-l0, 3183. 
Вбирач-Зl80, 3182. 
Вбирииll--З184. 
ВбирНість-ll.4753. 
Вrлиб просуватися --

272. 
вrвипчеииJl-287. 
БrвИНЧ)'В8ння--268. 
вrвинчувати,-НТИТИ 

269. 
Вебер--27З. 
Ведіния-274. 
Вежа-139. 

в. перехідиа-139. 
в. постовn--l39. 

Beкrop--279. 
в-и роабlжиі-279. 

Векторниll-'.!80. 
ВеликиЙ--202. 1781. 

в. cтpyм--4510. 



~ 
І 

і 
" і 

1\ 
~ .{~z:-.:;~_= ..... ~L--

r 



170 

ВеПИЧИllа-281. 
в. мвттьова-281. 
в. струму ва n амп. 

-4506. 
ВевельтівськвlІ - 282. 
Вентвпятор-287. 
ВевтиляціЯ-289. 
ВеIlТИЛЬ-285. 
Вервечка-3206. 
ВеРllутиll-383. 
Верстат-4 792. 

В. діркувальвиll-
4792. 

В. крутвпьввlІ-4792. 
в. полірувальвий-

4792. 
в. mвурокрутвий-

4792. 
Вертальник-3628. 
НертаННЯ-379, 382. 

в. землею--379. 
Вертатися-381. 
BePX-291, 294. 

в. непрозориll-291. 
в-а скісно зрізати 

294. 
Bepxhill-292. 
Верmковиll-295. 
Вершок-293. 
ВзаЄlllини-4425. 
Взасмоіндукція-306, 

308. 
Взаємочив-З07. 
ВЗірець-2499. 

в. СDітломірЧИIl-2499. 
Ваірцевиll-2503. 
Вибива ч-3827. 
Вибірність-4469. 

в.lІодвіllва-4469. 
ВибірчвlІ-1303, 4468. 

в. ввклик-5350. 
Вибруд-2681. 
Вибух-314. 
Вибухати ,-хнутн-ЗI6. 
Вибуховиll-317. 
Вивертати ,-рнути- 500. 
Вивід-2841. 
Бивірениll-496. 
5ивірчиll-498. 
!lнві рЯlIНЯ ,-рения-497. 
Вивтік-5319. 
ВИГИIl-501. 
ВИГlІнаТIІ-502. 
ВигідниП-503. 
Виг. fаджування ,-ження 

- -.429. 
Вигладжувати ,-ДІІТи-

4430. 
Вигляд-327. 

в. СИНУСОідальвиll-
327. 

Вигнуття-501. 
-Виготовлен hl�,-туваииll 

-1314. 
ВиготовлюванвlІ-1315. 
8ИГОТОВЛЯННЯ,-лення

-1313. 
НИГОТОВЛIlТU ,-ВИТН-

1316. 

Вепичива - Вимикач меЧИRовиll 

Вид-327. 
ВидаВ811l1я,-даивя -

2801. 
Видавати ,-дати-2802. 
Виданиll-2803. 
Видатність-596, 2760. 

в. добова-2760. 
в. електрична-2760. 
в. електроліТИЧlІ8-

2760. 
в. мехавічиа-2760. 
в. пересічиа-2760. 
в. ПИТОIllа-2760. 
в. ПОВIlа-2760. 
в. практична-2760. 
в. річна-2760. 
в. світлова - 2760, 

4386. 
в. уявва-2760. 

Види-329. 
Виділеllиll-511. 
Виділяввя-510. 
Виділятн,-лити-512. 
Видвість-325 . 
Видовжеввя-5202. 
ВидруковуваllllЯ, - ку-

В8Нllя-2795. 
Видруковуnати-2796. 
Видрукуваllиll-2794. 
Видуга-3847. 
Вижолобок- 204, 514. 

в. рвдіяльниll-514. 
Вивнавчик- 3948. 
Вивнаqати ,-чити-2648. 
ВизначеННЯ,-чання-

2307, 2647. 
Виllманиll ключ-4897. 
Виймати, виllияти -

533. 
Виклик-515. 

в. автомаТИЧllиll-515. 
в. гуДковиll-515. 
в. дзвіllковиll-515. 
в. індукторниll-515. 
в. лямпочковиЙ-515. 
в. різкиll-515. 

Викликальня-517. 
Викликати-516. 
Викличииll-517, 3289. 
Виключник-525. 
ВИКОllавчиll-1418. 
ВИКОllаllиll-538. 
Виконаllня-537 .. 
ВИКОllувати ,-HUTI1-539. 
Викопування,-Пв,uня-

2816. 
Викопувати,-пати- 2815. 
Ввкористаниll-1420, 

5322. 
ввкористовування,-тан

ня - 1419, 5321, 
5320. 

Використовувати ,-тати-
5323,1421. 

Викочування-518. 
ВикочуваТИ,-КОТliти-519. 
Викручувати ,-крутити 

500. 
Виладування-3967. 

ВиливаНИIl-1854. 
ВиливаIlВЯ,-ЛИТТЯ-

2778. 
Виливвиll-2779. 
ВилицЯ-4838. 

в. ввдземна-4838. 
в. централізовава-

4838. 
Виличвиll-4839. 
Вилка-ЗЗ0. 

в. злучві~~30. 
в. двополярні -330. 
в. електролітичні-

330. 
ВилкуватиЙ-З32. 
Вилусх--5087. 
ВилучаННЯ,-ченвя -

5210. 
Вилучати ,-чити-5212. 
ВилучеllиЙ-5211. 
Вилучне нромінювання 

-5819а. 
ВИЛУЧlІик-525. 
Вимикаllиil-524. 
ВимикаНня,-:мкнення -

528,566. 
в. ГРЯllичие-528. 
в. З8леЖllе-528. 
в. максималыl-528 •. 
в. миттьове-528. 
в. мівімальве-528. 
в. веззлежве-528. 
в. обмежено-аалежве-

528. 
а. IІрохідве-528. 

Вимикати ,-МКllути-526, 
567. 

Вимикач-525. 
в. важlЛьвиll-525, 
в. висважениll-525. 
в. ВIІСУВlІиll-525. 
в. віltдальвиЙ-525. 
в. відосередковвІІ-

525. 
в. вугляниll-525. 
в. горшковиll-525. 
в. груповиП-525. 
в. грявичвиll-526. 
в. rудзиковиll-525. 
в двополюсовиll- 525. 
в. дистац,iJIниll-525. 
в. диференціllвиll-

525. 
в. дільвичниll-525. 
в. електромагветвиll 

525. 
в. живосрібвиll-525. 
в. запаСllиП-525. 
в. запобіжниll-525. 
в. звичаЙниП--525. 
в. камерниll-525. 
в. кіпцевиll-525. 
в. колі нчасто-важіJrЬ-

ниll-525. 
в. коробочковиll --525. 
в. магнетвиll-525. 
в. максимальниll- 525. 
в. мережниfl-52~. 
в. мечикооиll-525. 

Вимикач МИТТЬОВІІІІ - Висвага максимальва 

в. миттьовиll-525. 
в. мІнімальвиП-525. 
в. настіllинП-525. 
В. ватискниll--525. 
в. натяжниП-525. 
в. вулевнП--525. 
в.одвополюсовИIl-525. 
в. оліllний-1936, 525. 
в. операцillllиil-525. 
в.ординарвиІ!--525. 
в. перекидниll-525. 
в. пlдстроевиП-525. 
в. поверховиП-525. 
в. новільниil-525. 
в. повітривніІ-525. 
в. поворіТllиП-525. 
в. ПОДВіllниll-525. 
в. ПРІІТичковиll-525. 
в. пруживниll-525. 
в. ріжнатиil-525. 
в. роадільчиП--525. 
в. РОЛЬRовиil--525. 
в. ручвИі!-525. 
в. секцiilвиll-~25. 
В. стовповнlІ--525. 
в. СХідчастиll-525. 
в. траllсформаТОРlші! 

-525. 
в. тринолюсовиll- 525. 
в. трипроводовиП--525. 
в. трУбчастиfi--525. 
в. ХУТКОЧИlІвиll-525. 
в. mвуровиll-525. 
в. щогловиП-525. 

ВвмичннП-527. 
ВимІва-2475. 
Вимір-1326. 

в. баліСТИЧRиll-1326. 
в. ДопомічниП-1326. 
в. електричниll--1326. 
в. калориметричииll--

1326. 
ВИМlрвик-1328. 
БИМірвЯ-1329. 
ВимірчиП-1329. 
ВИМlрюваниП -1330. 
Внмlрявиfi-1327. 
Виміряння,-рення-1326. 
Вимірятн,-рИТН,-ся -

1331. 
ВнмкнутиП-565, 529. 
Вимовність--4753, 102. 
Внвесення-3177. 
Виображати,-бразити -

1337. 
Вноб ражевия-133l 
Випадання,-дення-596. 

534, 510. 
Випадати,-пасти-597, 

535. 
Випадниll-536. 
ВНllалениR-2485. 
Випарвість - 4753, 

1416. 
Випаровування--1415. 
Випаровувати ,-рити ,-СЯ 

-1417. 
Ввпереджання-2631. 

в. гістерезне-2631 

Випереджати,-днти-

2629, 5261. 
випередниП--2630, 5262. 
Випинання,-пиуття-5»2. 
Внпнвати,-пвути,-ся -

553. 
ввплив-3435. 
випнутиll-551. 
Виповвеннfi--2259. 
ВИПОВRюва.ння,,,нення-

2Д;~. 
виповвювати,~внТН-

2260. 
Виправлевнl! -- 541, 

1425. 
Виправлявня,-левня-

540, 1424. 
виправляти,-витн- 1426, 

542. 
Виробниll-1432. 
Винробовня-3370, 1432, 

2761,4794. 
випробовування ,-буван-

ня-1430. 
в. лlвіilве-1430. 
в.llаднасна",не-1430. 
В. підводшr-1430. 
в. приllмальне--1430. 
в.тривале--1430. 

Випробовувати ,-бувати 
-1433, 2652. 

Винроб( оо )увач-1431, 
352$. 

в. акумуляторвиll--
14:31. 

в. батерillвніІ-1431. 
н. лініllниЙ-1431. 
в. стацillвиil-1431. 

l:ІипробувавиП--2651. 
випробуваllвя-2650. 
Випробувач-1431. 
ВипромівюваниП-1318. 
випромінювач-3872. 
Випроставиll-545. 
ВипростувальвиП-859, 

547. 
Випростувальвlсть- 859, 

4423. 
Випростуваввя ,-ставня 

-544. 
Внпростуватн-546. 
Випростувач-543. 

в. алюмініІІниll-543. 
в. аргоиовнП-543. 
в. пібрацillниll-543. 
в. дволямповиП--543. 
в. електролітнчниП-

543. 
n. живосріБНIІИ -

543. 
в. катодниП-543. 
в. лямповиll-543. 
в. мехаВічвиfi-543. 
в. неОНОВIІП-543. 
в. ОДlІолямповиП-543. 
в. трилямповиll--543. 
в. хемічвиfl-543. 

Випруд-4035. 
Випуск-548, 499. 

в. вanитнll-499. 
в. сухиJl--499. 

випускаиня-548, 1428. 
випускати ,-ститн--549 , 

1429. 
ВlІІІУсквиll--550. 
вираа--561. 

в. сихболічииll--561. 
Вираавиll-5857. 
Вирааність-5547. 
Виріввювання ,-ввеиня--

540, 544, 5268, 558. 
Виріввюватн,-ВВЯТН,-са 

-542, 559, 5269. 
Вирівmoвач-5271. 

в. магветииА--5271. 
Вирівняльвиll--240, 560, 

541,5270, 5272. 
Вирlз,-зувавня,-завня 

-563. 
Вирізаllиll-562. 
Вирlзковиll-4461. 
Вирізувати ,-8атн-564. 
Виробляввя,-левня--

5344, 3699. 
Виробляти,-бити-З698. 
ВиробиевиІ!--1068, 

5345. 
Ввробвицтво--3691J . 

в. >масове-3699. 
Виробня--l064.. • 

в. електротеХВlчва--

1064. 
Висаджуватн,-ДВТН- 316. 
Висихаllвя-(;86. 
Висихати,-сохнути-587. 
Вискакувавня-568. 
Вискакувати,-скоqити-

569. 
Вискочниll-570. 
ВислідвиП-3865, 4194. 
Вислухавиil-571. 
Вислухувавня,-хавня 

телефовом--572. 
Вислухувати,- хати-573. 
Висмоковуваивя,-КУ

вавня--521, 5680, 
5679. 

Висмоковувати ,-кувати 

-522,5682. 
Висмокувавиll--520, 

5681. 
Висмолениll--574, 2702. 
Висмолити-2703. 
Висвага-4036, 4035. 

в. аперіодичиа--4035. 
в. аТllосфер;.а-4035. 
в. безперервиа-4036, 

4035. 
... (по)біЧllа-4035. 
в. блискавичва-4035 
в. електричиа-40З5. 
в. жмуткувата-4035 
в. зворотва--4035. 
в. іскрова-4035. 
в.китч~О35. 
в. коливиа-403Б. 
в конвекціllва-403Б. 
в. маКСИlmJlьва-4035. 
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в. ми'М'Ьова-4036. 
в. місцева--4036. 

в. ~~з~~anримиа-
... переривчаста _ 

40:15. 
в. періодична--4035. 
в. поверхнева--4036. 
в. повільпа--4036. 
в. ПРОМfияста--4035. 
В. рlВ'lОнаприина_ 

4035. 
В. СlІопом--4035. 
в. спробиа--4036. 
в. статична--40З5. 
в. сяIlПOllа--4035. 
в. тиха~035. 
в. хутка--4036. 
в. часткова--40.;5. 
В-І'}' полегшити -

4035. 
ВИСНl\Жанни,-жения-

4043. 
Виснажениll-4044. 
ВиснаЖl1иll--4038. 
Виснажник--4037. 

в. nлюиівіllииll -
4037. 

в. голчастиll--4037. 
в. рлеКТРОЛlтичниll-

4037. 
в. кулястиll--4037. 
в.олив'яниll--4037. 
в. ріжнатиll--4037. 
в. рогатиll--4037. 
в. рольковиlt--4037. 
в. ручниll--4037. 
в. сиllвовиll--4037. 
в. універсальниll-

4037. 
Виснажиикова кулька 

-5581. 
Висн:алЬииll -

Висиажуванни ,-жавня, 
-ження-4036. 

Висню,кувати ,"'жати, 
-жити- 040 

Висниll-336. 
Виrокиll-575. 

в. дашок-691. 
ВисоковольтовиЙ-576. 
Висота-577. 

в. ефектив"а.-577. 
ВlІсотовизначник-3890. 
ВИ('1'ИЛВІІНЯ,-стелення-

523. 
в.о.лив'ине-523. 

Внстілка-523. 
Вист}'п-578. 

в. обр~б,"ениll--578. 
в. передніlt--578. 

Виступання-579. 
ВИСТУПіІТИ ,-пити-580. 
Висування-507. 
Висувати ,-суиутн-508. 
ВИСУВНJlIІ-509. 

в. лиипа-32f!6. 
Висушениll-582. 

Висушуванви ,-шенни-
-583. 

Висушувати,-шити-584. 
Витворениll-557. 
ВитворецЬ-648, 5851. 

в. барабаНllиІІ-5851. 
в. бевзаліаовиll--5851. 
в. гладкиlІ-5851. 
в. ДВополюсовиll-

5851. 
в. двофазовиll-5851. 
в. дірчастиll-5851. 
в. дротяяиll-5851. 
в. вапасниll-5851. 
в. аіркуватиll-5851. 
в. аубчастиJ1--5851. 
в. кlльцевиll-5851. 
в. колесуватиll-5851. 
в. короткозамкнениll 

-5851. 
... кружальниll -

5851. 
в. ИlІогополюсовиll-

5851. 
... неполиризовавиll-

5851. 
в. одвофазовиЙ-5851. 
в. подвiliниlt-5851. 
в. полюсовиll-5851. 
в. поляризованиlt-

-5851. 
в. регулівниJl-5851. 
в. стрижневиlt-5851. 
в. струмопровіднuй-

-5851. 
в. фрезованиЙ-5851. 
в. центрованиll-5851. 

Вuтворцевиll-5850. 
Вuтворця -648. 
Витворюваниll-554. 
Витворювання ,-рення-

555, 3699. 
Витворюватu,-рuТU 

556. 
Вителка- 339. 
Витикання-579. 
Витикатися ,-ТКНУТИСЯ-

580, 2275. 
Витичниll-581. 
Витік-5316, 5319. 

в. бічниll-5319. 
в. вторuнниll-5319. 
в. магнетниЙ-5319. 
в. первинниЙ-5319. 
в. рівноиірниЙ-5319. 
в. розподілениJl -

5319. 
Витіканни-5316, 5319. 

1437. 
ВИ'Рікати ,-текти-1438, 

5317. 
Витічпиll-5318. 
Виточениll-592. 
Виточування ,-чення-

-590. 
Виточувати ,-чити-591. 
Вит~.ата-1234, 41 !1. 

в. стала--4121. 
Витрачання-1236. 

Ви :,рачати ,-тра7lJ'Jllr-
1~37. 

Витрачениll-1235. 
l:ІитриваmН!-5308. 
ВИТРИRl1Лlсть--530tl. 
В'IТРпи-513. 
Ви,ушка - 2136, 

2252. 
Витягання .-гнення-588, 

593, 1311. 
ВитигаТИ,-гти-589, 1310. 
Витягнутиll-1312. 
Витяжниll-59!>. 
Вихlдниll-2844, 1444, 

598. 
Вихор-344. 

в. електроиагнетвиll 
344. 

в. ИilГllетниll-344. 
Вихровиll-343. 
ВичаRленнlІ--504. 
Вичавлювавни--505. 
ВвчавлюваТІІ ,-вити- 506. 
Вища гаРИОllічна--585. 
Виява-5844 . 
Виявлениll-2481. 
Виявлеllllя-861, 1338. 
Виявляння,-леuпя-

2482. 
ВIUIВЛЯТu,-вити-2589. 

2483. 
ВIUIВІІик-1362. 
ВиивнuковиА--1363. 
Віблик-2901. 
Вібло-5505. 
Вібратор--319,4248. 

в. ГертцівськиА --4248_ 
в. Квппівськиll -

319. 
Вібраціllllиll-320. 
Вібрувати-322. 
Вігандівська ломпа-

323. 
ВідбиваНllя--2808. 

в. иішаllе-2808. 
в. "ІІогокраТllе-2808., 
в. ОДІІократне-2808, 

Відбивати,-бити-768. 
2806. 

Відбивач--2804, 4242. 
в. бляшаииll--4242. 
в. віТРИНllиll--4242., 
в. внутрішніll-2804, 

4242. 
... глибоко-конічниll-

4242. 
в. зовнішніll-2804. 
в. люстровиll-2804, 

4242. 
в. иельхіоровиll--4242. 
в. ІІадвіРНИIl-4242. 
в. перестаВllиП--4242. 
в. півкулястиll-2804. 

4242. 
в. склицьованиА -

4242. 
в. стелевиil--424Z. 
в. сценічниll--4242. 
в. -відрядиик--4242. 

Відбивниll Відштовхувати 

Відбввниll-2805, 2807. 
ВідбивніСТЬ--4753, 2805. 
Вlдбирач--З558. 
Відбити-2809. 
ВlдбіП-2734. 

Вlд!tr,итиА-2777. 
Відл чуватн,-чити -

2831. 

в. автоиаТИЧlшll--2734'. 
в. звичаllни/l-2734. 
в. подвillllиЙ-27;J4. 

Вlдбіitниil-2735. 
Вlдведениll-2731!. 
Відведеllllя-2737, 2754. 
Відвід-2754. 

в. перехідниlІ-2754. 
в. подвіtlllиil-27;;4. 
в. простиll--27 ':'4. 
в. уземлювальниtl-

2754. 
ВідвіДllиіl-2756. 
Відводити ,-вести-2755. 
Відполі чка-2841. 
ВідположениЙ--5174. 
ВlдволожуваННЛ,-ження 

-5173. 
Відворітниil--2;;О8. 4154. 
ВlдгtlЛужеllllll-2746. 
ВіДГ.lЛужування ,-ження 

--2745. 
Відгалужувати ,-зити,-ся 

-2747. 
Відгалузниll-2714, 2748. 
Відгал~'З0к-27 45. 
Відг,лок-27 45. 
.DіДJ'винтниil--2753. 
ВіДJ'ВИllчеllиll--2750. 
Відгвинчування ,-чення 

-2751. 
ВіДJ'ВИІІчувати ,-ІІТИТИ ,-СВ 

--2752. 
Віддавuниll-2757. 
Diддавання-2760. 
Відд<\вати ,-дати-2758. 
Ві~1RЛениЙ--51R8. 
Віддалення-51 7. 
ВіДДfL1ЯlІня--5187. 
Віддоляти,-лити--5189. 
ШДДl1Ль-4100. 

в. фокусовв-4100. 
ві'щfL1ыllіl-929 •. 
Відданиll-2759. 
Відд \ча-2760. 
Відділ-2761. 

в. елентролітичний-
27(Н. 

... радіоте"еграфниll--
27ІН. 

в. те"еграфниn-n~61. 
в. теlеФОIlННn-~, '.·1. 

.ВіддіЛЯIІIІЯ ,-.lellllfl--2-7G 1. 
Віддільчиll-276Z. 
Від'синиll--2813: 
Віді гріваНІІЯ ,-rp І'М'Я--

2783. . " 
Віді грІвати .-гр,тн--~ 784. 
Відігрівниll-2784-а. 
Віді грітиll-2785. 
ВідімкнеllиЙ--2770. 
ВіДКИДfLння,-кинення-

2736. 
Відкидниll--2767. 

Вlдлучання ,-чеНllЯ-. 

2822 . 
ВІдлучати ,-чити--2824. 
Вlдлучениll--2823. 
ВіДЛУЧlшк-525. 

В. ВИСОКОЇ чо.стоти-

3180. 
Вlдиет -4035. 
ВlдмнканнlІ--2772. 
ВідмикаНIІЯ -- 2775, 

2797. 
в. ПОВllе-2775. 
в.тимчасове--2775. 

[3іДИИltаТИ,-МКIIУТИ,-СЯ:-
2773, 2798. 

Відмичниtl-2774. 
ВіДмітниlі--2780. 
ВіДlІов.lе,шll--395. 
Відновлення-394. 
ВіДlювлюваllиll--396. 
DіДНОВЛlOваНUЯ,-леНI1Я-

442. 
ВіДlІовлювати,-ВИТИ-

397. 
ВіДIІОВЛЯТIІ,-вити-441. 
Відновниll--398, 393-а. 
ВіДНОСllиll-2781. 
ВіДlІосність--2781. 
Відношення--2782. 

в. перодаТllе-2782. 
Відосередковиll--5499. 
Відосоредковість--5499. 
Відпадання--2791. 
Відпадати,-пасти--2792. 
ВіДП8дниtl--2793. 
Відполениll--2789. 
l:Slдпа.лЮВ&lfня,-ления-

2765. 
в. терМО\lагнетне-2765. 

Відпих-2832. 
Відпихання--2832. 
Відпі р-2734. 
Відповідниll-2749, 4692, 

.. 693. 
Rідповідність--4692. 
Відповідь-2743. 
ВіДI10рність-3787. 
Відпочинок--2764. 
Відпуск--280 1. 
Відщ·скаНllя-2801. 
Відпустити,-('кати.-ся-

2802. 
Відпущениn-2789, ~803. 
Відрегульоваllиn-2811. 
Відрогу льовуваннл ,-лю-

ваllня--2810. 
Відрегульовувати,-регу

<lюватн--2812. 
Відривання~2~16. 
Відривати, ВlДlрвати-

2815. 
ВідривннlІ--2817. 
Відрізок-4454. 
Відряджання,-жеИІІЯ-

3423. 
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Відриджатн,-дитв- 2962. 
3422. 

ВІдрЯД)К8ииА--3421. 
Відрядниll-2800, 2963. 
ВІдрядиик--2799, 2964. 

5065. " 
в. концвртовиll-29.4. 
в.ляиповиА--2964, 

2799. 
в. л. телвграфПИЙ--

2964. 
в. переносниil--2964. 
в. простиn-2964. 
в. суприжеllиll--2799. 
в.телегрвфнИIl-2964. 
в. телеФОullиll-2964. 
в.-відбивач-2964. 

ВІДСИСJlиll-2818. 
ВіДСК8куваНlIЯ--2819. 
Відскакувати-2820. 
ВідскочниИ--2821. 
Відслівна плата--3405 • 
ВідставаНllя-2825. 
Відставати ,-тати-2826. 
Відстань--83\ . 

в. ивжиполюсова--831. 
Відстроєини--2828. 

в. цілковите-2828. 
Відступ-3720. 
ВідсуваННЯ,-сунеиия-

2786. 
Відсувати ,-суиути --

2787. 
Відсунутиll--2788. 
Вlдсутність-2829. 
Відтворвиня--439. 
Відтворювати ,-ритн-

440. 
ВідТручувания-2832. 
ВідТЯГ8нии-28З8. 
ВідТИГ8Т", гти-2839. 
ВІдтягачка-2841. 
ВlдrЯЖJlнlІ-2842, 2840. 
Відхил -- 2768, 5223, 

4558. 
в. електричниll--4558. 
в. західниll--4558. 
в. иагнетовиn--4558 • 
в. східииll-4558. 

ВіДХИЛВllиll-2769, 5224. 
Вlдхилоиір--822. 
Відхилопоказна стрілка 

-4561. 
ВіДХИЛИННИ.-ЛВІІИfl -

5223, 2768. 
в. граllичне-z,768 • 
в. пересічнв-2768. 
в. ПОВlIв-:?768. 

Відхилити,-лити-2770. 
Відхилятися ,-литиси-

4560,5225. 
lsідхилыlll-2771 •. 
Відштовхииll-2834. 
Відштовхувавия-28З2. 

в. ~лвктроіllдуктивве 
-2832. 

в. иолекулирие--28З2. 
Відmтoвхуватн,-хиути-

2833. 
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Відmукувач електро-
. магнетниll-5069. 

В1ДШУМНИк-5656 
Віз- 4923. 3160. . 

в. жильииковИJl. кабле
ВИ~-4923, 3160, 

в. ОСВlТЛЮВ8JIьниJl_ 
3160. 

... рщіотелеграфниА _ 
3160. 

ВіЗОК-4934, 1485. 
в. пересувниJl-1485. 
в. поворітииJl-4934. 
в. почіПНИJl-4934. 

ВіDськовиll-372. 
ВІкно вимірче-2594. 
ВІкові М8Гветві ВlІlвв-

278. 
BikohbbJI-2598. 
Віконце лосвякове--

2599. 
ВlльвиА-4422. 
Вільно почеплевиD-

4422. 
Вінець-1719. 
ВіНЦЯ-1747. 
ВірваИТ--5437, 4884. 

в. дротяннJI-5437. 
в. запобіжниD-5437. 
в. затискниD-5437. 
в. почіПНИЙ--5437. 

Віск-432. 
ВіСllиJl-2693, 44. 
Вістря-2720. 

в. збіжне-2720. 
в. збі~че-2720. 
в. набіжне-2720. 

Вісцинове цідило-335. 
Вісь-2730. 

в. МnГllетна-2730. 
в. поворітна-2730. 
в. полярна-2730. 

Вітер електричниJl 
302. 

Вітка-301. 
ВітринниЙ-340. 
Вітрит-341. 
ВітровиЯ-304. 
Вітровиця-289. 
Вітрогін-287. 
Вітряк-2000. 
ВітстонівськиЙ-342. 

в. місток-52І5. 
Вія.~уватиЙ-277 . 
Вказання-~218. 
Вказівкв--5216. 
ВказіР.ниD-52t7, 5220. 
ВК83l1ик-5216. 
ВклаДВlІнЯ--477. 
Вкладати,-Лfiсти-479. 
ВкладениЙ-478. 
Вкладеннп-5221. 
ВкручеllиЙ-267. 
В./OdСllиll--4G62. 
Властивість--4423. 

в. ізоляціПна--4423. 
в. магнетнв-4423. 

ВЛОГОВИJlа-G96. 
Вмикання-349,462. 

Вllикати--461, 348. 
Виикач-873, з.7. 

в. батерillниlt-347. 
Внутрішиіfl-364. 
ВовняниJl шнур-5598. 
ВогкіСТЬ--4899. 
Вогнегасник-2541. 
ВогнестіЯкиЯ- 2540. 
ВогнестіЯкіСТЬ-2540. 
Вогнетривкиlt-2542. 
Вогнетривкість-2542. 
Вогнянотечва електролі-

за-2539. 
Вогонь-2544. 

в. коловиil-2544. 
Вода підкислена-365. 
Водневиll- 368. 
ВоднеRо-кисневиD-369. 
ВодограJlНИJl--5411. 
ВодоелеКТРНЧНИJl-667. 
ВодоелеКТРОВНЯ--664. 
ВОДОН8JIивниJl-366. 
ВодонепроникливиJl-

367. 
Водоструминни/!-370. 
Водяни/!-371. 
Вологиll-351. 
Вологоелектромір--663. 
Волокно-24t4,409, 

в. азбестове-409. 
в. бамбукове-409. 
в. поДовжнє--409. 

Волок ,уватиП-408. 
Волосина-410, 2414. 

в. амілоl;ща-2414. 
в. бамбукова-2414. 
в. Вольфрамова -

2414. 
в. ВУГ_lяна-2414. 
в. гнічена-2414. 
в. закріплена-2414. 
в. кварцова - 2414, 

410. 
в. лямпова-2414. 
в. магнетна-2414. 
в. мет8JIьована-2414, 

410. 
в. паперова-2414. 
в. почіпна-2414, 410. 
в. світна-2414. 
В. спірально-зігпена 

2414. 
в. торіilована-2414. 
в. тнгнеllа-2414. 
в. ЦИРКОllопа-2414. 

Волосни/!--411. 
Вольт--412. 
Вольта-JраМ)fівська ма-

ШИllа-413. 
Вольтаж--414. 

в. сталиtl--4t4. 
ВОЛЬТlllзація--415. 

в. сиlJусоlдалыla -415 
Вольтаметер--417. 

в. БунзеllіВ(СЬКИil)-
417. 

в. ВllговиП--417. 
в. водяниt!--417. 
в. газовиil-417. 

в. електролітични/!-
417. 

в. металевиfl-417. 
в. мідниП--417. 
в. об'ємниІІ--417. 
в. обсяговиlt--41'; . 
в. срібловИ/!--417. 
в. титраціПни/!--417 . 
в. ЦИНКОВИЙ--417. 

Вольтампер--418. 
Во.~ьтампеР1dетер--419 . 

в. кешеНЬКОви/!--419. 
Вольта-фараДИЧIІа Івдух-

Цlя--420. 
ВОЛЬТівськиll--416, 426. 
Вольт-кулон--422. 
Вольтметер--423. 

в. аперіодичниЙ--423. 
в. гаслівниll--423. 
в. головниil--423. 
в. двоскалевиll--423. 
в.диференціяльниЯ--

423. 
в. дотичкови/!--423. 
B~ електромагнетни/! 

423. 
u. многокамерпиll __ 

423. 
u. мпогоквадрантовпй 

--423. 
в. подвіЙниП--423. 
в. нружинни/!--423. 
в. саМОПИСJlи/!-423, 

425. 
в. синхронізаціilииil 

--423. 
в. статичниll--423. 
в. стаціJlниИ--423. 
в. сумарниJl--423. 
в. тепловиJl--423. 
в. ТОЧllиll--423. 
в. фllЗОRиll--423. 

ВольтметРООJlIl--424. 
Вольтододатна динамо-

2:37. 
в. машина--427, 1963. 

Вольфрам--428. 
Вольфрамовиll-429. 
Ворочок-2033. 

в. полотняниИ-2033. 
в. шовковиЙ-2033. 

Воскуваннл--3298. 
Воскуватиil-433. 
Восьмикратна телеграфія 

-2608. 
Впадання в сивхронізм-

446. 
Впадати, впасти в синхро-

нізм--445. 
ВпадниЙ--2861. 
Вплив-384, 353. 
Вплітати ,-лести--447. 
ВправлениП--5083. 
Вправляння ,-лення-

5082. 
Вправляти ,-вити-5U84. 
Вправність-2140. 
Впровадження-270. 
Впуск-270. 
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ВпускаТВ,-СТИТИ--449. 
ВпусковиИ--271. 
Вражати, врuзити-3392. 
Вставляти,-вити--471. 
Встромлити,-МИТИ--476. 
Втома,-млення-5324. 
Втоилени/!--5325. 
Dтоилюввльниll--5326. 
втоилюввльність -

532 і. 
ВТОIІЛЯТИCSl,-митися

.327. 
ВТОРИННIІ/!--480. 
Втрата-3433. 

в. додаткова--3433. 
в. вимірна-3433. 
в. заГRЛьна--3433. 
в. змінпа-343З. 
в. наЯбільша-3433. 
в. шкіДllа-3433. 

втрачениП--3434. 
Втягання .-гнення--483. 
Втягти-3737. 
втяжниll--485. 
Вугіль,-гіллл--5182. 

в-я буре--5182. 
в-я велике--5182. 

Гавс-639. 
Гадаllиll-3479, 2584. 
Гав-603 .•. 

г. гримучиil--603а. 
г. металевиЙ--603а. 
г.оклюдованиJl-603в. 
г. світильниИ--603а. 

Г830виИ--604. 
ГазоДинамо--605. 
Гааоелекгрод--5725. 
гааопідпадыlк-606 •. 
Гааосвітлова лямпа-604. 
Гааотворення--607. 
Газування, зовання-510. 
ГаИЛЯНДОВIl дія грама -

643. 
Гаilслерівська трубка-

644. 
Гак-1792. 

г. бічниtl--1792. 
г. заitоржениИ--1792. 
г.І-подібниИ-1792. 
т. іволяторнИП--1~12. 
г. іВОЛЬОВIlний-1 J2. 
г. иастіини!і-1792. 
г. подвіПllиЙ-1792. 
г. почіпии/!--1792. 
г. стеЛЬОВIІIІ-1792. 
г. U-n )дібllи/!-1792. 
г-а викрутити--1792. 

Галеніт-609. 
Галеl1ітовиlt--610. 
Галеrіл--61l . 
Галузка--301. 

г. ріPllOбіжна-301. 
Гв.льваніваl,ія-612, 613. 
Гвльванізованиit-614. 

в-я великозериясте --
5182. 

в-я rрафітие-5НI2. 
в-я грубозернисте -

5182. 
в-я дрібнозернясте -

5182. 
в-я каМ'Яllс-5182. 
в-я копальи(ев)е-5182. 
в-я мінервльне--5182. 
в-я м'як8--5182. 
в. васоченвil-5182. 
в. одноріДИИIl-5182. 
в. плюсовиll--5182. 
в-я ретортие--5182. 
в-я тверде--5182. 

Вугледержавка-5176. 
в. верхни--5176. 
в. СПlдпя-5176. 

Вуглезернясти/!--5177. 
ВуглезерняСТіСТЬ-5177. 
ВУГЛИRа--5182. 

в. дотичкова--5182. 
в. мінусова--5182. 
в. плюсова--5182. 
в. ПІІмідиена-5182. 

r 
Гвльванізовня--3370. 
ГалЬВВНlзуванни--612, 

613. 
Г. дотикаНlІям-fi12. 
г. звнурлнням-612. 

Гальваиізувати_615. 
Га.аьванічни/l-616. 
Гальванокавстичний--

618. 
Гв.льванокввтер--619. 
Гальваllометер-62() . 

г. абсолютниll-620. 
г. аперіоДичниИ-620. 
г. вст.,тичниЙ-620. 
г. балістичниП-620. 
Г.двонитковиЙ--620. 
г. Дllфереицілльни/!-

6:lU. 
І·, електромагнетнии-

620. 
г. закрутннlІ- 620. 
г. кешеиьковиЙ-620. 
". коливииі!-620. 
г. люстровий- 62U. 
г. морськиit-620. 
г. панцероваllиП-620. 
г. переносниЙ-620. 
г. пружинниП-620. 

. г. прямовисниll-620. 
г. самописниil--G20. 
г. скалеви!і--620. 
г. етруННи>і-620. 
г. тепловиЙ--620. 
г. Уllіверсальниil-- 620. 

ГалЬRаноплаСТ--621. 
Гвльванопластика--622. 

ВугляниІІ--5184. 
вугляно-живосрlбнвll-

5184. 
в.-цинковиll-5178. 

Вузлови/!--5214. 
Вуалувата Me~595. 
Вузол-5213. 
ВуличвиЙ--52З4. 
ВулканівованиЙ--4.90. 
ВулкаиlзуваННЯ.-Н1за-

ція--189. 
Вулканізув&ти--491. 
Вулканіт--492. 

в.-аабест--492. 
Вутлий перекріЙ--4589. 
Вушк0--5343. 

в. почіпне-3094, 3208 •. 
Вхід--495. 475. 

в. повторииЙ--475. 
Вхідпиll--473,494. 

в. ємність--493. 
ВходженИЯ--495.475. 
Входитв-474. 
В'яввльниll--599. 2940 •. 
В·яваНRя--600. 
В·язати-601. 
В·язкв-3845. 

Гвльванопластичний-
623. 

Гвльванопластовня--
623, 1059. 

Гальваноскоп--624. 
г. відбil!ниit-624. 
г. кешеньковиЙ-624. 
г. ПРЯМОВИСНИЙ--624. 

ГальввноскопіЧllиіі- 625 •. 
ГальваRоскопія--626. 
Гальваllостегія-627. 
Гальванофарадизація--

628. 
Гальмівниll-5049, 5048. 
Гвльмо-5046. 

г. диференціяльне--
5046. 

г. електромзгнетне--

5046. 
г. магнетне--5046. 
г. саморегуліRне--jО46. 

ГальмовиR--5048. 
ГальмуваНllя-5045. 

г. елеКТРИЧNР--5045. 

Гальмувати--5047. 
ГаміВlІиЙ--845. 
Га"іВllИк--840. 
ГамівніСТЬ--845 .. 
ГамуваН!lя-693 . 
Гамувuти--695. 
Гарантіл- 632. 

г. здавальна--632. 

Гарантованиn--630. 
Гарантувзти--631. 
Гармата електромаГНОТна 

-3848. . 
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Гармонічиа--6З3. Г08кс-ізоляція-642. Глеllта-687. ГолчастиЙ-129М. г. ретортииЙ-726. ГудковнИ-5405. 
г. внща-633. Гектоват-645, 646. ГлиБЮIа-689. ГоРбик-223. г. сріблястиЙ-726. Гузир-1625. 
г. п-ого порядку-633. Ге~вато-година.-645 . Глибинни/l-690. Горіння-704. ГР~іТНИ/l-730. Гувиревиll-185Н. 

ГармоніЧНИ/l-634. 
Гарнітура-635. 

ГеЛlогр8фія-647. Глибок .. П-691. Горіти-705. Гр itobahhA-728.· г. з.~ука дужк&ми--

ГасильниА-637, 5149. 
Генератор-648. ГЛИНЯНИ/l-688. ГорішковиlІ ізолятор- Гр ітування,-ТОВВНШІ- 1858. 

Гасильиик-636. 
г. аСИНХРОННИЙ-648. Глухиll-692 .. 2673. 727. г. 31УКn РО3ВИЛКОВ8--

Г. електромагнетниll-
г. випередии/l-648. г. будка-1263. ГupлQВина-4114. Графітувати-729. 1858. 

636. 
г. головнн/І-648. ГлУшити-69;;. ГостриЙ-2723. Графітуватиll-731. г-ві частини uбвитки--

ГаСиТи-638, 5150. 
г. двофааоои/l-648. Глушіння-60З. Гострість-2722. ГР:2:іЧllllil-732. 699. 

ГвсіНllя-640, 5148. 
г. електрични/l-648. Глушник-6J4, 4871. Гостравубці-2і21. 1803. Гр інка-·733. Гук--5087. 

ГаслівецЬ--4498,3528. 
г. заПlзииЙ-648. г. лаицюговиll-4!і71. Готовиll-710. ГребінкуватиR-734. Гуиа-418б. 

Г. коливаНЬ-648. Гніздо-696. Готування--3554. Гребінчик-З095. г. вулкані30Н8.IІ&-

г. DихіДІІиR-4498. г.ОДllофааови/l-648. Г. випроБIlР-696. Готувати-3556, 3222. Гребінь--735. 4186. 
г.довгочаСllи/l--4498. Г. пuдвіIiНИ/l-G48. Г. відказове-696. Гра-1299. г. язичковиll-735. г. к'яка-4186. 

г. допереlздовнlІ--4408. г. СИIІХРОlІни/l-648. Г. ВІДПОВlДне-696. г. аисіяльна-1299. Гридлик-738. г. підроблена-41811. 

г. застере;Кllи/l--4498. г.териоелектричний- Г. висна-1299. Гри.иучий газ-737. г. пооливована-4186. 

г. наскріЗllиll--4498. 
г.доддткоое-696. 

648. г. заПИТllе-696. ГрадієНТ-712. Грillннк-736. г.-сирець-4186. 

г. переІздовиll--4498. г. тихорушннlІ-648. г. злучне-69j. Грвдієнтовиll-713. Грікниця-2112. Г. тверда--Н86. 

г. переНОСllиll--4498. Г. Тр8.\lваllllиll-648. г. коибіноваllе-696. Грвдільия-714. Гроза-739. Гуиілвк-762. 

І'. пересrережннlІ- г. трифааоtиП-648. г. ляипове-696. грвдус-719. Грозовиil-740. Гуи.иелівськиіі-76J . 
44ІІХ. г. хеМlчнИП-648. Г. ИllогокраТllо-696. Граи-720. ГРОЗОПОК83ник--741. ГуКОВ8ниЙ-3745. 

г. прохідниll-4408. г. ШВИдКорушниli-648. Г. подві/lне--696. г.-lІон-720. г. Попова-741. ГумовиJ!--4187. 

г. світловиll-4399. ГенераТОРНИIl--649. г. потрїПllе-696. Границя-3469. Громобеапечинк--4037. Гуперівськиіі-763 . 
г .-8aГO~OДHI1K--4498. ГевераТОРIIЯ-53J2. г. ПРИТИЧКОВе-696. г. верхня--3469. Громовина-5717. ГуртовнlІ тарнф--2664. 

{'астИIІИ --45()5, 4499, Генерація--650. г. ПРУЖИ"'lе-tJIІ~. 
г. вимірча-3469. ГРОМОВИЦSI--739. Густи. гудіти-759. 

4504. Геверованиll--651. Гяіт--3517, 3561. Г. критнчна--3469. ГроиовнчниП--740. ГуСТИIi-764, 3149. 

ГаСЛіВIІИЦТВ0-4500,4505. геперувалыlll--653 •. Гнітитн-3521. г. IІНЖllи-3469. громозвід-744 . Г,таперча-76: •. 
rасл0-4498. Геве~увати--652. ГпіченнП-3520. ГрапичннlІ--1748, 3470. Громостяг-744. ГутаперчовніІ-7f,t·, . 

г. акустнчне--4498. ГеIlРI-81-а, 654. Гllічення-3519. г. ліllія--3187. ГрубнИ-5034. ГУЧІІІІк--4283. 

г. блокіllllе-4498. ГермеТичниЙ--655. ГllучкиП-662. ГраIlИЧllість--347U. Грубина-5036. Гучномір-1328. 

г. викличне-4498. ГерметичніСТЬ-655. Гнучкість-662. ГраніТ-722. Група-750. Гучпо,roвець--940, 742. 

г. відбіllllе-4498. ГертцівськиА-656. ГовірниП вольтів лук- ГрапlтииlІ-723. Групівнніі-753. 743. 1900,4935. 

г. відкрите-4498. Гетерогенпн/І-657. 697. Гр"пь--724, 3469. ГруповиЙ-7М. г. xathi�!-4З42. 

Г. rвалтіВllе-4498. Гетероге'lНість--6:і7 . Говірник-4283. График-725. ГрупуваНIІЯ,-поваНJIН- гучномовннlІ--743. 

г. денне--4498. Готе роди н-658. г. аllтисеnтичннй'-
Г. добовяil~725. 752. ГучномовНИ-743. 

г. давіНКОВе-4498. ГетеродинниЙ--659. 14283. г. річннlі-725. Групувати-751. Гуща-767, 2681. 

г. загалыl-4498 •. ГетеросгатичниП--660. г. ·віЯЛУRитиll--428З. ГрафіТ-726. Груша-755. ГУШНllа-3150. 

Г. аакрите--4498. Гете РОСТІ1ТИЧ н і сть--660. г. метміЧllиlІ--4283. 
г. золотвстиil-726. г. СКЛ1lН8.-755. г. внслідиа-3150. 

г. ввісткове-4498. Гефнері веькиlІ-661. ГОДИllllиЙ-5521. Г. луснуватнlІ--726. Груш(к)уватиЙ-756. г. міспевв-3150. 

т. 80р.lве-4498. ГідравлічниlІ-664. ГОДНlІІlик--5528. г. порошкуввтиlІ - г. Дотичка-755. г. поверхнева-3150. 

г. ианеврове-4498. ГідроелектрнчниА--667. г. рлек ролітичвиll-- 726. ГубчастиЙ-757. г. piHllobapta--31fiО. 

г. кісцеве-4498. ГідроелеКТРОВllя-667, 5528. г. природНіll-72б. Гудіllllя--758. І'. сталfl-315f1. 

г. ні Чllе--4498. 664. ГОДИlІlІиковиП-5521. 
г. оnтичне-4498. ГіДРОКСНЛЬRнА--665. Гоllдалка-1506. 
г. слухов.>--4498. ГідроплаСТdка-666. ГоПдаllllЯ-і507. .. 
г. те~моелектричне- Гілка-301. г. nілыl-1507 •. 

44 8. г. догіРllи-301. г. ВЛВСIlе-1507. ївинтовнlі-334. (. руштуватu- -.245. 
Г. тональне--4498. г. додільна-301. ГоllДвтися-1508, 1595. І"р .. -696, 444, 1467, 

г. ТРИ80жне--4498. Гільза-668. Голиll-701. 
2863, 3748. (ніт-3585. �-рвтча<-"ТИil--4246. 

Твслованиll--4502. г. гуиова-668. ГО,1ка-1296. 
Г. відКрита-б96, 1467, j'нотовиЙ-5386. lрунт-749,3447. 

ГаСЛОВВllllя-4501. г.дотичкова-66S. г. вказівна-1296. 
444. (рам .. t1всь~иu-721. (. вогкиА-3447. 

Гасломір-1328. г. еБОIl/тона-668. г. дmИЧI<ОВI\-J296. Г.8акрнта-696, 1467. ,рант-1749. Г. сухкП-3447. 

raC.-1уваllня--4501, 4500. г. заПОбіжна-G68. г. дудчаста-1296. 444. їратв--3815. jудзик-1573, 3828. 

г. е.lектричне--450(}. Гільчаста iCK~a-3955. г. електроліТllа-1296. г. яаllіввідкритв - 696. 
грвтковнlі-4490. (. викличннlІ-157S. 

г. жеалове-4500. Гірлянда--67 .. г. лічилыІк,ва-1296 •. Г. uапівзакрнта- 1467, 
jратниця-4245, 4487. г. гаслівннlІ-1573. 

г. зз.ліЗНИЧIlе-4500. Гірська е.1еl<.трозалізииця Голкотрииач--1297. 144'. 
Т. акумуляторна--4245. (. груmкуватиJI 

г. залізничне дзвонове -977. Головка-294, 699. 
(. анодозаСТУР.~lьна - 1573. 

-4500. ГіршаШlя-5340. г. дотнчна-699. 
]'ариА" обвитка-129 4487. г. дзвіllковяll--1573. 
jВИIІТ-33З. (. ,~рібногратчаста-

г. пожежне-4500. гі ршати-5339. г. звглиблеllа-699_ (. ДотичковиR--333. ~215. 
т. Дотичковий--1573, 

Гнсm'в ти-t503. Гістереаа-678. г. З8крутна--699. г: :Jвтискниll-333. г. захисна-4487. 
3828. 

rасовиll-1524. г. обертова--678. г. кругла-6!!9. г. землиниR--137. (. }{оренсівськв- 4245. (. ебонітовиR-3828. 
Гачковиll-1794. г. стаТИЧllа-678. г.оадобllа-294. (. иікрометРИЧllиfi- г. охО рон на-4487 , г. Мt'ктричииЙ-1573. 

Гвчкуватиll-1795. Гістероз ниП-679. г. потаltllfl-699. 333. 4245. Г. наТИСКllиА-1573. 

Гачок-1793. Гlстерезоиетер--680. г. тетувата-699. • L'. регулівнии-33З, Г. ПОЛQвинчаста--4245 . (. пусковиll-1573. 

г. почї"пниА-1793, Гістерия-678. г. чnтиригранчаста-- г. рідкогратчаств- r .-переРlІвпяк-1573. 
4562. ГітгорфівсьКИJl-681. 699. 

г. упірнии-З33, 
'УДЗВf(ОВIІIІ-1574. г. yctaHOBlllli�--333. 4245. 

г. пружинниll-1480. ГЛ8Дило-:J628. г. шостнгранчаста-

l'ашеllня-5148. Гладкиll-683. 699. 
.l'віадок-1573,5648. Г ладкість--683 . ГоловuиА-682. 

С1lO8llИ1: елеКТJЮтеІНIЧliИН. 1:t 
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,цанати-761:1. 
Д. J'аСЛIl--45o:J. 

,цалеки/l-770. 
Далекість-770. 
Далек06llчеинл-4~22а, 

4950. 
ДалекосяжнніІ-772. 
Далекосяжність -771, 

770. 
Д. IІllгнетна-771. 

,ца,,,"СКУВIlIІНR елрктрич-
ие-773. 

,цаРІІовис-3206, 
Дати-Ііі!!, 
Дах-1790. 
Дllшковиli-:3. 
Дашкодержавка~-І, 
;l.ашок-2, 2167. 

д. БЛЯШllниll-·!. 
д. високиЙ-2. 
д. Зllкритиіі-2. 
д. захищениll-2. 
д. ЛЛМПОВІІ!I-2. 
Д. 1І0лочно-скляни/l-2. 
д. паперовші-2. 
д. плоскиll-2. 
д. ПРУГУВllтиИ-2. 
д. склнцьованиЙ-2. 
д. СКЛЯШJіі-2. 
д. ШОВl(овиll-2. 

Дверцята-776. 
Двигало-77Н. 
Двигач-778. 
Двигіт--4721). 
Двигтіти--4719. 
ДвИГУН дивись "рушіЙ.-

778. 
Движник-778. 
Двобічниіі-7~4. 
ДвоватниЙ-796. 
Двовитворц~виil-809 . 

. Двоrраткова лямпа-
3141. 

ДвоДотичковиИ-800. 
Двослектродниll-807. 
Двоелвмент"ниil-808. 
Двuжильниil-797. 
ДВОЖИJJ ьни к-797 . 
ДвозігнутиЙ-785. 
Двозначни/!-798. 
ДвоlстніІ-l71а. 
Двоконсольниil-799. 
Двuконусни/!-787. 
ДвократннlІ-788. 
Двомагнетниі!-1:І02. 
ДВОllеталевнЙ-171. 
Двонитковиll-789, 176. 
ДвопокизниЙ-798. 
Двополюсовиll-790. 
Двополнрниіі-79l, 172. 
ДвопровоДониП--792. 
ДворіжковиИ-803. 
ДворогиП ізоллтор--801. 
Двоскісно-зрізаниП-

1179. 
Двосхідчастиh-795. 

Давати - Дзизиучий 

А 
ДвотарифниЙ-804. 
Двоуmний телефон-784, 

700. 
ДвофазовиЙ-805. 
Двохвильовиll-786. 
ДвохвильовіСТЬ--786. 
ДвочастковИЙ-4 715, 

806. 
ДвочаШКОDИП дзвіIlОК--

12бl. 
двоmаРОВИIl-793. 
Девіяціllниll-!j 11. 
ДеПонізація-1:І14. 
ДеконцеНТРllці н-828. 
Декремент-830. 
Дельта-ізолятор-835. 
Демоду "яція--!!36. 
ДеМУЛЬТИПJJікація--

846. 
ДеяНИИ-97Z, 953. 
Денце-954. 
ДеПОЛЯРИЗllтор-847. 
Деполяриз"ція-848. 
ДеПОЛЯРИJованиll -

85О. 
Деполяризувальниil-

1:1;)1. 
Деполяризувальність-

851. 
ДеПОЛЛРИЗУВllти-849. 
ДеревниЙ-987. 
Дерево пар"фіиоване--

852. 
Дерев' лнш!-Ю3. 
Деренчания-9R І. 
Деренчити-985. 
Деренчливиll-986. 
Державка-854. 8:;5. 

д. даШl(ОВІІ - 855. 
д. дзвінкова-В55. 
д. ДОТИЧl(ова--855. 
д. жильникова-855. 
д. затнскна--855. 
д. каблева-855. 
д. рухома-855. 
Д. стельова-855. 

Дер",аво-4789. 
ДеРЖllк-8;;5, 4Z7~J. 
Держально-855. 
Держальце-855. 

д. BepXHє-85~. 
д. нижнє-8;'5. 

Держанце-855. 
Держець-855. 
Дестил ювати-932. 
Дести.lярнЯ-5:И8. 
Дестиляція-9ЗО. 
Дести.1ьованиИ- 931. 
Десяти грами а свічка-

866. 
Десятковиil - 818, 

857. 
Дета.lь-857а. 
Детектор-858. 

д. болометричииll 
858. 

д. двокристалевиR--
3073. 

д. ДотичниЙ-858. 
д. електролітичвиil~ 

858. 
д. кристалічниll - 85k. 
д. магнетниИ-858. 
д. міКРОфонниll-858. 
д. порожнявиЙ-858. 
д. самописниil-858. 
д. температурииll--85К. 
д. термоелектричвии -

858. 
Детекторниll-860. 
Детектувмьвиll-859. 
Детекція-861. 
Дефлектор-862. 

д. бусольниll ТОІІсоні .... 
ськиИ-862. 

Деформація-М63. 
ДефОРІІованиЙ--864. 
ДефОРМУВllти-8б5. 
Джавлеве тепло-&75. ' 
Джав.1Аметер-876. 
Джавль--877. 
Джгут-І032. 

д. дротлниЙ-I()З2. 
д. змізнніі-ІU3:t. 
д. поДвіИllиИ-IО32. 

Джек-873. 
Джерело-І·НО. 

д. дослід;куване- J 440. 
Д".І]І:І. ріаНОКОЛЬОРОDI ..:..-

1440. 
д. точковР-144fJ. 

Джигрр-874. 
Джут-R78. 
Джутовиil-879. 
Дзвін-1608, 1615. 

д. гаслівниli-1608. 
д. змізничниИ-1608. 

ДзвінковиJl-1260. 
Дзвінок-1611,1261. 

д. иідосередковиll-
1261. 

д. гаслівниil-1261. 
д. г.залізннчннfi-126J. 
д. двочаШl(овиli-1261. 
д. деренчливиll-1261. 
д. електричниЙ--1261. 
д. 3 відповідиою хли-

павкою-1261. 
д. коніЧНIІJI-1261. 
д. контрольний- J ~61. 
д. настільниJl-1261. 
д. ненравдивиll-1261. 
д. одночашковиJl--1261. 
д. поляризованнlІ 

1261. 
д. тривожниі!-1261. 

Дзвовик-1261. 
Дзвоновиll-16JU. 
ДзвонуватиЙ-1609. 
Дзижчання-l05:!. 
Дзижчати-l051. 
ДзизкучнЙ-ІО55. 

ДИllівор-807. 
Дизель-алЬТf\рнатор-

898. 
il,имчастиll-l014. 
Ди на-89"а. 
.1.инаllа-899. 
ДИllамічниll-90U. 
Дииамо-907. 
д.-6лаха-904. 005. 
Д. вольтододаТНIl 

1963. 
.J,иllaJlобудівниП-912. 
ДИНaJIобудіВНИllтво-911. 
Динамобудуваннл-911. 
ДинамовиJI-ООl,IІОd. 
J,ИНIlIIО8иробня-l064. 
·.J,ИНaJlОВНЯ - 3370, 

008. 
ДИНl1мограф-902. 
д саllописвиЙ-902. 

~И~llIIоелектричниЙ-\l13. 
Динамо-компаунд-906. 
J,ИИllllомаШИИIl-913, 

90J7. 
д. виклична-907. 
д. виріВllяльна-907. 
д. відкрита-907. 
д. ВТОРИIlIlIl-907. 
д. I·ОЛОВllа-907. 
д. ДВОКОllутаторна--

907. 
д. ДВОПОЛЮСОDа-007. 
д. ДОПОllіЧllа-1І07. 
д. закрита-907. 
д. заllасиа-907. 
д.lндукториа--907. 
д._КОllпаунд----907. 
д. кружальпа-907. 
д. IІlІогополюсова--

007. 
д. lІапіВЗllкрита-907. 
Д. 1lI1IllFзнхищена-907. 
д. виз" ,ва-907. 
д. ОДНОПОЛЯРIlIl-907. 
д. освітлювмьна- 907. 
д. пврвиннв-907. 
д. перекомпаундована 

-\lG7. 
д. подвіІІна--907. 
д. суднова--907. " 
д. узбічникова-90 •. 
Д. чотириполюсово 

,907. 
д. mостиполюсова- ~ 

907. 
'l.IІН!U40маmинови'і- 908. 
ДИJJамометер-9J9. 

Ц. диференціяльниlІ-
009. 

Ц. закрутниИ-909. 
д. КРИЛIl(с)тиП-909. 

~инамометричниll-91 О. 
Дннаморуші Й-903. 
Динатров-914. 
Диплвкс-916. 
ДиплеКСlfиll-917. 
ДИСИllетричниll-922. 
Дис_918. 
Л,исовв.не.-923 . 

Дивізор - ДОЗИllетрlя 

ДисонансовИIl-924 . 
Дисоцlllоваииli-1І27. 
ДНСОЦlЮВilти,-ся--928. 
Дисоціяціllниll-925. 
ДИСОЦіяція-926. 

д. електрична--926. 
д. електролітичва--IІ26. 
д. постіllна-926. 

Диспетчерська систеll&--
921. 

ДиСТ&цШииll-929. 
ДИферонціilованиJI - 935. 
Диференціювания-934. 
ДифереНЦІювати -936. 
ДИфереиціяльниИ-933. 
,цифракція-1І37. 
Дифузія-938. 
ДИфУЗllиil-9311. 
Дифузор-940. 

д. суцілыld-940 •. 
дифуидувмьниll-943. 
Дифуидуваинн ,-довання 

-941. 
Дифундувати-942. 
Діелек " "ик----944. 

д. течивниИ-944. 
Діелектрина--945. 
ДіелектричниJl-946. 
ДієвИIl-817. 
Дійсний-14~9, 816. 
Діllти-3640. 
ДілаllllЯ-815. 
Ділеllиця-4467. 
Ділення--831. 
Ді"іния-831. 
Дільник-832. 
Дільииця-5342. 

д. незмеЖJlа-5342. 
д. обслужуваllа-- 5342. 
д. освіТЛЮВllна-5342. 
д. пврекривнв.-5342. 
д. телеграфllа--5342. 
д. телефонна--5342. 
д. ШЛЯХО8в-5342. 

ДіЛЬНИЧllиЙ.,-5341. 
Діод-915. 
Діра-l015. 
Дірка-3654. 
ДіркувальниП--3087. 
Ді ркуваиня ,-ко вания-

3088, 3086. 
Діркуввти-3089. 
Ді РКУВl\ч-3085. 
Дірчастиll-ІОI6. 
ДіючиА-817. 
Діл-815. 
Діяграма-880. 

д. ГаПЛ.lНДова-880. 
д. звадена-880. 
д. КОЛОВIl-880. 
Д. просторова-880. 
д. часова-880. 

Діяктрнчний CТP?JI-
1<81. 

ДіяліЗIl-882. 
Діяліт-8R3. 
Діямагнетизм-884. 
ДіЯІІllгнетниП-885. 
ді ямагнетОllетер-8t16. 
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ДlИВВJI-815. 
ДIИnaDои-890. 

д. непереривнии-8IЮ·, 
Дjипоавтив-889. 

д. рентrеИIВСЬКиА-
1189. 

ДіяtИОСКОП-891. 
Дія аноскопія-892. 
ДіЯфРllгмв-893. 
ДlЯфраГllоваllиП-805. 
Діяфрагмувания-894. 
Діяфрагмува.ти-896. 
Дм}'ХІ\ния-l012. 

. Дмухати-ІОН0.. 
Дно-955. 
До червового ровжарюв&-

ти.-рити,-ся-963. 
Добір опорів-1806. 
ДОбовнlІ-4876. 
Добре провіДRИIl-5476. 
ДобриП-5476. 
ДОбуток-596. 
Довгвстиll-3686. 
ДовГ&стість-3686. 
ДOBГRII--949. 
Довгополюсовиll-965. 
довготрива.лиll-9М. 
Довготривалість-964. 
ДовгохвильовИIl--948. 
ДоведеииП-3530. 
Доведеиня-35211. 
Довести-3541. 
ДОВЖИRа--947. 

д. в.ктивиа--947. 
Д. виготовлювана--047. 
д. підіНДfктивиа-- 947. 
д. розрв.хункова--947. 
д. розтопна-947. 
д. теоретИЧRа-947. 
д. уявна-947. 
д. ч 1111101-941. 

Довжіння-5202. 
ДовIЛЬJJиЙ-3700. 
до.вілыlсть-3700 •. 
Доводити-35'41. 
Догlрни!l-1302, 443 . 
Догляд--2196, 5338. 

д. ліиіllниП-2196. 
ДодатковиЙ-974.9;;6. 
ДодатніП-3325. 
доділыlil-1302,' 2412. 
Доза-959. 

д. глибинна-959. 
д. ернтемна-959. 
д. звичаilна-95:}. 
д. оБСЯГОВIl-959. 
д. ПОВflрхнева-959. 

Дозвіл--4021. 
д. відряджаТИ--4011. 
:І. приilмати--4021. 
І' слухати---4Р21. 

ДозвільчиЙ--4023. 
Д03волениil--4022. 
Дозволяти ,-лити--4020. 
Д. Jзиметер--960. 

д. відкритиП--960. 
д. калОРИllетричниА-

960. 
ДОЗИllетрія--961. 
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Доауванвя .-80В611""- . 
961. 

Докрутити-957 . 
ДО:'6ТИ-3:'U7. 
ДОЛИВnllllя-966. 
Доливати .-лити~-11І;7 . 
Долитиll-968. 
Доло"іт-969. 
Доло"ітовиll-9711 . 
Домовиil-971. 
ДонесеНllя-4690. 
ДопереlзДовиli-34 іМ. 
Доплачування ,-ченнн- -

973. 
Допомі'lниИ-464. 
Допусканн,,-976. 
ДОПУСКllиil-975. 
Дорога-977. 
Досконалиll-515І . 

4663. 
Доскоиалість-5151. 

4663. 
Дослід-2670. 14:Н. 

д. ВJ(спери"ентальниlt 

-1434. 
д. спробниll-1434. 

Досліджениll-1435. 
ДосліДЖУванвlІ-1435. 
Досліджування .-ження 

-1434. 
ДослідннlІ-5697. 
Достатніll-981. 
Дотик--3575. 1680. 

д. добриll- 680. 
Д. земляниll-1680. 
д. нещільниll-1680. 
. ~. поганиll-1680. 
д. СІІокіИниll-1680. 
д. er.l.llиll-ln80. 
Д. СТОРОНlІіИ-1680. 
Д. тимчаСО8иli - • ЩЮ. 
1\. тривалнlі-1680. 
:1. уривчастиИ--·І f)$(I. 

Дотикання-1491. 
Дотикатнся- 1492. 
ДотнсКвч-I114. 
Дотичка-1680. 

д. батеріИна-1680. 
Д. вдnрна-1680. 
;\. виклична-l~80. 
д.8нлкова-1680 
д. витяжна-l080. 
Д. віконн&-1680. 
Д. вільна-1680. 
Д. вугляна-16 О. 
д. гальмівна-1680. 
Д. t'yдзнкова-1680. 
д. д()поміЧllа-1680. 
Д. жнвосрібна-1680. 
д. ааглиблена-1680. 
д. замнчна-16RО. 
,1.зрквна-1680. 
д. і,ольоваll&-1680. 
Д. К08311&-1680. 
Д. котк&-1680. 
д. мета,ева-16МО. 
д. "ечиков&-1680. 
. ~. насті.1ьна-1680. 
Д. насті ниВ .... 1680. 

Д08уваllШІ - Дріт 1l0llлст~ниll 

Д. натискна-168U. 
Д. наТЯ>l:па-168U. 
д. неробоча-1680. 
д. Нl.'рухома-1680. 
д. ни"коо.а-1680. 
Д. 1І0Ж8,lа-1680. 
д.одвірчана-1680. 
д. переСКОЧIlа-1680. 
Д. перестаВIlа-1680. 
Д. пеРРСУВIlа-1680. 
д. плnтівчаста-1680. 
Д. погана-1680. 
д. Ilритискова..-1680. 
д. притичкова-1680. 
д. проміжиа-1680. 
д. ПРУЖИІІна-1680. 
д. регуліВИI1-168(). 
д. регульов&на-1680. 
Д. реllкова-1680. 
Д. РОЗМИЧllа-16НО. 
д. рухома-1680. 
д. скринькова-1680. 
Д. тертьова-1680. 
д. тимчасова-1680. 
д.1улыlнувата-1680 •. 
д. хуткочинна-1680. 
Д. язичкова-1680. 
д. ялова-1680. 

ДотичковніІ-1681. 
J.отичник-1682. 

д. ДВОПОJlюсовиА--
1682. 

Д. моторовиil-168:!. 
д. ОlllJOПОJlюсовиil-

168l. 
Доторканиll-3570. 4697. 
Доторкання-149 І , 3568 . 

3575. 469:>. 4698. 
Доторкатися-3569, 1492. 

4696. 
.;1 (}торкнення--3568. 
.l:оторкнутися-3569. 

4696. 
. (ОТ .• чениll-2271. 
,·(оточування ,-чен ня-

22Н. 
Доточув тн ,-чити-227:5. 
~(oтy ляння -3596. 
. ·~отул ,ІТИ ,-лити ,-ся-

3597 
. (отульниil-3598. 
:~очервоне проміння 

1386. 
. ~ошкв.-978. 

д. випробна--978. 
д. внсувuв-978. 
д. відгалузна-978. 
д.дотичкова--978. 
д. ввпобіжникова-97~. 
д. Кlмутвторна-978. 
д. komytauilihb-97Х. 
д. марморова--978. 
д. натяжна-978. 
д. нумерна-978. 
~. резонаНС~Ав--9~8. 
д. розподільча-978. 
Д. р. вільнопоставлена 

--978. 
. 1. р. ВОГНАТривка-978. 

д. р. BB~IBH_978. 
д. р. нормальнв--97~. 
д. р. плоска--978. 
д. р. рухо"в--978. 
д. СТРУКОР08подільчn~ 

978. 
д. шнферпв-978. 

Дощечкв--983. 
Д. каліберна-98:5. 
д. притнскова-978. 

9~3. 
Д. резонансова-983. 
Д. резонаторнв--983. 

д. склицева--983. 
д. целюлоlдна-983. 

Дощовиil--95!1. 
Драбина-1840. 
ДрвбиuчаСТИIl-1841. 
Дрижання--992. 
Дрібниil-1993. 
ДрlБUОГратчастиlt--lt1\J5. 
Дрібнозернястиil-1994. 
Дрібномоторовиll-1996. 
Дріт-3667. 3674. 

д. алюміllіJlнніІ--3674. 
д. вальцьоввниlt--3674. 
Д. вщпущениU--3674. 
д. ВОJIьтметрониИ-

3674. 
Д. в·язалыlіі-3674 •. 
Д. гanЬВ8.IІізованиJ:t-

3674. 
д. голиli--3674. 
д. грубиil-3674. 
д. двометалеВIІJI- 367(. 
д. дLошвровиll-3674. 
д. дзвінковиil--3674. 
д. еліптичниll-3674. 
д. ета.лонниJl-3674. 
д. залізнніІ-3674. 
д. звитиil--'-3674. 
д. З.IУ'llшil--3674. . 
д. квадратовиll--3671. 
Д. константановий-

3674. 
д. контрольниil--3674. 
д. круглиll-3674. 
д. крупіновиіі--3674. 
;І. кручеНИИ-3674. 
д. легкотопкиП--3674. 
д. мвнганіllОВИП- 3674. 
д. МЄТdлевиf:!-3674. 
д. мідннlІ-3674. 
д. мосяжевиil-3674. 
д. lІатяжниf:!-3674. 
Д. неіЗ0льованиil-

3674. 
~. неПЗllпьберниlt-· 

3674. 
Д. нікліновиil-3674. 
Д. lІікльоввниlt - 3(j74. 
д; оБВНТКClниli-3674. 
д. обмотвниli--3674. 
д. обрисовиll--36'4. 
д. одиннqниА-3674. 
д. одношаровиll- 36и. 
д.о:Лив'яниit-3674. 
д. панцерниА--3674 . 
.'1. поплетевиll~'!О'l4. 

ДріТ пров&JIыluввииIІ - ЕЛВtn'Pогіина сил .. 1·81 

\. lIРIJВ8JlЬЦЬОIl .. НIІИ-
:\674. 

(. llРОТЯГВllиil--367~. 
1,. проФільииll-3674. 
д. прякокутниll-3674. 
д. реотановиll--3674. 
Д. IJеофорниJl-3674. 
;.J,. r,lUІицьоваllиfi 

3674. 
Д. спижовиli--3674. 
Д. срібниИ-3674. 
Д. стwlыlи-3674.. 
(. 'гоеРДО-ТПГllсниil-

:3674. i~ 
Д. ''fе~егр"фнии-а674. 
;1,. ·гелефонииit-3674. 
.(. TOHKHiI~·3674. 
\. топкиll-3674. 
Д. тролеПннИ--З674. 
~. тягнениИ-З674. 
І. фосФорНQ-CпижониJ! 

--3674. 
\. l\Инкованиli-З674. 

1'.:00н,т-5675. I~ 
Ебонітовиll-5676. 
Ебурин~-5677 . 
Ебуриновніі-5678. 
ЕВОllьвентниіі-5683. 
ЕДІсонінськиil-56В4. 
EKn'lТOp М&ГНОТllиil-

5685. 
f:",.,юміЧlІвlІ-5690. 
F;І<ОНОМlчність-56911. 
"кран д"вись <застувач> 

--5692. 
r:кранувальннlt-5696. 
"КlШllування-5693. 
":" рануватн-;-5695. 
"""ал атаЦlя-5698. 
ЕКСIlловтувати-5699. 
Р.l<СlІ()зиція-5700. 
"кстраструм-Б701. 

н. :шмичниll-5701. 
". розмичниll~570t. 

"кстреllниіі~5701- . 
r:llсцеНТРИЧJш"-5702. 
!<.:;tILCТичниll-5703. 
Е:шстичність-570З . 
Кlеl:rризацін-5704. 

". від'ємна-5704. 
,'. I1l1лнво .. -5704. 
". двополярна-5704. 
". додатна-5704. 
.... однополяриа -

')704. 
1<:.lекгризвр-5705. 
"-.16кгризівниll-5710. 

Д. ШО~"І'Игр"нчаСТИIl-
3674. 

Д. шостикутниll-3674. 
Дро6ити-9!;9. 
Дробіния-990. 
ДроблеНllя-9110. 
ДросеJlЮВ8I1НЯ ,-льовaиIUI 

-996. 
Дроселювати-998. 
Дросель-999. . 

д. радіочастотнии-
999. 

дрuсеJIьниil-ІООIІ. 
дросеJIьованиИ-9117. 
Дротуватиil-3675. 
дротяниИ-3676. 
ДРУl'иИ--481. 
Др)'к-:J098 . 

д. неонраЗllии-3098. 
ДРУlOарськиil--:ЮIl7. 
ДРУl(іuниіі--3096. 
Дуга-ІООI. 

д. дотична--ІООI. ~2!. 
Д. :L;lучнв-І001. 

Е 

I!:ле,,'Триауиuти-:,70tl. 
Електрика-5 717. 

В. атмосферн --5717. 
--е. вілыl-5717 •. 

е. ВОJIьтаіЧllа-5717. 
~. гальввніЧН6-5717. 
е. грnзова-5717. 
е. звпзана-5717. 
е. IНдуктоваш\--5717. 
е. нвбрана--5717. 
е,. наведена-5717. 
е. ()ДlIоАмеНlІІl -:)717. 
". ПРОМ"НRста-5717. 
е. ",зноllменна-5717. 
е. с~тична~~717. 
е. тертьова--5717. 

Елактрифікація-5712. 
Електnнфікованиll-

5714. 
Електрифік}'нuш'Я'-КU-

l1&ння-5713. 
Елеl<триФікуватн-;'715. 
Елеl<ТРИ'lниll-5716. 
ЕлеКТРИЧllість-57 t 7 . 
Електроакустика-5718. 
ЕлектроаКУСТНЧllиfi--

!і719. 
ЕЛРl'ТРОUН>LIlіз~-5716, 

:'720. 
ЕJlектробіЛ6Нllя--155. 
Електробудівництво-

:;794. 
ЕлектровнпроБОВRЯ ~. 

5738. 
I!:леКТРООід'ємнИI! -

5774. 
Електровід' ЄМllість--

5'774. 

Д. rЮЛЮСОВ6-1ОО1. 
д. tpb"baJI1Ia-l001. 

ДуговнlІ--l002. 
Дугуватиll-1ОО5 . 
Дуже ВJ'IUIованиlt--4Ji10. 
Дуже збуджениll-4510. 
ДУЛ<IJ IJаснажеивil--1210. 
д,'же аляиистиі\--4510. 
Дужка-l006. 

д. uлящаНIL-IUU6. 
д ШТIlllIlОванв- -1.006. 

дy~eKc-l007 . 
д._траисляція--l001. 

Дупдіквтор-5197. 
Дути-l011-В. 
ДутиИ--3356. 
ДУТИllа-3330. 
Дуття-l012. 

д. мвrnетоне--1ІІ12. 
Душ--l013. 
Дьоготь-812. 

Д. дереиниil--812. 
Д. н:ам'яиовУГЛВВИИ--

R12. 

е. вторинна--4794. 
е. ген"раторва-4794. 
"~о ТРОМадського кори-

ствння-5790. 
е. ;lодаткова--4794. 
р. копальнева-57911 . 
". "а.ilОПОТУЖНВ 

1794. 
е. "іськв--4794. 
е. освіТЛЮВ8J1ЬИ&-

~7!14. 
e.OOIlOBI�6-47В4. 
е. lІерВИRнв--4794. 
". п()бережна--47114.· 
". lIuТУЖІlв--4794. 
р. pai�ohoba-4794 . 
е. рuзподільча--4794. 
8. сільськn-ГОСПО;LВР-

ська-4794. 
е. СУД1l0ва--4794. 
е. tpamBBlllla-4794 . 
~. ~~~тральна--4794. 

,)1,)0. 

Е~ект~оволоскува~-
~)i40. 

ЕлектrоволоскуввтіCТl. 
-5740. 

ЕлектровстаТКУН6111U1- -
3670. 

Елек.·рогВJ1ЬМО --504U. 
е. реllкове--5046 . 

Електрогальмоваиня 
5805. 

Електрогальмуваиня 
-5805. 

Електрогас.півиицтво-
4500. 

Е. lектризм-5717 . 
ЕлеКТРИЗОВlиніІ--5707. 
Е.1ен.1'ризуваниll-5709. 
F.:rt:еКТРИ8УВR.ПНfI,-з')В&КПЯ 

2310, :.7()6, 
!)7(Н . 

ЕЛ<'ктрОВlIя-5302, 5016. 
1794. 579fJ. 

Електрогівв& смла~-
5728. 
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ЕлеКТРО.ГОДИННИк-652t-1. 
е. кеРlВlІиll-5528'. 
е. M8HTl�hkobhl�-5528. 

ЕлеКТРОГОРНО--707. 
Електрогосподарство--

51110. 
ЕлеКТРОГРафіЯ-fi7:!4. 
ЕлектрогріIlНИК_5716. 

е. rратчаСТИIl-736. 
ЕлеКТРОд-5725. 

е. акУМУЛЯТОРОВЮі_ 
5725. 

в. налКОвнlІ-5725 

е. віД'ЄМНИIi-5725: 
в. ВУГJIЯНнlІ-5725. 
в. газОИИIl-5725. 

е. ГЛИБОКоБоровиистиs 
-5725. 

е.rИnТовиІІ-5725. 
е. деllниіl-5725. 

в.децинормальниll_ 
5725. 

е. додаТНІІIІ-5725. 
е. ДопоміЧНИIl-5725. 
е. а.ИI!Gсрі(іНlIlІ-5725. 
е. КОНlЧlIиll-5725. 

в. краПЛЯстиll-5725. 

е. лопатуватнlІ-5725. 
е. маСllЖниll-5725. 
е. мисочкуватиll_5725. 
в. МІдниll-5725. 

е. heaKTI�Bl�hl�-5725. 

е. неполярнваціIlНlIlІ __ 
572';. 

е. віклеННіі-5725. 
е. ВОРМ~~ьниll--5725. 

е. платиновнlІ-5725. 

в. плаТівчаСТИIl-5725. 
А. плящкуватиlІ- 5725. 
е. поляривованиll_ . 

5725. 
е. пористиll-5725. 

е. РО3ПОРОІПЛивиll_ 

5725. 
е. розтоплениll-5725. 

е. РО8чинниll-5725. 
А. ручниА-5725. 
е. срібниll-5725. 
е. стальниll-572;;. 

6. СТільииJ.СОВИй. 
5725. 

е. цилі НДРИЧНllі! 
5725. 

н. ЦИнковиА-57~5. 

е. щіткуваТИIl-572і>. 
Електродинамі ка-5729. 
ЕnеКТРО.'{инвміЧllиll_ 

5730. 
ЕnеКТРОДИНВМОМ8тер-

5791. 
". астатичниll-5731. 
А. одвоиитковиіі - , 

5731. 
Елвктродвиll-5732. 
ЕлектрододатниЙ-5780. 
Елею'рододатиість 

5780. 
FJJеl(Тр')до fРРЖА.81': 

73~. 

ЕлектродріТ-3667. 
Електро-еJIектрична ін-

дукцlя-5811. 

". диференціядьнии 
5749. 

Електроендосмоза--5812 
ЕлектроємніСНИЙ_57~ і .. 
ЕлвктроємніСТЬ--5735. 
ЕлеКТР08акиснеIlНЯ, 

-НЮВВНlIя--5769. 
Елвктроааліаниця _ 

977. 
е. беВJ.'еIlК'JВU-!l77. 
е. Гlрська-977. 

е.8убчаста-977. 
в. КОДІльна-977. 

е. иісц~ва-977. 
е нвдзеина-977. 

е. поаа>НСЬКВ--977. 

в. почіпна-977. 
е. Приміська-О77. 

е. тунельна-977. 

}о;nектрозварення - 57113 
4362. . 

е. ДОТlІчне--4362. 

. е. лукове--4362. 

Електрозворущениll_ 
5722. 

Електрозворушення_. 
5728. 

е. гврмоніЧНl>-----4506. 

5728. 
е. ~овнішнє-5728. 
е. Індуктоввне-5721-1. 

е. надане--4506. 

е. реакти"не-5721-1. 

е. ЧИНН6-5728. 

Еnектрозвуковиll - 5736. 
Enектроіндуктивний_ 

5737. 
EnеКТРОінду"."тнвність_ 

5737. 
Електрокалораметер-

573". 
Еnектрокапілярниll_ 

5740. • 
. En?ктроквпілярність_ 

5740. 
ЕnеКТРОКінемвтограф __ 

5741. 
Електрокультура--:>74'.!. 
ЕлеКТРОКУщ-5743. 
ЕлеКТРОЛlзв-5 74<!. 

'. аналітична-5744. 
е. ВОГИЯНОl'е,на- 5744. 

Електролізато~5745. 
Електроліт-574б. 

е. амфотеРllиll-574fi. 
е. двоtСТнЙ-5716. 

е. перемішvввниll--
5741. . 

е._lІР(JміЖНиИ-57 46. 
е. розтоилеНIІIІ-5746. 

е. твердиЙ--5746. 

ЕлектролітичннlІ-57 47. 
Електролюl'Ування-

2909. 
ЕлектромагнеТ-574;' . 

е. відгanужаннlt -
;)719. 

е. КІЛьцевиll-57411. 
е. кривиll-5749. 
е. очниll-57. 9. 
е. П!ВКільцевиll-57~9. 
е. ПlДКUl>уватиll_ 

[,749. 
е. СТрижневнІІ-5749. 

е. СуставниЙ--5749. 

е. (81).тримииll-5749. 
е. узбlЧRИковиll -57411_ 

Електромагнетизацlя_ 
5750. 

EnектромагиеТИВм_5754. 
ЕлектромагнетизованиЯ 

-5752. 
ЕлектромагнетИЗ0вання 

-5751. 
Електромагнетllзування _ 

5751. 
Електромагнетизувати 

-5753. 
ЕnеКТРОМВГИ8ТIlИИ_ 

57;)5. 
ЕлектромвшинuБУДIВ

ництво--5756. 

Електромашинобуду
вання-5756. 

Електромегвлоскоп-
5757. 

Електрометалургія __ 
5758. 

Електрометер-575~ . 
е. абсолютниІІ-5751/. 
е. виnроБНИЙ-5759. 

в. взірцевиІІ-5759. 
е. ВОЛОСКl'ватиІІ-5759. 

е. гетеростатичнии-
5759. 

е. дзвонуввтиll-.5759. 

е. етВЛJнниЙ--ij759. 

е. закрутниЙ--5759. 

е. зрааковкl!--5759. 

е. ідіоствтичниll---б759 . 
е. ІСКРО8иЙ--5759. 
в. каnілярниJj-5759. 

в. кваДРВНТJвиll-5759. 

е. к. Томсовівськиll 
5759. 

е. 5~59.РФіЛЯРНиJl -

е. кружальниll--57511. 

е. Н1рмвльний-5 59. 
е. переНОСниЙ-5759. 

е. nіВКРУГЛиЙ-5759. 
е. п.)чіпниll_ -.759. 
е. пробуввльнии-

5759. 
". ПРОТинитконий-_ 

5759. 
е. СВМОПИСНИИ--,)759. 

в. сииетричниll--5759. 

е. Томсонівськии 575\/. 
Електромехаuіз>! -- 5760. 
ЕлектромехаНіК" .- 5761. 
Електромеханічни/!_ 

5762. 
ЕЛАl<Тромобі"" ~763. 
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Елек:rроllOбільниЙ--57ti4. 

Електроконтер--5765. 

EneКТPOMoтo~5766. 
е. ПQnО8ковиJ!.--.j76tl. 

е .. тягловиl!---5766. 
Елек:rромоторва сила--

5728. 
EneKTPOlI-5767. 

е-ни зпязані-5767. 

в-ни иезвязані-5767. 
Enектронниil--5761-1. 

Електрооптнкв--5770. 

Електрооптичниil-5771. 
ЕлtШТроосвітлення, 

-люввння--5773. 

E .. eKTPO��Cmoaa-578Н. 
ЕлектропересилаИНfl--

577.';. 
ЕлеltтропереС-іIllНИН -

5775. 
Ел8JtтропіДОЙИ8г-3285. 
Електропіч - 5716. 

5776 . 
... безпосереднього 

огріву-5776. 
}о;лектроплвН--5778. 

Електропневматичниіі -
5779. 

ЕлектроповіднН--3540. 
r;лектроповітрянии 

5779. 
Електропостачання---

5789. 
Електропровідниіі-

5781. 
j';лнктропровідник--3671. 

r;леКТРОllровідпіСТь---
3668, 5781. 

Електропромнсловий--

5782. 
Електропромисловість 

5782. 
Електропрудна силв-

5728. 
r~лектроритина--5723. 

r:Лектрорущіll-5726. 

е.-компвупд-5726. 
е. переносниll-5726. 

е. стаціонарннй--
5726. 

е. тягловиll-5726. 
ЕJlектрорушіIlНIlIl--5727. 

F~ектросеМfiфор--5784. 
Електроснловня-5302, 

4794. 
r:ЛектроскоП--5785. 

О. Боненбергер' ський 

-5785. 
е. 80ЛQТQпелюстко-

BIlIl-5785. 
~~ектроскопічпиll -5786. 
Едектроскопія--5787. 

F..лектростатика-5791. 

ЕлектростаТlІчниfi-5792. 

Електроrтеноліаа-5 793. 
ЕJIектрОСТі .• еЦЬ--l850. 
К.ектротеПЛОDиll- 5795, 

5797. 
Електротер~зи--571 Н. 

Е.,ектротерм-5796. 
Електротермlчииf1-5797. 
Еле~ротерИія--5798. 
Електротермометер--

579!1. 
Електротехиик--580U. 
Електротехпіка -5801. 
ЕлектротехпіЧllи/!-5802. 

Електротнпія-5803. 
ЕлеКТРОТОНіЧlІиЙ--5801. 
Enек'гротоп."еННЯ-.';777. 

Е.,ектротопна піч-31l6. 

ЕлектротяГ-57;() . 
е. uкумуляторниll ---

5721. 
Електрофарбувапня. 

-Ооuаllня-175t!. 

Елє',трофіаіогрлфія--

5IЮ\). 
Електрофор-5807. 

ЕлектрофорииJl-5808. 

Елект,юхемі'шнИ-580!l. 

Електрохронограф--
5481 . 

Елемвнт-581:3. 

е. батеріllниЙ-J81:3. 

е. Бекн:ерелівськиіі-

5813. 
в. брнкетннЙ--J813. 

е. Бунаеllівськиll-

5Н13. 
е. вимикпний--581:3 
е. ВlДкрнтнЙ--5RI3. 

е. відновниЙ-5813. 
е. ВМИЧНIІIІ-581J. 

е. вuднево-киснрний--

5813. 
е. водоналНВllиfi--5813. 

е. Вольтівськиll- 5813. 
в. вторинниЙ-5813. 

е. вугляниll--5813. 

е. вугляно-циuковий 

5813. 
е. газовнlІ-581:3. 

е. газополуи' янии-
5813. 

е. гальванічннЙ--5813. 

е. Гвукінсівськиll-
5813. 

,'. Гелевевівський--
5813. 

е. гідроелектричпш!-, 

5813. 
е. Греневськиll--5813. 

е. грillниll-581:3. 
е. Грове(вський)--

5813. 
е. Данієлівськиil--

5813. 
е. детекторниil-5813. 

е. додатковиll--5813. 
е. живосрібний 

5813. 
t:I. жильвиковий. 

5813. 
е. ааКрНТНЙ-5813. 
е. Daлlвииll--5813. 
е. звмкнениll-5813. 
е. каблеВll!l---5813. 

е. Кало{ВСЬКИlI).--

5813. 
". Кламмондівськull--

5813. 
u. Кларківськиіl--

5813. 
\'. kohctbhtahO-38Лізнин 

-5813. 
". KOHL'Tu,htallo-М,іднии-

5813. 
е. контрольннІІ---5813. 
е. копцентраціllНИЙ--

5813. 
е. круа.алувuтиИ--

5813. 
". I<РЮI'еріВСI,киll-

5Ь13. 
е. купрон-581:1. 
е. Лan"ндівсь,,"іі-5~13. 
е. Леl<ланшевсьюw-

5813. 
е. ле Шатnь@ськиli

--5IН3. 
,'. МеЙДlНгерівськиіі 

:;813. 
". мідно-цннковнll-

:>813. 
". ,.ікрОФОНlІнИ--JS13. 
е. "окршl--5813. 
н. >lолеКУЛЯРllиіі-5813. 
е. нормальниli-5813. 
е. обіrовніІ-:і813. 

е. первинннЙ--5813. 

е. nерекндниіі--:і813. 
е. плаВllиll--5813. 

е. плоскиll--5813. 

е. пляпuювніІ-5813. 

е. подвіllниИ-5813. 
е. ПОЛ ум' 'ШllИ---5813. 
е. поляриавціі!ниll-

5813. 
Р. IІОстіИниlt-.5813. 

е. реброваНИІI-5813. 

е. регенераТИВІІИИ-

5813. 
е. розіМКIlСll",\--5813. 

е. світлоелеІ.:т)JИЧНИй. 
-5В1З. 

". світлочут.'JИВНИ--
5813. 

"~о селенониИ---5813. 
е. Сімеясівськиli--5813. 

е. сухиiJ-і)813. 

I~. теплоеJIектрич.ниИ-~-

5813. 
~. териоедеК'rpИЧltиll -

5813. 
~. теЧИВИllИ--5813. 

А. УнвардівськиiJ-
5813. 

Р. ФляJlшеріВСЬКIІІI-
5813. 

, .. Фотоелеl<ТРllЧНИИ 
5813. 

.,. Фулерівськиll-.--
5818. 

е. чашкуватнll--5~l:3. 

Р. Шодронівськиll
:1R\3. 
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~еuеНТОВнИ--~814. 
Еліuтнчпнl1-5815. 
Емашщія-5819. 
~u;рнчннR-5820. 
Ендоднн-5821. 
І!:ндосмоза електрнчна 

--5822. 
Енвргія-5823. 

е. атомва-5823. 
е.вндавава-5823. 
е. електрнчна-5823. 
<'. електрохемічна-

5823. 
~. к;иетНЧIІ/}-·~!!23. 
(І. КОРИСIJО-Rt,щ,[).КR- _ 

5823. 
... JlагиетНIІ -5823. 
е. механіl(на-5823. 
е. Jo/олеКУЛЯРllа--5823. 
~. обсягова--5823. 
е. uотенЦЇЯJ/ьна-5823. 
е. UРОМ>lІяста--5!!23. 
е. світлова-5823. 
Р. спо>кнвава-5823. 
о'. теплоелектрична _ 

5823. 
r. термоелектрнчн/}--

5823. ' 

е .. "ість--lО'l7. 
є. аБСО~ЮТllа--l()27. 
е. вислlдна-l()2і. 
є. BHcB8JКHa--1027. 
Р.. вхlдва-l 027 . 
.-~. гарантована --

1027. 
о. діllСlІ1l -1027. 

Л':абкн--l()29. 
)\,амен;вська св;чка-

1030. 
iKap--1031, 1457. 

а,. біJlнil-l031, 1457. 
. К. черооинlІ-1457. 

iKapibkh--703. 
Жаровиі/·--1460. 
Жр'llріИНJI--2216, 704. 

;Ко авлишкове--1457. 
Жевріти-705. 
Жезл~1033. 
~зловиll-l034. 
Жерднва-5599, 5544. 

;Н. ізольовава-5599. 
,К. приlІмвльна-5599. 
ж. Сl(.І]lщиа-559і1. 

Жердка- ·:'599. 
Живе срібд0--4271. 
жнвнлыllil·-.3111,, :НI3. 
ікнвнлыlк--5370 •. 
ж. вlлв;днніі-5370. 
/к. 8і~СИС"l/іІ ".5370.,", 

ЕриксонlвськиА комута-
тор-5824. 

Еритемна доаа-5825. 
Ерубіиа-5R26. 
ЕстьР.иівськнlІ-58Z7. 
Ета,tои-5829. 

в. ВіОЛЛ;ВСЬКRIІ-
5829. 

е. ИОРИВЛЬИRіІ-5829. 
в. СВітломіРЧRіІ _ 

5829. 
е. ТОЧ"RIІ-5829. 
В. ФO'lометрнчниil,-· 

5829. 
ЕталОНflи/і-5833. 
Е'lвлоноваВНЙ-5831. 
fEталонуваНJlЯ ,-новаНИJl 
, -5830. 

е. абсолютне-5830. 
о. відносве-5830. 

Етвловувати-5832. 
Етер-5834. 

е. петроліilвиil-5834. 
е. світловИIl--5834. 

Ефвкт-2140, 5835. 
в. акустнчнніІ-5835. 
е. аИТИПОДОВRіІ 

:;іІ35. 

е 
u. електростатнчва-

1027. 
е. залишкова--l027. 
е. індуктнвна-1027. 
є. індукціЙнв-І027. 
е. кориснв-І02Т. 
е. МИТ1"ьова-l027. 
е. ІІагп"жна--1 027, 

НІ 

Ж. відхіднвіІ-537(), 
ж. ЗВОРO'lНRА--5370. 
Ж. злучннlІ-5370. 
ж. кlльцеВRJI-537(). 
ж, НRЗКОВRIІ-5370. 
Ж. ОДl/ничіIИА-537() . 
ж. підвіДI/RіІ-5370. 
ж. ріВНОбlжннll- 5:!7О, 
ж. складнніІ-5370. 

z.кНВИЛЬИRковиil--537U. 
z.кИВИТR-3112. 
Л(нвлення--3110. 
Ж. многобічн&--3110. 
ж.однобічве--3110. 
ж. подвllи&--3110. 

z.кивосрібнИI--4270. 
ЖивосріБНО-СТРУИИННИIl 

--4270. 
жиrер-1045. 
Жила-1049'. 
ж. азбестова-l 0411. 
ж. панцероввиа 

10411. 

е.ел~ктр.чниЙ--58SЬ. 
е. електрохемlчииl--

5835. 
8.80pobbl�-5835. 
е.иалоричви.~. 
е. мвгиетииll-&83І>. 
е. механіЧНRIІ-6835. 
е. ОПТRчниll--5835. 
е. осві'lлюввльниl--

5835. 
е. поверхневиll-583Ь, 

4554. 
е. сві'lловиА--5835. 
~. св;тлоелектричниll-

--5835. 
е. СЛУХОВRIІ--5835. 
е. тепловвіІ--5835. 
е. теплоелектричииll 

5831). 
~. теРМlчниll-5835. 
е. термоелектричкиJI -

1)835. 
~. фотоедектричниА-

5835. 
е. Я.10виll-5835. 

ЕфеICТllВ"RIІ-5836. 
ЕфвктивніC'lь--5836. 
Ефлоресцевцlя--'5837, 

8. ПRТоиа-IО27. 
в. робо_l027. 
є. розuоділена 

1027. 
є. складОВt>-·I(),l7. 
в. скупченв-І027., 

Ємнісниil-І026. 
ЄмностРмір.-535Х. 

Ж. подвіИна--1()41/. 
;К. почіпн_1049. 

Жнльник-1449. 
ж. а.1юмініilпиll-1449. 
ж. асфальтовавиll-· -

1449. 
>К. асфальтувати-

1449. 
,к. вадьцьо ваииil-

1449. 
>к. гнучкиli-1449, 
ж. головниіі-I449, 
ж. гумовиil-1449. 
ж. гутаперчовиil 

1449. 
,к. Допомічниli-1449. 
ж. живидьниil--I449. 
ж. запаcuиl-1449. 
ж. звити.ll--1449. 
Ж. ізольованиА-IФ49: 
ж.иилииовиЙ--I44~, 
;К. контрольниll 

1449. 

Л(ИЛЬRRК коиц~нтрИЧRИИ 3аклепуванвн 

ж. воицеa'l'pR'lниll-
1449. 

ж. иопальиевиіі 
1449. 

ж. Ilїдпиіі-1449. 
31:. RадзеlПlИlІ-144!1-
Ж. иеіНДУlщіllllRIt-

1449. 
ж. обтиСНОllиіі-I44I1. 
Ж. оживлеllиil-I449. 
Ж. ОИОIІЇТОВRR--l~49, 
ж. QCВіТЛЮВВЛЬНиіІ-' 

1449. 
ж. панцероваllllИ-

1449. 
ж. паперовиll-I449. 
ж. піДВОДRиli-I449 . 
Ж. піДВОДИRIІ ВilжкиіІ-

1449. 
ж. пlдземниli ::-1449. 
ж пlдоll,.ОВИR-I449, 
ж: плоскиlt-I449.' 
ні, побережИИIl 

1449, 

::1 ~апобіжпиком--t642. 
За roдинпвком--3154. 
3абарвлеflиА-2601. 
3а6арвлеllість-2600 . 
3аї)арВJlюваввЯ:,-ленвя 

-2602. 
3I1f)а.рвлювати ,_вити • ...ся. 

-2603. 
~wUивання--1148. 
Зв6ива.тп,-бити,""И-' 

1149. 
~аб'ираIlВИ ,-6; р-l057. 
ЗаБRрати,-6рати-l058. 
Забруднений - 1216, 

1091. 
',:!абрудневlсть-1091. 
3аfiРУRНЮВR.flНЯ ,-Н~НПЯ.--

1090, 1215. 
::ІuБРУДlІюваТR,-I/ИТИ,-си 

-1092,1217. 
3ІШада-815. 
3авад>К8ти--2031.2032. 
3aB:Ulb.-l084. 
3ав~ениil--l085. 
Заuаленість--І 0115. 
3ава.люваННЯ ,-леннЯ--

1084. 
ЗаliВЛЮвати ,-JlИТИ- -1 ОЮ. 
Завіса-1177. 

:!. чориа-1177 . 
.3авширmки-5609 . 
3агallниА--1161. 
Загальмоваииll-123:~ . 
3a.raльиовуванвя,- муван-

ня-1231. 
3агальмовувати,-иувати 

--1232. 
3агалыІ/іі--25з4 •. 
3агасвння-3441, 3179. 

ж. поолИ80В&lIиІІ-
1449. 

ж. ПРИJIучввиА-144.11, 
ж. (про)вальцьова~иll 

-1449. 
ж. uрои;жииil-I44I1. 
ж. Р"звр8ниll-14-t1l, 
ж. рlчковиА-I449. 
ж. саперни~-.1449. 
ж. стрУМОПIДВ1ДJlиll-

1449. 
;Ко струмоuровіДІІІІ" 

1449. 
ж. суходlдыlil 

1449. 
,к. телеграфниll 

14411. 
ж ТВЛефОННJIИ-I44I1. 
ж: шахтовиіІ-1449. 

ЖИЛЬflикарня-I44>О. 
ЖИЛьникарство--14БО, 

834. 
)\\НЛЬRиконніІ--l~~О. 

а 

3агаса.ти,-СНУТИ -- 1239, 
:I44~. 

3аl"l1ювальнНіІ рух-- 11511. 
3агаювання ,-Г8JIНВЯ-

11511, 
3агаюва'rи,-гаяти ,-ся-.-

1160. 
31\I"І1яниll--11511. 
31lI"RПІІ.ВВЯ .-гнуття-, 1072: 
3агнпати,-ся-l073. 
3nгlпсованнll--l075. 
3агіпсовуваl/НЯ .-сування 

жильникопідlll_1ІІІЦІІ 
-1448. 

)ltилЬRИЧок--I447. 
JКврандоля-18118. 
ж. дво-,три - рlxщo8a 

11193. 
;Ко спускн...-1893. 
ж. С'!'Єльова-1893. 

)\\ирандольииQ--1894, ' 
Л(ироивтвр-l051. 
Жіро(вськиЙ)-1052. • 
жиут-3845. ' , 
Жм:уткуваТи.ll--3846 , 
Жовтиll-l041. 
Жоло~96. 
Жолобитися-171'~, 

• ЖoJ/облевия--1715. 
~лоБЛRВість--2226. 
ЖoJ/обок.,-IQ:f9. 
~лобчВC'I'RA--1 040. 
Жорстl<иli-1О42 . 
Жорсткість-1042. 
ЖорСткОИір-1321!. 
Л(урвал-f056 . .' 

3аД~вu.ти,-дати,--с.я--
1093. 

3вдакиil-l095. 
3адЛЯl/ня-5202. 
3адмухуваННЯ,-хания ' 

1104. • 
3адмухувати ,-д}'ТИ.~ 

1105. 
3аднШ""':'11 03. 

--107.1. 
3агіпсовувати,-суватlІ'-

1076. 
3аглиблевнЙ-5331. 
3аГЛИVЛЮВ8ВНSI,-,iJ8ИНЯ --

з. ступівЬ--2924. , 
3вдовIЛЬНRА--Б209. 
3адовільність--5201І. 
3адра-1241. 
3аАввИ--1857,2004, 
3аАВRиа~IЗО4. 
3аJlвинниJl--1305. 
3аАиавня --1 081. 
3аАматиCS/,-lІнI/'lИСЯ -

1082, 1112,435. -
3аilоржеииQ-ll08. 
3акарлючввиА--3З42. ' 
3вкарл ючуван ня,-чеIlВН 

5333. -, 
3амушеllиll- 1О80. 
.3аглушниll-l078. 
3аглушування,-шення-" 

1()79. 
3аглушувIІ.ТН,-ШИТН' 

1077. 
Заг"ут" ,-ся-l 078. 
3агострениil-11 71t. 
:3агострювання,-реПНIl--

1178. 
3аграво.-4М2. 

~. південпа--454:l. 
3. 1/івн;ч"в--4542. 
3. І10лярна--4542. 

зarвннчеНI/Їі-l0ilО. 
За['ВИНЧУВnПIІ.f(,-чвннн --

1061. 
3аrnИНЧУВIІ.ТИ,-I1'/"ИТR-

1062. 
зarрУнтУВlІ.вни~1116. 
3аД8вання--l094. 

-1072. 
ЗaR3рлючувuти,-ЧИ'I'R~-

1073. -
3акнснювалЬНIІА--2591 
3акілок-5646. .' 
3акіmюввтися,-'I"ИТВCSI' _оо 

3299. 
3WnЧ'УВ8RПЯ ,-чеНRIІ. ......... 

1125. - " 
3ак1lt<увати,-UТIIТИ,-ся-

Н26. ".1 
5aкJIaд-l'059. .F 
3акладauия-1U1O.: \.1 

i~~iF~';f;:" 
q.,\ І. 
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3аЩl8ЦУlIQти,-пати--
1134. 

3аклннеНИIl-113Ь. 
Заклинювання ,'"'Н8НRЯ-

1,136. 
3tlКJJинювати ,-НИТИ-

1137. 
аакон-1138. 

а. Амперl_1138. 
з. lІіддалеli-1138. 
з. Кірхгофlll-1138. 
3. Оміll-іI38. 

3акОПУllаНня-':345. 
3аКОПУІІUТИ ,-пати-34ti. 
ЗаКРИllавия,-криття _ 

1145. 
3акРИlІка-1225. 
3акрИТИА-,1146. 
3акріпка-1140, 1139. 

а. бічна-1140. 
з. аалі3I1а-1139. 
а.ОЛИIІ'ява-1139. 
З. спіральна-ll~9. 
а. шруБОllа-l017. 

JaкріПКОllиА-1018. 

3аКl'іплювання,-ленни 
-1142. 

3акріплюваТИ,-ПЛ}lТИ, 
-ПИТИ-1143, 1098. 

3акріПЛяння,-лення-
1097. 

3акрIПНИIl-1144, 1141. 
3акрут-339. 

3акрутниll-1785. 
3акручеииll-2931. 
3акручевіСТЬ-1786. 
3акручування ,-чення--

2930. 
аакручувати,-КРУТИТИ,-С>l 

-~929. 
3межннlІ-І063. 
3аливання ,-лиття -1151. 
3аливниlі-1153. 
3аливчнlІ-1153. 
3алишковиll-2718. 
3аліаниJl-І036. 
3аліапиця-l036. 
3алівпичииll-l 035. 
3аліаняк-l 037. 

3. маГИ8ТIUIIІ-І037. 

:іалlао-l038. 
3. активне-l038. 
3. аркушеве-l038. 

а. брижоваН6-1038. 

в. виливаН6-1038. 

З. гальванlвован&-

1038. 
З. динамове-l038., 

а. діРКОllаН&-1038. 
3. жолобуваТ6-1038. 

в. карбоваН6-1038. 
3. коване-l038. 
а. кунне-l038. 
а, леГОlIQне-1038. 

а. хвилясте-l038. 

3аліЗ0маГН8Тниll-5361. 

9аліво-ніклеllиlІ-І038, 
3аломлениll-3492. 

3алОМЛЮlIQиня,-лення __ 
3491. 

а. електричне-3491. 

в. елеК?ростатичне--
3491. 

а. ПОДllіJlне-3491. 
3аломлюаати,-лоllИТИ 

3493. 
3аломлюваЧ-4243. 
3аломниll-3494. 
3алУчник-1114. 
3МЯ-1150. 
3амазаниА-1154. 
3амазка-1155. 

а. ВОДОтривка-1155. 

3ам:ааування,-Ма3а.НТІЯ 
1155. 

3амазувати,-ааТИ-l1(;6. 
3амбоніВСЬКИJl стовпеш.-

1157. 
3ameT-Н204. 
Замикання ,-мкненвя 

1171. 
3. коротке-1171. 

а. на себе-1171. 

а. paIrГOB&-1171. 

З. часткове-1171. 

3амикати,-МКНУТИ,-ся 
1174. 

3амикаЧ-1172. 

з. вимичниll-117~. 

з. гачковиJI-1172. 

з.аакраllковИИ-1172. 

а. аамlнниJl-1172. 

8. колінчастиll-1172. 
а. на короткє->-1172. 

3амичниll-1173, 1175. 
3аміна-1162, :3012, ·tHl". 
3амінениll-1163. 
3амінниll-4617, 1616. 

1165. 
3amihhiCTb-4617. 
3амі Пяти,-НИТИ-30 14. 

1164. 
Замішати,-містити-1166. 
3аміщеииll-1168. 
9амкнениll-1169. 
3амок-1170. 

а. КЛИПКОВ:111-1171J. 

3. ШИНОВlllt-1170. 
3анумерувати-2424, 

3407. 
3анурении-478, ~191. 

5331. 
3анурюваниll-3188. 
3анурювати,-рити- 5332. 
3ануряння ,-рення-

2609,477,5330,3190. 
Зануряти,-рити-2610. 

479, 3189. 
3анютованиll-1132. 

38,нютовування ,-туваинs; 

-1133. 
3анютовувати ,-тувати-

1134. 
3аобтяженість-l 088. 
3аобтяжуваННя,-ження -

10В9. 

3аоБТЯЖУIIQТИ ,-жити-
1086. , 

3а(0)круглювання...,...2604. 
3е,(0)круглюва'l'И,-гли'ги-

2606. 
3ападина--696,444,3658. 
3апалеНИИ-ll09. 
3апалювu.:lьuиЙ,-ПВJtІ"АИИ 

-1113. 
3апалЬНИК-l111 . 

а. електричнИЙ-1l11. 

~. ~РОВИН-l111. 
а. іскровиll-l111. 

3апалювати,-лити,-сл 
1112. 

3IШвс-1185. 
3IШВСНИН-1186. 
31Шинач-525, 347. 
3апиранпя-1187. 
3апирати,-пеРТИ-1188. 
3апис-1194. 
3аписаниll-1190. 
3аписування,-саНН.f-I-

1191. 
::Jапиеувати,-сати - 1192. 
3апит-2657. 
3апитниll-2658. 
3апитуванпя ,-таl1НЯ--

2645. 
::Jапитувати ,-тати--2646. 
3апізнцil-1183, 2827. 
аапїзнюваНКЯ,-нення 

1181, 2825. 
Запізнюватися ,-НИТИСЯ 

1182. 
аапірниН-1189. 
:Запломбованиіі-1195. 
3аWlOмбо вування ,-бу-

вання-1196, 1197. 
аапобігаllни-3472. 

3апобігати ,-бі гтн-34 77, 
3471. 

::Іапобіжиии-347t; . 
3аПОбіжник-3475. 

а. блиекавичниіі-
3475. 

3. висувииil-3475. 

3. нодострумиинин--
3475. 

". груповиll-3475. 
-І. двополюеовнlІ-

3475. 
-J. додаткевиll--3475. 

а. затичковиfi-3475. 

3. авичallниll-3475. 
3. контролыlll-3475 •. 
а. непідміиниfi-347!). 

з. однополюсовиJI-
:3475. 

:J. олив'иниіі-~475. 
а. патронниіі-3475. 

3. платииовиИ-3475. 

а. платівч8.стиіі-3475. 
3. подвіJlНИIl-3475. 

з. потріIlПИIl-3475. 
3. притичковиll--3475. 

3. пробивниil-3475. 
З. ріжнатиfi-3475. 

3. рогатнн-3475_ 
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8. розподіЛЬЧИЙ--3475. 
8.СllфонниJI-3475. 

3. станlолевиЙ-3475. 
8. топкиll-3475. 
8. трубчастиll-3475. 

3. увемлювальний-

3475. 
а. циновиil-:3475. 
3. цинофоліЙниіі-3475. 

3аповнеииll-1199. 
3аповненість--1199. 
3аповнюваннл,-нення-

1198. 
а. пересічие-1198. 

3аповнювати,-НИТИ-

1200. 
::Jо.позичаНRSІ ,-чеIlНЯ~--

1122. 
3апозичати ,-чити-1124. 

3anоаичениll--l123. 
3апоиа-5649. 

а. біла-5649. 
:Jапора-1201. 

а. магиетна-12Ul. 

::Jаправл~ниЙ-І096. 
3anрщ.лЯИНIІ,-лення-

1097. 
'<. гумове-l097. 

3. жилыlкове-l0\Jі •. 
3. каблеве-l097. 
3. кінцеве-l097. 

а. металеве-l097. 
:3аправлити,-вити-l0IlХ_ 

:Запровід-270. 

::!апрошениil-3549. 

::!апрошення-3548. 
3апрошувати ,-просити 

3547. 
3апуеканни-1202. 
3апускати,-стити-121J2 _ 
3арис-1695. 

3арукавок-2149. 

3аРЯд-1204. 
3асвічениll-l109. 

3аеві чуваННЯ,-чення-
1081, 1110. 

:3асвічувати,-снітити 
1112. 

аа.свічува.ТИСН,-Сl:lітитисн 

-1082. 
:ЗасерпанкованиН-1070. 

3асерпанковування,-ку

вання-l069. 
3асерпанкувати,-СЯ 11)71. 
3асіб-4769. 

3. гасильниil-4769. 

3. аапобіжниН-4769. 

з. иастроюомьвий--
4769. 

з. оідеильииll-476\J 

з. протипожежний-
4769. 

3аскакуваннЯ-I245. 
3аскакувати,-СКОЧПТИ --

1246. 
3аскочка-4657 ,1797 ,1176. 

в. abopotHa-1176. 
а. маршрутка-1176. 

з. осиовна-ІJ76. 

з. проміжнn-1l76. 

3. протиповторна --
1176. 

з. спуСКНа-4657. 

3аскочковиll-547Н: 

Заекочипll-1247. 
3аслlнка-1214. 

в. запоБIЖllа-12Н. 

3аслона-I251, 5672. 
3асмоктувалЬІШЇI-121:1. 

Засмоктування ,-таНIІЯ---

1211. 
3асм:октувати,-'І'8ТИ,-СН 

I?І'} 

3аепо;'0-;';нати-5293. 
3acraвкa-5672. 
3астережник-3475. 

застиганни-1219. 

3астигати-1220. 
3астиглиll-1221. 
3астібка-З821. 121:-;. 
:lастуваниll--5694. 

3астування-214, Jti\!,. 
5693. 

·1. електродинuмі чие 
:)693. 

з. електростаТИЧШ 1--

5693. 
3. МЮ·Н8Тне-569:\. 

3астувати-5695. 
3астувач-5692. 

а. електричниіі-56112. 
з. магнетниЙ-5692. 
в. непрозориЙ-5692. 
а. підснльниll-5692. 

_'. поріввюво",ьниіі-
5692. 

:.. приймальнніі -569t. 
3. прнтемнювальний--

5692. 
". світ ломі рчни-- 5692 . 
3. ФЛюоресценціННИIі 

-5692. 
.'. фотометРИЧНIІЙ--

5692. 
з. ф. Бунаенівськи" 

-5692. 
3астувниЙ-5696. 
3астуна-5672. 
3аступаТИ,-пити-1Jliti. 

3аступннlІ-1167. 

3асувка-1176. 
3втверділиll-1224 _ 
3атемнеииll-1227. 
3атеМНЮВ8.fiИЯ ,-НfЩН 11 

1- 1226, 2527. 
3атемнювати,-НИТИ- -

1228. 
Затикання, -ткнеННІI 

1148. 
Затикати ,-ткнути ,-ся-

1149. 
3атинання-l106. 
3атинати,-ТЯТИ,-c.R---

1107. 
3атиск,-каввя-1562, 

1114. 
3атискач-1242 ,1114. 

3. на вуглияу-ІИ4. 

3. порцеляновии-
1114. 

3атисковиІІ--1115. 

:З"тичка-3650, 3656. 
5646. 

а. азбестова-:1650. 
а. гумова-3650. 
3. ЕдіСОllівська - 365О. 
а. електричн~~65U. 

а. :іаиіипа-3650. 
а. аапобіжнз-365U. 

а. парафінова-3650. 
а. провідна-3650. 
3. спіральиа-365(J. 

аатичковнЙ--3~~7. 

3атишок-1251. 
3аті ІІенпя-1230-
3атінок-1230а. 
3аткнутиЙ-1147. 

3атремтіти-994 . 
3атримниll-110J. 

100, 1745. 
3атримні роги- 2735. 
3атримник-ll02, 911. 
Sатрим:уваІПІЯ,-маНRЯ 

1102, 11199. 
3атримувати,-МIІТИ-

1100, 99, 
3атулв--1251. 5672. 
затяжниЙ-51ІО. 
аатяжуваинн-219~. 
:3афіялкове промIНН"-

5240. 
Захиениіі-I252. 
За.хист-1251, 2,,46, :347:3. 

3581. 
а. вибірчиИ--1251. 
3. днференціяльнии-

1251. 
3. застережниИ-1251. 
з. натуральииll-1251. 

:З. ріжнатиИ-I251. 
з. рогатиИ-1251. 
з. xJшпаковиЙ-12f.l. 

ЗахитавиЙ--1127. 

3ахитування.-тання-

1128. 
3ахитувати,-тати-1129. 

3о.хищаННЯ,-щення-

3579, 2546. 
3ахишати,-хиститн-I253. 

2545, 3477, 3580. 
3ахищений-1254, 2547. 

:1474, 358:.!. 
3ахідній віДХИJІ--118U. 

3ахонаниИ-і5ьg. 

3ачишвнии ,-шеннн-
1249. 

3ач"щати,-чИСТИТИ 
1248. 

3ачиmеНИil-I250. 
3amмopг-5218. 
3ашавленнli-820. 
3ащавлювавnя,-леИШI- . 

819. 
3ащавлювати ,-впи-

821. 
3аmiпаиня-I245. 
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Защіпати,-щепнyrи ~ 
1246. 

ЗберігаИня--4724. 
3Geрlгати,-регrИ---4725. 
Збираиня--4558. 
ЗбираТИ--4661. 
Збирач--4659, 356О. 

3. КРУЖWJЬ'IИIl--4659. 
3. кулястиll--4659. 
а. пеРВИНIІИИ--4659. 

з.сферичииll--4659. 
а. циліНДРИЧllиіі--4659. 
В. яІІцюватиfi-4659. 

3біг--4886,4667, 5319. 
Зб!ГIШНЯ--4349.4886. 
3бl1 атися.-гтися-4350. 

4665. 
3біглиll--4685. 
Збіжииll--4666. 4351 
3більшениll-5170. 5282. 
Збільшення-5169. 5281. 
Збільшувати.-шити_ 

5171. 
3біРllиА--4660. 
Збіриик-1604. 355!!. 
;-jблнжання ,-жування. 

-ження-43М. 4444. 
Зближати, зБЛI1ЗИТИ -

4353. ' 
3буджениl!-:378, 390. 
ЗБУджуВання .-женвя-

377. 
J. взаЄМН&-377. 

з. відгалУ3Нl'-377. 
з. пласне-377. 

3. залншкове-377. 

3. іllдивlдуалы�е-377 •. 
3. Rомпауидовq-377. 
З. мінливе-377, 
з. мішане-377. 
з. надкомпаундовв--

377. 
з. неЗdлржнв-377. 

8. lІизковс-377 .. 
З. рівнобіжне-337. 
8. стале-377. 

з. увбічникове-З77. 
з. центральне--·377. 

3{іуджувати,-J\ити-375. 
ЗБУДllиll-:176. 374, 
Збудник-373. 

з. ївртці ВСhl(иli~-373. 

J. концеНТРИЧllиll-373. 

fI. I�hakobhl�-373. 

а. уабічниковиll-373. 

:іБУРВlІня-389. 
3. магпетні-3084. 389. 
3. атмосфернl-3084. 

389. 
Збурниll-3083. 388. 
3бурювати.-рити,-cJJ-

387. 
3варениll~4359 . 
Зварниil--4363. 
3ваРЮllllННЯ ,-рення 

4360. 4362. 
Зварювати .-рити--4363. 
ЗвrдениИ-3530. 
3foи"ання. БВКТТЯ- -44Iо. 

3. комбіНОВl\не--4410. 
а. просте-4410. 

3. складне--4410. 
ЗвиваТИ,-ВИТи--4411. 
ЗВИС--4408. 4418. 
ЗвнсаННЯ-4408. 441!j. 
ЗВИCl\ти.-снути_ -44()9 

4419. . 
ЗВИСЛИIl-44U' . 
ЗВИСllиl!-2193. 
ЗВИТИIl--338. 
ЗВИТТЯ--4410. 
ЗвІД-1749. 

в. елеКТРИЧIІИИ .1749. 
ЗвІдниlІ-;S286. 
3віll-339. 

в. ЗВОРОТниИ-З39. 

3. иеЧНlІннlІ-339. 
В. попереЧ"нЙ-339. 

в-оl поблизькі-339. 
в-оі СУПротичинві _ 

339. ~ .;= 
Зводжування,зввдення_ 

4444. 
Зводити, звести-3541. 
ЗвоДовиll-l і 50. 
Звоllовиll-337. 
ЗворотннlІ-2508. :180. 
Зворушення-377. 
3воястиll-2072. 
Звужува .... я.-жеНня-

4859. 
Звужуватн. ЗВУЗИТи.-ся-

486О. 
Звуковбирниll-1263. 
ЗВУКОВИIi-1262. 1266. 
3вучаННЯ-1264. 
3вучати-1265. 
3вязаНИИ--4424, 4702. 
Звязаніст ,--4424. 

3. магнетна--4702. 
3вяз0к-4425. 4690, 4701. 

3. ::~~~~~~OPMaTOp-
а. гальванічниll- 4425. 

4іОl. 

а. двобічниil--4425. 

а. детекторниli--4425. 

а. джигерниfl--4 25. 
а. електричниЙ--4701. 

3. електромагн тииil--

4425. 
в. ємнісниll-4425. 
3. змі нниll--4425. 
3. індуктнвниil-44~:), 

4701. 
3. малиil--4425. 

а. міжлямповиll--4425. 
а. міцииil--4425. 4701. 
3. незмінниll--4425. 
а. обернениll--4425. 

з.опором--4425. 
8. телеграфниЙ--4690. 
3. телефо"ниil--4690. 
В. телефонно-фощ)" 

порниit--4690. 
~. трансформаторниіі-

4425. 
3гаслиll--3444. 

3гаСНИIl-3443. 
3гинаННЯ--4426. 
3гинаТИ--4427. 
Згинниll.-НКИIl--442!! . 
Згорілиil--4433. 
3гор(а)ЯННЯ--4431. 
3гор(а)яти.-ріти--4432. 
Згущатися.-згуститися _ 

4437. 
3гущениll--4436. 
Згущува"ня ,-щення--

44j5. 
3rвиичування.-чепПJI _ 

4416. 
зrnИliЧувати.-нтити.-ся_ 

4417. 
Здавальні гарантil-

4438. 
Здавання, аданпя --

4439. 
Здаватп.-даТИ--4437. 
3даТНИIl--4753. 
ЗдатніСТь--4753. 

з. вбирна--4753. 
3. випарна--4753. 

3. ВИПРОМінна--4753. 

3. гасильна--4753. 
з. деполярнзаційна--

4753. 
з. запобіжна--4751. 

з. ізоляціll .. а--4753. 
а. індуктивна--4753. 
в. коливна--4753. 

8. магнетуватися--
4753. 

з. оliтяжуватися-
4753. 

3. переобтяж,'ватися 
--4753. 

8. пробивна-4753. 
8. проиінюво.льна _ 

4753. 
. j. теплоелектрична _ 

4753. 
З. термоелектрична--

4753. 
Здирання-4656. 
ЗдіllманиЙ-4R99. 
Здіllмання-5165. 4656. 

5187.4652. 
Здlllматн.-lІняти,-ся-

4653. 5189. 5166. 
Здійняття-5187. 5165. 
3дмухування,-хаuuя 

-4449. 
Здмухувати.-хнY'l'И-

4450. 
3догаД-34іН. 
3елене поаОJ\оЧУВання, 

-чвння-1269. 

Земля-1270. 
3. інфуворна-1270. 

8емляниІІ--1271. 
Звмниll-1272. 
3ерно-1276. 

3. вугляне-1276. 
а-на парамагнетні ~ 

1276. 

З@рнястий мlкроф~в -Зникати 

Зернистий мікрофон-

1277'. 
з' єnванни-4672. 
З~ єдночення--4701. 
зиrsar-1'рансформатор -

1279. 
зиrsarуватиll-1278. 

ЗlбраТИ-4661. 
3IГ"Єllни-4426. 
Зігнути--4427. 
Зlгнутиll--1339. 4671. 
Зігнутість-4671. 
ЗlдранllЯ-4656. 
Зlпсовавиll--1423. 
Зіпсувати--1422. 
Зіривння-4778. 
Зі рваТИ-4779. 
Зірка-1255. 
3.полюсова-I255. 

3Iркуватиll-1257. 1258. 
ЗІткненuя--1171. 
Злагода--З628, 5314. 

з. вимірча-5314. 
з. ~IBHa-5314. 

8. захис .. а--5314. 
8. иадаlрна-5314. 
в. остудна-5314. 

В. охолодна-5314. 

8. розпор.ільча-5314. 

алаroджувания .-жения 

--5314. 
аланков~ватися, - кува

тися-4890. 
: jло.нкування,-кОВання-

4889. 
:lлім--l:J17. 

8. масниll-1317. 
В. скаауватиll-1317. 

Злука--4701, 4672. 
8. беапосередня--4672. 

з. гальванічиа-4672. 
3. групова--4672. 
з. гуаирева-4672 . 
3. г. вильчаста-4672. 

З. г. дужками-4672. 

з. днфереllціяльна-

4672. 
з. еквіпотенціяльва-

4672. 
з. елвктрична--4672. 

3. живосрібна-4672. 
з. жильникова--4672. 
з. ВВМ:ЛЯllа-4690. 

З. 8р\в"ялыl-4672 •. 
3. (зу)стріЧllа-467' 

З. iHДYКТHBHa-467~. 

З. каблева-4672. 
з. каскадна--4672. 

З. компенсувальна--

4672. 
J. мішана--4672. 
з. многократна--4690. 
з. на вірку--I255. 4672. 
з. на місток--4672. 
,. на трикутник-4672. 
з. павхресна--4672. 

3. иенравильна--4672. 
з. НИВIWва.--4672. 
3. ОДНОllапрямна-4672. 

а. пtдвідиа· -4690. 
3. помилкова-і672. 
з. понеречна--4672. 
3. притнчкова--4672. 
а. п!'овідн&-4672. 
3. РІвнобіжиа-4672. 
з. рівиопотеицїяльна 

-4672. 
а. роаВИЛКОВа--4672. 

з. стикова--4672. 
в. тимчасова-4672. 

3. уривчаста-4672. 
а. цупка-4672. 

Злучання .-чения--4672. 
Злучати.-чити.-ся--4676. 

4689. 
в. иизков0-4676. 
з. ріьиобіЖН0--4676. 

ЗлучuнИIl-4673. 
3лучииll-4677. 4675. 
ЗлучпиК-2149, 4674. 

В. вирівияльниil--2149. 

а. віДГМУ3I1иll-2149. 
з. ДВОКОllусовиil- 2149. 
з. електромагнетииll --

2149. 
з. жильниковиll-2149. 
в. каt3левиli - 2149. 
з. компенсаціііниil-

2149. 
3. кружалЬНИIl-2149. 
з. металевиli--2149. 
3. перехідниll-2149. 
з. ПlДRJlрбованиll-

2141J. 
а. платівчастиll-2149. 
з. пружниli~2149. 

3. розбіРllиЙ-2149. 
3. розширниil-2149. 
з. сліllиil--2149. 
з. сталиil-2149. 

з. стяжниll-2149. 

3. сустаВlІнИ--2149. 
3. трояковиИ--2149. 
в. хрещаТИИ-2149. 

8. щітковиіі-2149. 

ЗЛЮТ08аlшil-4733. 
3ЛJQТuвування,-тування-

4729. 4731. 
3лютовуваТИ,-тувати-

4730. 
Змагання-5285. 
ЗмалЮВ8Ilня-1338. 
Змащення-4610. 
3меllшениil-5244. 

Зм:еншувальииf!--5242. 

3мешuування ,-шення-

5243, 2697. 4638. 
3:меншувати,-шити,-ся ...---

4637. 5241. 
Зміна.зміни--1322. 3012. 

258. 
3. залишкова - 258. 

1322 
з-ни магиетні-258. 

1322, 1593. 
з-пи річиі-1322. 

3міпениl!-1323. 
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3міНИИI!--3013. 
Змlнно-полирниіі-301:1. 
a.-простиИ-ЗОI3. 

Зміияти.-ни,·и,-ся-1324-
Зм:іцнення-5281. 

ЗміЩУIШІІ"ииll-4624. 
Зміmуваииll--4621_ 

ЗиіU1уввння,-lIldННЯ--
4622. 

Змішувати ,-шзти,-са--
4623 .. 

з .. і_Я--4626. 
Зміюватиil-1280. 
3МІЯ--I282. 

з. 1І0вітрина-I282. 

а. СКРИНЬКУБ8'І'а-1282. 

3МОНТО&аНИЙ--4633,2129. 

Змонтувати-4634. 

Змотаниil--4635. 
Змотування ,-таиня-4613. 

4370. 
Змотувати ,-тати--4371, 

461'1. 
ЗмочеННИ-4636. 
Зиушениll-532. 
ЗмуmувальниА-531. 

Змушувати. з .. }сити--530. 
3к'якшуваТИ,-ШИТИ,-cSI-· 

4637. 
Зпак-4498. 1283. 

а. блискавичниil-1283. 

3. вирааииll-1283. 
а. відмінниll-I283. 

з. гряничниil--I283. 

3. Морз.вськиll-1283. 
з. рельєфниЙ-1283. 

З .. ачвННЯ-1284. 
Знемасненвlі--2455. 
3пемаснювавия ,-неная--

2456. 
3немаСНJOваТП.-СIШТИ---

2457. 
Звесилеllиl!-I443. 
3несилеННН-1442. 
3несилювати,-лити-

1441. 
ЗнеформлениА--864. 
Знеформлення--863. 
ЗнеФОРМЛlOвати.-мИТR--

865. 
ЗнехтуваниЙ--3498. 
ЗнехтуваТН--3497. 
ЗнеШКОДЖВНИIl-2452. 
ЗнеШКОДЖВНllя-2453. 

2458. 
3нешкоджуватн-2454. 

2459. 
ijНlIжати. знизити --4648. 
ЗllиженИIl-3374, 4650. 
3НР'!<еJJня-2862. 3313, 

4649. 
З"ижниll-3:\72. 
Зниж~·вати. зни8ItТИ -

3371. 
ЗннжуваЧ-3:175. 

З'-;f~~~Формаroр--

Зникаllня-I446, 2"66. 
Зникати.-К"УТИ_I445. 





190 З"ищеННIІ - Ізолятор СТРижневаll 

;JнищеНИIl----5254. 
ЯНИЩУВ .. ІІ ня ,-щення-

5253. 
;~НJIЩУВ"ти,-щити ,-cs. 

5164,5252. 
а"IIІІ""ИIl-4651. 
аНОСННИ-4655а. 

В. телеграфні-4655а. 
В. телефонні--4655а. 

3"ЯТRIІ-5188. 
;~НЯТОК-1654 . 

з. аасернанкованиА_ 

4654. 
з. радіОСКQпічниll_ 

4654. 
а. реитrеНівськиll _ 

4654. 
:Jображення-1338. 
аовнlшнifi-2274, 363. 
30"_1288. 
30РОВИIl-2663. 

В. гас.л0-2663. 

аосере~ениА-5494. 
Зосередження ,-жувавНR 

-549З. 
:ЗрегульоваНИIl-4174_а 
3ривання--4778. 
:ЗРRваТи--4779. 
:Зривниll--4780. 
арівноважувlІ.НН SI ,-ження 

-120. 
: IріВНОВlІ.Жувати ,-жити-

1 ІІІ. 
:3ріВНЮВIІ.SIня,-нення-

4429. 
:J рівнювати ,-няти--4430. 
:-JрlваНИIl-4650, 4770. 

В. ckiCh0-4576. 
:ірівувавня ,-зання--

4771, 4649. 
: •. скісне--4550.· 

lдіостатичниli-1301. 
Іводиновиli-З558. 
Іволювальня-1948. 
Іаолювання ,-льооання--

1340. 
Ізолювати-І 342. 
IзоЛюкс-1344а. 
Iзолятор-ІЗ45. 

і. амброlновиll-1345. 
і. аВТВlІовиll-1345. 

і. Балnівськиil-1345. 
і. беацемеитовиll-

ІЗ45. 
і. блискавичннковие 

-1345. 
і. Бр"дфільдівськиli-

134;;. 
І. випробllиli-1345. 

і. високовольтовиl-
lЗ45. 

і. відтяжниll-1345. 
І. Гаксталівськии 

1345. 

Зрізувати ,-ааТИ-4648, 
4772. 

з. ckiCll0-4551. 
Зробити -539. 

з. ДОТИI:-5300. 

з. прохіД-4448. 

ЗРОблеНИЙ-538. 
ЗробnеIlIlSl-537. 
ЗроаУlllіВ-3376. 
ЗростаННSI-399,2268. 
Зростати ,-cтtI-2269. 400. 
ЗруЙнованиli--4026. 
ЗРУЧНИlI--5207. 
ЗручніСТь--5207. 
3РУЧllозаміllииll-520М. 
3ручнозаМlнність--5208. 
ЗскакуванНSI-4107. 
3скаКУВ:J.ти,-КОЧИТИ-

4708. 
Зскрі5Ullия,-ребевня_ 

4705. 
Зскрlбати,-ребтИ--4706. 
Зсов-4440, 4626. 

з. віДllОСlIиli--4440. 
з. діелектриковиil-

4626. 
з. електричииn-4626. 

8. кутовиil--4626. 
ЗсоваННЯ--4440. 
Зсовувати,-зсунути,-ся _ 

--4442. 
Зступаllня-4349. 
Зступатися,-питися-

4350. 
Зступниll-4352. 
ЗСУв-4440. 
Зсування, зсунеиня-4326. 
Зсувати, зсунути-4625. 
Зсувниil--4443, 4445. 
Зсунений--4446, 4627. 
Зуб-1292. 

І 

і. горішковиll-1345. 
і. граніТНИIl-1345. 
і. двоострішковиlІ-

1345. 
і.дворогиЙ-1345. 
і. двочаСТКОRиll-1345. 
і. дерев'яниll-1345. 
і. дlлыlчllиll-1345 •. 
і. ебоніТОВИIl--1345. 
і. жильниковий _ 

1345. 
і. закріПНИIl-1345. 
і. затискниА--1345. 
і. каблевиіі-1345. 
· контрольниll-1345. 
· кутковиll-1345. 
· ланцюговиll-1345. 
· многоострішковиИ-

1345. 
· моторовиll-1345. 
· наріжниll-1345. 
· настінииЙ-1345. 
· натяжниll-1345. 

з. друківииil-1292: . 
з. зупинялыlil-1299 . 
з. контрольниll_ 1282. 
з. корекціllниll-I292. 

3убець-1293. 
з. заТРlПilниll-1211:J. 

8. пальцюватиЙ-1293. 
3убчастиll-1294. 

з. enеКТРl)зanі8НИЦSl-
1294. 

3упин-2715. 
3упиненИIl-27 16. 
Зупинка-2715, 3836. 
ЗУпиняльниll--2717. 
ЗУПИНЯння--2713. 
Зупиняти ,-ННТИ ,-ся-

2714. 
ЗУСИ.'ЛН--5285. 

з. дотичне--5285. 

з. закрутне~5285. 

з. 3різувалыl--52g~ ••. 
8. зсувне--5285. 
·1. магнетне--5285. 

з. поворітне-5285. 
з. роатяжне-5285. 

з. СТИСКІІе--5285. 

Зчеплениll--1742. 
Зчищати, ЗЧИСТИТИ-4Н95. 
Зчищениll--4896. 
Зчіплювання, зчеплення 

-4888, 1741, 4889. 
3. г~~ьваноnластиqне-

4889. 
В. електричне--4889. 

Зчіплюва.ти, зчепити-
4890, 1743. 

ЗЧіпниll--489l, 4892. 
ЗЧIННИК-4888. 
З нвищ,,-5844. 
З' ЯВЛЯННЯ,-лення-З4;)5. 

і.одночаСТК08ИИ--
1345. 

і.оліllниіі-1345. 
і. опорииll-1345. 
і. острішковиl! - 1343-
і. павучкуватиll-- 1345. 
і. ніДЛоговиll-1345. 
і. підпорниll--1345. 
і. подвіllниll-1345. 
і. польовиll-1345. 
і. помістовиll-1345. 
і. поодинокиli--1345. 
і. порцелнновиll-І:И:,. 

і. почінниfi-1345. 

і. проміжниli--1345. 

і. прохідниіі-I345. 

і. реброваниll--1345. 
і. роздіЛЬ'lИЙ-I34: •. 
і. сідлуватиll-134fi. 

і. с~яниll-1345. 
і. стелевиll-1345. 
І. стисковиll-1569. 
і. с-грижиевиll--І :~4:,. 

І. cyctabH811-1345. 
і. суцільииll--4715, 

1345. 
і. '1'8.рinкуватиll-l345. 
і. ТВJlеl1lафниll--I345. 
і. тenвфенниіІ--1345. 
і. триострі шковиlї-

1345. 
і. трирогиіі-1345. 
і. тричастковиli- 1345. 
і. УПУСКОDиlІ-1345. 
і. фЛlнтгласовиit-

1345. 
і. ЧOТ!lричастковиll--

1345. 
І. шиновиil-1345. 
і. широкоострішковиli 

--1345. 
І. шпиньовиll-134Б. 
і-ра роздушити-1345. 

Ізоляторниll--1346. 
Iзоляціііниll-19Б3, 1343, 

1344, 1347. 
І. ніжка--1345. 

180ляціЙиіоть--1344. 
Iзоляцlя--1953, 1348. 

і. абсОЛЮТllа-1348. 
і. бавовн"нв-1348. 
і. безпечнв--1953. 

і. висока-1348. 
і. волокнувата-1953. 

І. ГYMo~1348. 
і. Гуперівська--1348. 

І. густа-I\l53. 
і. 8воIi0ва.-1348. 
І. кавчукова--1348. 

і. камєнювата-1953. 
і. КОНОlІЛяна-1348. 

і. коркова-1348. 
І. масна-1953. 
І. мастивиа--1348. 
І. напівтечка--1953. 

І. веспаленва--1953. 
i.�1etohka-1953. 
і.І1иаька--1953. 
і. с:ліllна-1953. 
і. паперова-I348. 
І. паперово-повітряиа 

--1348. 
і. пnaстична-1953. 
і. повеРХllева-1348. 
і. повітряна-1348. 
і. подвіllиа--1348. 
і. природня-1953. 

і. противогкіСllа--
1348. 

· пружна-I953. 
· склувата-1953. 
• сиоляна-1953. 
· тверда.-1953. 

Ізолятор СУСТaDниll ~ lадовиlІ 

і. течна-11153. 
і. топка-·1953. 
і. тягучв--1953. 
і. цілковита--134М. 
і. ШОRкова-1348: 

lзоnьоваииЙ-1341. 
IзотропниіІ-1349. 
lаотропиість--І 349. 
lзохронізм--ІЗ50. 

IЗОХРОНlІиЙ-1351. 

ІЗОХРОllllість-1351. 
lлюміиаціllииll-1352. 

lлюмінація-1353. 
lлюмінованиll--13Б4 . 
lлюміиувати-1355. 

ІМПУЛJ.с-13511. 
і. елеКТРИЧIlиil-1359. 
і. механічН1Ill-I359. 
і. ростучиll-1359. 

lllbePCIlIli1--1360 . 
Індивіду!lЛ"НИИ-1361 . 
Iндикзтор--1362. 
ІндуктивниЙ-1365. 

lидуктивність--4753. 
1365. 

і. мнттьова--1365. 

і. СИНХРОIІОва- 1365. 
Індуктовuнии .- 1367. 

2164. 
Iвдуктор-1371. 

і. викличниll-1371. 
і. двомагнетниll--1371. 

і. дзвінковиЙ-1371. 

і. диференціяnьниil--
1371. 

і. зірчастиll-1371. 

і. кіГТЮВі\твА--1371. 
і. магнеТllиА-1371. 

і ... ашиновиll--1371. 
і. підпanыlй-1371 •. 
і. ручниll-1371. 

і. ТРИlllагнетниll--1371. 

ІllдуктувanьниА--1370. 

Iндуктува.шіі--1369. 
IндуктуваННН,~ванин 

-1366. 
Iндуктувати-1368. 
Iндукціllииll-1372. І 

і. мотор-l04 .. 
Iндукці".:....1373. 

і. бічна-1373. 
і. вааємн .. -1373. 
і. вольта-фарадичиа--

1373. 
і. дина",ічна-137:1. 

і. елеКТРИЧIJ~-1373. 
і. 'лекгрично-enектрич. 
на-1373. 

і. електро-динамічиа-

1337. 

19\ 

ї.електроиагнетН6--

1373. 
і. електростатична--

1373. 
І. ЗlllіНIlО-ПОЛИРВа-"О 

1373. . , 
і. маГllвтиа-1373. 
і.маги~~ктрвчва 

-1373. 
і. магието--магнетвв--

1373. 
і. максимвльна-1373. 
і. несимвтричиа-1373,. 
і.однопonяриа--137З. 
і. подовжиа-13Т3. 
і. поперечва-1373. 
і. решткова-137З. 
і. стало-полярва--

1373. 
Інерт Івlі--1374. 
IверціН-1375. 

і. електромагнетна--

1375. 
і. MaГBeтtla-1375. 

lнжевер-еnектрвк- 1376. 
Інтегратор--1379. 
lитегрувanьввЙ-1381.0 
IlІтегрувати-1380. 
lитенсввниІІ-1382. .. 
lитенсивність--1382. 

і. початкона--1382 •.. 
і. приЙканвя-4506. 

lитеИСИlllетер--1383. 
і. селеновиІІ--1383. 

Інтерференційний -1384. 
ІlІтерферевція-1385. . 
lнтерфлекснвll ПрИ"_-

3558. 
Iржа--2238. 
lскра-1402. 

і. беаперврвиа--1402. 
і. гільчаста-1402. 
і. звукова--1402. 
і. індукціАна--1402. 
і. колнвна--1402. о 

і. музична-1402. 
і. розснвжна-1402. 

lcКРОВИIl-1405. 
Іскровказ-1413. 
ІскрогаСIlик--1412, 1406. 
lСКРnГJсіинн-1411, 1407. 
Іскророаривания-1409. 

ІскророзрИвач~1410. 

Іскротворення--2500, 

1408. 
IскруваИІІЯ,-ровакнн -

1403. 
і. колове--1403. 

Іскрувати--1404. 

Iжак-траНсформатор (Свін. 
бурвівськиlІ)-1022. 

lада--ІО2.1. 
lадовиR-10Z4. 
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АОВ-13117. 
А. 1IIJ0говалентниlt __ 

1387. 
І. многовартіснвlІ_. 

1387. 

КабелеЦЬ-1447. 
Кабель дu.urь 'ЖИЛЬ

ИIІК>-I449. 
КабінеТ-1451. 
к. панцерованИП-1451. 

~4~~uтгеніВСЬКИIІ-

Кабівка-1452. 
l!аблеВНП-14';0. 
ltaблепідіllмальнвця_ 

1448. 
l\аБЛУК-IООI. 
ltабпучка-l00l 
КабпЯРНЯ-І064: 
КаБЛЯРСТВо-I450,1І3-4. 
l{ааЧУК-1504. 

к. вулкан1аованнlІ_ 
1504. 

к. М'ЯКИIl-1504. 
к.-сирець-1504. 
к. снровиll-1504. 

. к. твердиll-1504. 
НавчуковнlІ-1505. 
Каганець-lЗ4,). 
КадеР-1453. 
Кадраж-1454. 
КаламаРЧИК-5539. 
Кanаllд "obahhl�-1456. 
Калібрування ,-ровання 

-1458. 
КanібруваТН-1459. 
І(алориметрнчпиJl_ 

146 • 
І{аменюваТИИ-1465. 
l{a"ePB-1463. 

к. гаСильна-1463. 
к. і/ОllіЗllціllна-1463. 
к. ОХОЛОДНIl-1463. 
к, Yfd"liBl�b-146:.. 

І{амеРТОllНиll uереривник 
-1464. 

І{ам'нииП-1462. 
/{аlIал-1467. 

К. відвіДИИIl-1467. 
к. дереВ·ЯНИП-1467. 
к. :;кильниковий-

1467. 
!с. алучниіі-1467. 
к. іЗОJ/lщiilииll-1467. 
/(. /(аблевиll-1467. 
/(. підводНИIl-1467. 
1<. повітряннlі-14ti7. 
1(. ПОРОЖllіll-1467. 
,(. ПfювітrювальниJI-,-

1467. 
І,. НГН1.-'а3ниИ---1 4G7. 

Йон Кілочок 

і 
Н •. СКЛ~ИJi-13117. 

ЙйОНlааЦlIІНИIl-1388. 
он!аацIЯ-1389. 

ЙОНl30ВIlниll _ 
1391. 

н 

к. череп·янні!-1467. 
Квнал!а&ц!lІнніІ_14611. 
Канал~ааЦІЯ-1469. 

К. Мlська-.1469. 
К.·н:щземна--l<t69. 
к. Пlдаемна-1469. 

1(аНЯ-696. 
КаоліНIl-1474. 
КапіЛЯРНИIl-1476. 
Кauпівськнй вібратор 

-1477. 
КапсеЛЬ-1478. 
КauСУЛЯ-1478. 

к. міКрОФОга-147!!. 
КаПСУЛЬНИIl-1479. 
!,аптур-14і8, 1615. 
Карбідна пIЧ-1481. 
Карбованиll--4250. 
КарболіТОВИЙ-1482. 
Карборунд-1483. 
КарБОРУНДОВИIl-1484. 
Карбуваuня,-бовання_ 

--4249. 
KaphaBK�\-1706. 
!{llртач-668. 
!,артуш- -668. 
Каса-1495. 
Касета-Н96. 

/(. реllт["енівськв-
1496. 

l'аС/(ада-1493. 
/(. днференціялыll.·. 

1493. 
/(. перехрещувана-

1493. 
I{IlC~ДHHII-1494. 
Каталіаа-1497. 
КатеРИlІка-1824. 

к. рлектричиа-1824. 
l-\аті08-1498. 
Катод-1499. 

к. розжаре8иЙ-1499. 
l\атодннlІ-1500. 
Квадрант-1512. 

к. еталОНllиil-1512. 
Квадраитовиll-1513. 
КвадраТИЧННЙ-1514. 
КВ8друплеКС-1515. 
КвааИCТllціонарииll-

1516. 
КВ1лі>lетер-1517. 
Квантиметер-1518. 
Кварц-1519. 
Нilврцовиil-1520. 
КелеХУВllтиЙ--1796. 194. 
сНмьвїи»--1;")21. 

ЯоніауваНВ8,-аоIШННЯ_ .. 
1390. . 

Яонlвуватв-1392. 
Яонометер-1393. 
ЙонтоквантимеТ~Р-_139" . 

KeHOTPOH-15:.!:.! 
КеріВИИЙ-52J~, 10112. 

К. Чин-,-2264. 
КеРОВdНВЙ-5260. 
КеРuввиіСТЬ-5260. 
КеРУваННЯ--5259. 

к. оеапосереднє-5:l.~!І. 
к. Biддa.~bHe--5259. 
К. дистацillве--5259. 
к. електричне-5259. 
к. еЛектро-пВе ..... тlfч_ 

не--5259. 

.... ~~~~~р<rПОвітряНс 

к. а сереДННИ-521>9. 
К.30ВНlШllє-52З9. 
к. мехаиі чне-5259. 
к. пневматичне-5259. 
к. повіТРЯllе-5259. 
к.ручне--5259. 

КеСОИниІІ-1525. 
КешеНЯ-1487. 
Кешеньковиll-1488. 
КИДВНИЯ-218, 216. 
Кидати-217_ 
КИЛИ>l-157!:!. 

к. гумовиЙ-1578. 
КИЛИМОВИIl-1579. 
КиПlННЯ-I54З. 
к. аалишкове-I54~ 

Кип' ячиll-I545. . 
KhceHb--1546. 

К. активииЙ-1546. 
к. ЧИlІниЙ-1546. 

КислиЙ-1551. 
Кислота-1547. 

к. сірчвна-1547. 
КИСЛОТНИЙ-1548. 
Кислотомір-1549. 
Кислототривкиf:l-1550. 
КИТИця-675. 
КИТЧВСТНЙ-ІБ52. 
Кігті-158І, 1744. 

к. РОЗВО"\llі--1581. 
Югтюватиll-1580_ 
Кіло-ампєр-1526. 
КіЛОПВТ-1527. 
~ .. к. уставлениИ-1527. 
КіловаТОГОДИllа--1527. 
Кіловольт-1528. 
к.-ампер-1528. 

Юлограм-1529. 
Кілок-1591. 

К. відтяжииJl--1591. 
КілопеWод-15ЗО. 
Кілочок-1591, 5636. 

t 

!<'і.~ькаелектроднв Лl1Vllа - I{олипаllUЯ raрмонtЧllе 06ертопнu 193 

·КіЛЬКll8лектродиа лямuн 
-1897. 

КіЛЬJC8JllсцевніІ-2078. 
Кількачастковиll--4715. 
КlnькіСТЬ-1603. 
Кіnьце-1619. 

• к. авріВНЯJIьне-1619. 
/(. rрам>llвсь/(е-1619. 
К .• ГУlІове-1619. 
/(.дотичкове--1619. 
!С. аатвские-1619. 
/(. абірче-16.9. 
к. lаоляцlilu<-1619. 
/(. корот"оа8МИЧие-

1619. 
1(. лосвякове-1619. 
к. мастильне-1619. 
к. ватискне-1619. 
К.· опорне-1619. 
К. підтримве-1619. 
к. п в'ивве-1619. 
к. по,пюсове-1619. 
/(. порцenянове-1619. 
к. прикрасне-161\!. 
к. стічне-1619. 
к. схlдЧасте-1619. 

Кільцевии-1617. 
Кільцюввтиll-1618. 
KimhaTd-16З6. 
Кіиарня-1541. 
КіиеМIlТОГРdф-1531, 

. 1534. 
к. балістичниll-1531. 

КінематографічниU-
1532. 

КінемвтографіЯ-1533. 
Кінемометер-1535. 
Кінетичниll-15З6. 
КіllеЦЬ-1673. 

К. внутрішнііі-1673. 
к. сліпиll-1673. 

Кіновпарвт-1537. 
Кіllо-будка-15:J2. 
кrиовня-1540, 5302. 
Кіllо-проє/(ційниil-- 153М. 
Кїнотехніка-1539. 
Кіи.,уtт.ова-1540, 5ЗО:!. 
Кінцевиil--1700, 2595. 

1674. 
Кіоск-1542. 

к- роаподільчиіі-154Z. 
КісТПК-2719, 1486. 

/(. відкриТИil-2719. 
к. заліаниll-2719. 
/(. аіркуватиll-271 •. 
к. індукторниЙ--2719. 
к. >lагнетниll-2719. 
• , Олин'яниЙ-2719. 
к. платівчастиil-2719. 
к. роадільниll-2719. 
к. РОЗllіманиі!-2719. 
к. с}·цільниll-2і19. 
К .. чпвунниЙ-2719. 

Кітва,-виця-.'j851. 
К. вп'р"а-5851. 

І<.ітвичниil-5850. 
I<.лавіша-1555. 
l!лавіятура-1554. 
l<..пасифікаціfiниfi-I5JН. 

Словник I!'ІЛР.КТРОТf'ХНIЧНИI'. 

l{ласИфікаціЯ-1559. 
/{Лllщ.фікуваТИ-1560. 
К.1еll-15111. 
l;;ЛеП/Ulьце-2114 .. 
Клинець-1568. 

к. алЮМlllіlluиll-15611. 
К. ізолювальниll-1568. 
к. фібровиll-1568. 

l{ліДUИОГ~аф--1567. 
Клітка-1564. 

к. Фарадеlвська-l~,1І4. 
Кліткуватиll-1565. 
Кл іші-1566. 

/(. гаЗОиі-1566. 
Клубук-1615. 
Ключ-1572. 

к. батеріllииll-1572. 
к .. виll>ll1"иll-1572. 
К. виснaawииil--1572. 
к. в дрядниll-1572. 
к. ДВоДuтичковиll--

1572. 
1<. КО>lУтаторниіІ-

1572. 
к. Морзівськиll-

1572. 
к. иевиllмаНИIl-1572. 
к. перекидuиil-157~. 
к. подвіИниfi-1572. 
к. притнчковиll- 1;;72. 
к. роа>lОВllиll-1572. 
К. спушенніІ-1572. 
к. телеграфниil-15іt. 
К. току-525. 
к.-переривиик-157~. 

l;;Лнма-11711. 
I{лнмка-1176. 
Клямра--4'>62. 

к. затискна--4562. 
к. кільцева--4562. 
к. haCTihha--4562. 
К. подоіllна--4562. 
к. стьо;ккова--4562. 

l!льош-2. 
Кlfопк.L-1573. 
Коб~lьтооаниll--1576. 
Кобальтування,-ТОВRJІІІН 

-1575. 
Коб~~ьтувати--1577. 
Кобила-51З8. 
Ковз--4563. 

к. віД'ЄМRиil-4563. 
к. віДІІосниll--4563. 
к. додатниil-·4563. 

I<.ОВЗl\ннн-4563. 
КОВЗl1тися-4564. 
Ковзь/(иil-4565. 
Ковпак-І 615. 

к. витнжниll-1615. 
к. ;кирандольннlI-

1615. 
к. ЗIl/(ритиil-1615. 
к. З0внішнііІ-1615. 
к. МUТUВИIl-1615, 
к. опалnвиil--1615. 
к. почіпнюl--1615. 

Korer ep-I740. 
к. Бранлівсь/(иil-

1740. 

1\. Брt1)'ШUСЬЮНI-
1,40. 

к. магнетниіІ-174U. 
к. Маркоиівськиll-

1740. 
~. IІногодотнчковиіі --

1740. 
к. однодотичковиll· 

1740. 
к. порошковиll-lНО. 
к. регульоваивll--1740. 

l{од-1582. 
l<.одільuиJl-1472. 
l<.одолв-1470. 
КОЖУх-1585. 

к. залізниll-15!:!5. 
к. захисниJI-1585 .. 
/(. зовнішніil-1585. 
к. металевяll-1585. 
к. реостат"иll-1585. 
к.траffсформатоРниli 

-158". 
({озирок-5587. 
lfозл.L--4824, 1586. 

к. залізиі-1586. 
1,01lna-tJ4, 241. 

К. жи~.ьниа.ова.-241. 
к. каб"ова . - ~41.' 

Коllnвн"я ,-лінНя - -ІШ3, 
4411!. 

Коllnити--4614, 1411. 
Кокус-1589 . 
!<.okycobbl�-1590. 
Колба-1592. 

/(. скляна-1592. 
к. с. нис.мокуваllU-

1592. 
к. трифааова-1592. 
к. чотирифа.аова-1592. 

({ол~со--I60 І. 
к. ьаpnовське-1601. 
к І'ОЛЬ;t...1lll1дтіВСЬJ(Р.-

5UЗ~. 
'(. зас/(очне-1601. 
к. затрии"е-1601. 
к. зіркувате--1601. 
К. зовні обертальне~ 

4.269. 
к. контрольне-1601. 
к. корекціllне-1601. 
к. обертове-1601. 
к. переривне--1601. 
к. писне-1601. 
к. полюсове-1601. 
к. тертьове-1601. 
и. тяг.ТJове-l.GЙl. 
к. цилі /щричне--16111 . 

Колесуватиll-1602 . 
КОЛ"Вl1Льниll-1596. 

к. коло-l594. 
КОЛИВ~lьність-1 ~,9'1. 
Колнвання - 1593, 2725. 

к. НИСОКОЧfiСТОТНВ 
1593. 

к. віД'ЄМllє-159:J. 
". вілыl-1593 •. 
«. влl\сне-1593. 
1'- гармонічне- H"t93. 
К. г.об"РТОflне·-1593. 

13 
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. Л:Уіl:Р ВІ аМI1Н1С -
1,j~,:C 

". еЛСКТРИ·lне-159::1. 
". ~мушене-1593. 
1<. НIДУКТОВl1не-1593. 
"-НЯ магнетні-l:J93. 
h-IIH м. вікипі-1593. 
н:. маловгаМЇвне-

1593. 
І .. механічне-159~3. 
к. невгаміВlІв-1593. 
". обеРТОНllu-1593. 
к. основне-1593. 
к. періодичнв-15I1:!. 
к. синусоlдanьне-

1593. 
к. угамівне-1593. 

/{оливатиСЯ-2726, 1595. 
К:ОЛИВllиli-I&94, 1597. 

2727. 
І~олискоnu. почіпка--

1888. 
Ь:олil!ниЙ-384:J. 
Коліllо-159R. 

К. бічне-1599. 
Ро. перехідне-1598. 

Колі новажі.1ы/й-1599 •. 
l':одінчастиН-1599. 
Колір-54!!3. 

к. гаслови/і-5483. 
/(.. яскрввиіі- 5483. 

КоліШ-184. 
l{оліШIІЯ-4545. 
К.1/6шумна-4545. 

Коліщв-1600, 4265. 
К. дотичкове-4265. 
К. кодільне-4:?65. 
к. контролыl-1256 •. 
к. корекці1іllе-1600. 
к. мосяжеве-4265. 
к. напрямне-4265. 
к. натискне-4265. 
к. рухоме-4265. 
к. тягл()ве-4265. 

Ко.lіщатниЙ-4266. 
l'о.оія-3844. 

к. ГОЛОDI!<l-3841. 
Коло-1695, 177;;. 5:;U2. 

I~. блискаоичникове-
;;502. 

к. відгалужене-55()2. 
к. ВlІутріШllє-5502. 
К. ВТОРИНllе-5502. 
". гanьваlIічне-550~. 
к. головие--5jО2. 
к. детекторпе-5502. 
І\:. ekbil:M.lCIITlle-5502. 
". електричне--5502. 
І';. електроста.тичне-

5502. 
І";. замкнене-5502, 

1695. 
І ••. JaMKHeHe коливне-

169:;. 
". замкнути--5502. 
к. ~апальие-5502. 
". з"ичаИне-55U2. 
". зовніШllє-5502. 

.... ~g~I.IСТllціОIl"VlJе

к. kepiBlle-5502. 
к. коливие-1695. 
к. концентрацiiJие-

5502. 
к. лямпове-5502. 
1<. магиетне-5502. 

/с. ~~~g~~-електричне 

к. МО:Jекулярне-5502. 

К. нагрівне-5502. 
к. иастроювanьне-

1695. 
к. неповне-5502. 
". нестаціонарне-· 

5502. 
". пеРВИIlне-5502. 
I~. повітр.яНО-ЗnЛlзне-

5502. 
1<. IlObhP-5;;02. 
к. приіімanьне--5502. 
к. проміжне-1695. 
І<. реЗОШlllсове-5502. 

1<. pibhobaPTIle-5502. 
І<. розіМl<нене-5502. 
К. складие-5502. 
к. споживне-5502. 
к. струмове- 5502. 
к. телеграфне-1775. 
к. угвмівне-5502. 
к. узбічннкове-5502. 
к. цідильне--1695. 
І<. через реЯку-4201. 

5502. 
КоловнЙ-1778. 
Колодочка-1607. 
к.l·елефоннв-1607. 

Колодязь-1606. 
К. ІшпробниИ--1611U .• 
к. ЖИ.lьииковиЙ-1606. 
к. ка6левиЯ-1606. 
к. трансформаТОРJlИЯ--

1606. 
КолуваННЯ,-:r!)ВilJIIІН--

1616. 
r':олуватиЙ-1779. 
),ОЛЬОРОВШI--54!S 1. 
І,омбі натор-1620. 
Комбlн,щія-1621. 
]'О>l6і нованніі--162Й. 
Н:омбіНУв:.tння,-новаНШі 

-16:г~. 
І,' 0,,6і НУВВТИ--1624. 
Комерціпна швидкіСть-· 

1626. 
!{омірка-I·!6Й. \4;;'". 

5838. 
]{0"пас-1638. 
!{о"паСlІин-I63\1. 
Ко:.!паУl!д-1640. 
.кО.'dпаУIІ,J,ованиЙ-llj І:!. 

1645. 
н.ом:па,уlцупа.тrыlй.-- -

lUlI. 
ІСоJrtпаУIЦ)"ВШIН,н ,-до

вання· -1641. 
КомпаИДУВf\ти--164~ . 

KOMlleHt:atop-1646. 
К. електрИ'шиll-1646. 
к. маГlreтниll-1646. 
К. механіЧНИЙ-1646. 
к. сннхроннИЙ-1646. 

КомпенсаціЙннlІ-1647. 
Компенсація-1648. 
Компеllс('ваниИ-1650. 
КО&ІПеНСУЩ1.1ьниЯ-1652. 
Компенсування,-со-

ваННЯ-1649. 

КомпенсуваТИ-1651. 
Комплексниі1-1653. 
Комплект- 1654. 
Комп"еКТl!иИ-1655. 
Компоаиція-165t; . 

К. аз6естова-1656. 

!{омпрес ,'лектротеJlміч-
ииЙ-1658. . 

l{омпресор-1659. 
Комутатор-2989, 1627, 

1604. 
1'\. автоматичнпЯ:-

H;~7. 

к. ~~~;УЛЯТОРІІИЙ-

к.6атеріllниrl-1627. 
к. внпростувanыllil--

1627. 
к. гладкнИ-1604. 
к. груповиrl-1627. 
к. дотичковиЯ-!627. 
к. (щементuJtиі1:-

1627. 
І<. Еріксонівський--

1627. 
1<' ;JШDосріБI!НЙ--1627. 
к. жильниковиil-

1627. 
к. l<Ilблевиil-1627. 
к. КОI!ТfJольниlJ-1627. 
к. "ішЯн"Я-1627. 
к . .о. щваицарський--

1627. 
к. >lР,жиміськиll-1627. 
К. многократниil-

1627. 
1(. напівавтомu.ти(IНИН 

-1627. 
к. негладкиП-1627. 
к. подвіі!ниil-1627. 
к. ПОЗ",,"іі-1604, 

)(;27. , 
к· ПРИТИ'Jковиfi--16~7. 
І'. ручниіl-1627. 
ІС саМОЧИIllJиt1-16:!7. 
К. сторчовиП-1604. 
к. телефОНllиfl-1627. 
к. трибкувагиі!-IGU4. 
к. тридотнчковиП--

1627. 
К. Ц8нтрn..пьпиИ-І627. 
К. ЧОТИРН,l;QтиqКОDИИ 

1627. 
"'. ШВ,lfiцарсьК'ии 

lIi~7. 
/с. шершаВltи-lIi04. 
К. шпіНДНЛf,ННН- -1627. 

• 
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н:омутаториші-16U5. 
'1628. 

комутатриса--1629. 
Комутаціllllиll-16ЗО. 
Н:Оl4утація-1632. 1631. 

к. безіскрова-1631. 
к. КРИDолїніІ!на-

1631. 
к.І1еповиа-1632. 
К. прямоліllіl!lІа-

1631. 
к. штучна-1631. 

комутованиli-1633. 
!{омутувanьниП-1635. 
Ком}·тvвати-1634. 
коивеРтор-1662. 

к. квсквДниі1-1662. 
К. Мlюгофазовий-

1662. 
К. СІІIІХРОIІRиll-- 1 662. 
І<. трифа3ониП-1662. 

К:Оllдеllсптор--166З. 
]{. allteIlOOIlIl-1663. 
к. аркушевиЙ--1663. 
к. блоківниЙ-1663. 
к. вугляниП-1663. 
к. граТl<овиЙ--1663. 
/с. ДРОТЛ1I11I1-1663. 
к. влрктрохемічний--

1663. 
к. eтa.nОllниll-166З. 
к. аапобіЖllиП-1663. 
к. аахисниll-166З. 
к. зміIlIlиli-166З. 
к. кпадратичииll-

1663. 
к. ЛОСIІЯКОRиil-1663. 
к. невтралізпиll-1663. 
к.обертовиі!--1663. 
І<. ш\Перовиl!-1663. 
К. ПJJатівqаєтиll-1663. 
к. ПJIUСКllіІ-166З. 
К. г.оверхнепиі1-1G6З. 
,.. пооітряпиП--1663. 
((. по.,\ілковвпиll-1663. 
". ПРИlюротнИf!-1663. 
... реГУЛl,ОRаииll-1663. 
". роцільчиfi-16r.з. 
". СНlІхрош,""--1~6З. 
ІС. ск.·lІ1д,ши"~1663. 
,. СТil.llиil--1663. 
,;' сферичпиl!--16r.:1. 
.. : телефоппи!! ·1663. 
к. ТОЧllиn-16" .•. 
І<. циліндриqllllЙ-

1(;(;3. 

]{()ндепсаТОРllиl!--1 Gr.4. 
/{0Ilде.,с:щііlllиll--1G65. 
КОПДОIІСl\ція - 166б, 

I(Ю7. 
f{'ОІ1}1'~II~ОВя.І-Іиn-1 UtIR. 
НОLlДСI1('). НJ\lІl1я,-СООі1I1НЯ 

-1667. 
КОllдеIlСУВRти-1669. 
/{oIlJIvktop-1671. 

І' 3агостреIlIlИ-1671. 
І;: кру",а.:IЬИИlі--1671. 
К. кулЯС1иЙ- 1 671. 

". ЦИЛlндричниl!-
1671. 

к. ""І ювптиil-1671. 
НондукційllиЙ--1672. 
1'01l0I/Лі-2921. 

к. Мl1нільські-2921. 
КонопляниЙ--2922. 
Консерватор оліИIІИЙ -

167: •. 
КОllсолл-1676. 
]{0IlcohaIlC-1677. 
]{0Ilструктор--1678. 
1{0IlСТРУКЦIJI-1679. 

К. рлектромеханічнu-
1679. 

к. KOMllaktha-1679. 
/{ohta�<t-1680. 
/{онтаІ<тниИ-1681. 
Контора-1683. 

к. те'Ісграфна-1683. 
к. телефОНllа--1683. 

]{0Ilтраст--1684. 
l{онтрастовиЙ-1684-... 
Контролер-1685. 169и. 

к. посередніil--1690. 
]{онтрол ї вниil-1689. 
К,)нтролювання ,-льован" 

lІя--1686. 
]іонтролюваТИ-1688. 
l{онтроль-1691. 
!'Оllтрольниll-16112. 
!{онтрольно-виміVЧНИ-

1692. 
КонтрольованиЙ-168 •. 
KOl�typ-Іб95. 
KOllyc-1697. 

к. тертьовиЙ-1697. 
к. ІШСТIJOМlІти--169~. 
к. настромлювати -

IG97 
/{онусуватиИ-1698. 
/{0Ilфігурація-1699. 
/{онцентрацillнИIl-17UI. 
Концентрація-1702. 

к. повна-1702. 
({о,щентриqШlЙ-170З. 
!\онцертовиіl-1704. 
]{ОШU10виl1-1703. 
1{опмыl.dии-4276 •. 
І<опіювання,-іfiоваIIНЯ-

17()7. 
!,опі IОВl1ти-1708. 
]'ор6а-1279. ~2H І. 

к. ПОВОРIТlІа-4279. 
4284. 

l{орею\іliниИ-17ЗО. 
!{ориснии-330;; . 
�{opllCI�O-Вlддuна енеРГІ n 

-::130;;. 
НористаlIня-З357. 

к. уривчасте-;jЗ57. 
!,ОРИСТdтися-~3;;8 . 
/{ОfJитко--1733. 
/{оркnвиil-365 І. 
К()рllіт--1712. 
l\opn�i-1714, 5859. 
Kop()6K,,-I~ 14. 

1<. відгалузна-1714. 
к. ВОДОТРIІВЮ1-1714. 

!-:. ДОТlIчкова--1714. 
к. запобіжна-17 14 . 
к. металева-1714. 
н:_ иікльоваllа-1714. 
к. перехіДlІв--1714. 
к. поqіШIВ-1714. 
к. притискова-1714. 
к. розбірна-t714. 
к. роцілыl-1114 •. 
к. розпоз;ільча-1714. 
к. стenьова-1714. 

КОРОбковиil-1716. 
І:ОРОбкувnтиl!-1717. 
Корок-36'-,о. 
короиисловиll-1718. 
Короткиil-1724. 
Коvоткозаииквч-1172. 

1727. 
к. ручниП-1727. 

І,ороткоз ,мкиениll-
1726. 

/{ОРОТКОПОJ/юсовиll-
1728. 

/{ороткохвильовиil-
172.,. 

КороткочасниЙ-1757. 
Коротшання-52t6. 
/{оротшатн-5227. 
J{орпуС-1729. 

к. ЗnВНlшніЙ-1729. 
к. чаВУllllий-1729 

Косе падання-1737. 
Rосинусоідальниl!-

1735. 
Костур-l 033. 
Косяк-3241. 
/{откиЙ-1503. 
hоточок-4265. 
КОТЮШОК-4265. 
КошиковиЙ-171U. 

к. шпуля-29()5. 
Кошторис-4619. 
Край-1747, 3469. 

к. з6іжниЙ-1747. 
к. на6іЖIlнlІ-1747. 

]{рапка-5052. 
КраI/ЛЯllиli-1475. 
]{р,~сти-1754. 
],ремпіль-1774. 

к. lІастінниИ--1774. 
К. пет.оюватиli-177t. 
І<. ревіаіЙниll-1774. 

КреОЗ0т-1760. 
Н[1ива-1765. 

". агонв"ыІ-1765 •. 
!О. аклініqна-1765. 
/с. зложеllа-176;). 
І<. КОСИllусоідмьна- -

1765. 
Ін .'ІогаРИТt.llчна-

1765. 
1'. магнетуваl1НЦ_ 

176:;. 
�:.llepibho"iPll"-1765. 
!-:. н~симетрична-1765. 
". ouephella-176:;. 
,". nЛОСКll-176;;. 
І<. реl'уляцiliна-17G~}. 
І{. re30Ht\I�C()Bil-lj't;~). 
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К. рівноварта-1765. 
к.сииетрична_1765. 
к. СНІІ), соJднJ .. ыll. 

1.65. 
Кривина-1766. 
1\ рило ,-льце-1788. 
Нрильчастиll-1789. 
І\рипторадіометер_ 

1767. 
I\рипт,скіЯСКОП_1768. 
КРИСИ-5389. 
hристаДИНJ>.иll ПРиЙмач 

-3558. 
I\ристал-1769. 

к. детекторовиll_ 1769. 
I\ристалізаціЯ-177U. 
Нристаліз}·ваТИ-1771. 
J\ристалічнніІ-1772. 
I\ритичииll-1773. 
I\РИХКИIl-1872, 54H~ 
J\рихкIСТЬ-54!;2. 
]{POk-5577. 
I\Р1'Г, кr·УЖОК-177: •. 

к. еластичнЙIl_17;;;. 
к.06еРТОВИП-1775. 
к. П8перовиll-1775. 
к. п()в~нниll-1775. 
к. ПОДІЛКОВ8ниll-1775.1 
к. сиоляниll-1775. 
к. С1конниll-1775. 

I\руглиll-1777. 
1\ руглозубці-1776. 
К,ружало-918. 

к. ВіДГ8ЛУЗНО-918. 
к.I8Jlьмівне-918. 
к. гаслівне-918. 
к. дерев'яне-918. 
к. ~отич •. о, е--918. 
к. І боиітове-918. 
к. злучне-·918. 
к. иідне--918. 
к. непопорітне-918. 
к. ОЛИВ ·яне-918. 
к. П8пеrове--918. 
к. поворітне-918. 

Лабір,'нт-18U7. 
ЛабіРИН1·овиіі-IIЮ~. 
ЛабораторіЯ-1809. 

л. високовольтовu-

1809. 
JI. еЛРh:тровимірчн~-

1809. 
л. електромашнно",,-

1809. 
Л. електrотехнічна

-1809. 
Jl. електрохемічна--

18О9. і 
л. світломірча-18U\). 
л. фотометричиа -

НЮ9. 
ЛагоджеНIlЯ-1424. 
Лагодити - 1426. :n-;:! 

~:i~9. 

к. реєстріВlIе-918. 
к. спадне-918. 
к. упірне-918. 
к. флаиелеве-918. 
к. Цинкове-918. 
K.-елеКТРод_918. 

Кружаловиll-919. 
1\ ружалуватии -920. 
Кружальце-1556. 

к. гасліВIlе--1556. 
Кружеllh--1502. 
]{руж~чок дерев'яиии.-. 

4263. 
I\РУЖі.IІ,И-4265. 
І\РУЖЛЯЛЬRИИ вольтів 

·~YK-455. 
Крynіна-1782. 
J\ рупі НОВИIl-1783. 
]{РУТИ/l-1787. 
lч УТИНdllь-1960. 
I\pytiCTb-1784. 
]{ручени/l-3:J8. 
l\увета-1806. 
Кулачок-1797. 

к. стьожкопосувннИ-. 
1797. 

Кулон-1798. 
Ку лонометер-1799. 
Куля-5580. 

к. вогиева-5580. 
ІС ЗdХJ..~СIIi.J-5:...80. 

Кулястиll-5585, 5586, 
558 •. 

l\улька-5581. 
К • .f:I;ИСНdЖНИКОВ3.-

55~1. 
к. коркова-5581. 

Кульковиli-5582. 
Кульочка-5581. 
l\уперваС-1802. 

к. М1дниlJ-1802. 
к. нік...еВИИ-1802. 
к. цинкони/l-НЮ2. 

Купіль-255. 
к. І"а.льваНJчниЙ-255. 

л 

Jlадування ,-новапня-
2191. 

Ладунок-2901. 
Лак-181U. 

л. асфальтовиlJ-181/1. 
л. бурштиновиlJ- 1810. 
л. ізоляціі'НИИ-18IU. 
л. кавчуковиll-1810. 
л. }(ислототривкии-

1810. 
л. копа.l0внИ-181U. 
л. парафіновиil-1811l. 
л. СКJJнцевиі!-1810. 

.:Jакованиli-3ЗОО, 18!:!. 
Лакування -ко вання 

1811. 
Лакувати-1813.3299. 
JJамаllиil-18їО. 
Л""АIІИЯ-3491. 

~. гальванопластичним 
-255. 

к. riдроелектричииlJ __ _ 
255. 

к,двополярниR-255. 
к. електричниА--255. 
к. електровід 'еи:ниll-

255. 
.... елеК'1'РододаrпиИ_ 

255. 
к. електролітичнин-

255. 
к. кислиl!-25fi. 
к.однополярниіі_25f>. 
к. повітряниil-255. 
к. світловиlJ-255. 
к. ТРИПолнрниll - :!55. 
к. фори:івни/l-255. 

/{упlлыІця-25fi.. 
к. (ви)луджена-255. 
К. висмолена--255. 
('t. глин.яНll--255. 

к. дep~B ·яна--255. 
К. {t.&М'ПН8-255. 
к. Н"'10єна-255. 
К.Обсмолена-255. 
1<. ПОСИ:О.1ена-255. 
К. (клицьоваШl-25G. 
к. чавунна-255. 

l;упIЛЬня-256. 
І<ут-5181. 

к. ВИllереджеНlIff _ 
5181. 

к. відбиття-518!. 
к. відхилу-5181. 
к. гістерезниiJ-5!81. 
к. заломннlІ-5181. 
к. запізнення-518!. 
к. зсо&у-5!1SI. 
к. нахилу-518l. 
к. падання-5181. 
к. розбігу-51Sl. 

Ь:утовиil-5179. 
l\ухенниll-11:'05. 
l{ухоль-4 783. 

Jlамати ,-ся-1В71 
ЛаМберт-1814. 
.І1амкиll-1873, 54H~ 
Л""кіСТЬ-5482. 
. 1анка-1259. 

л. злучнп- -1259. 
Ланцюг-5502. 
ЛIlИlІюгови1!-5500. 
Л8нцюжок-550J. 
Ластів'ячий хвit.т-- -lЯ:!Р 
Лата-4195. 
Лаштування ,-Тови,н (НІ 

4644. 
Лаштувзтн--4643. 
Лашту l�ok--4644. 

л. лямповиli-Н'44. 
Легкиil-1827. 
JJегкіеТЬ-1827. 
Легкорозчіпниіl- -ІІ>:Ю. 

ЛеrкОТОПКIІИ - ЛОСПЯК р.:;и_сК}'ll8..:.._7R_il ______ ....;1;.;9;.;7..;.._ 

ЛеnCОТОПКИIl-1828. 
Легкотопкlсть--1828. 
ЛеГОВ8l1нlІ-1826. 
Лево-1832. 
Летероlд-1823. 
Липва--1470, 5124. 

л. ваеи:леиа--5124. 
л. дротяна--1470. 
л. аахисиа--5124. 
л. кручеиu-51~4. 
л. иатяжна-5124. 
л. ОТОСНI1-5124. 
л. підтриина-5124. 
л. сталь"а-5124. 

Jlинвочка-1471. 
л. аитеmm--1471. 

J!нпкиlJ-1847, 5157. 
Липкlсть--1847, 5157. 
Лискавиця-2112. 
Лискавка-2112. 
Листвиця-3126. 
Лихтарня-5404. 
ЛичковаииЙ-2470. 
ЛІІчкування ,-копання 

~471. 
JIичкувати-2472. 
J1iвиЙ-1825. 
Ліворуч-352. 
Л і вох[два обвитК8 

1825. 
Лігніт-1842. 
ЛіИКI1--430. 

л. тектурна--430. 
л. упускна--430. 

JlіИкуватиJl-431. 
Ліиіllк...-1844. 

л. вивіРЧI1-1844. 
л. лічильна--1844. 
л. логарити:lчиа -

1844. 
л. и:ірильиа--1844. 

JliніИниll-I845. 
Лінія-1846. 

. 1. баllдужа-1846. 
л. вирівияльиа-1846. 
л. відгалужена-1846. 
л. втрат-1846. 
л. гаслівиа-1846. 
. 1. гра(я)нична-1846. 
~1. елеКТРИЧНI1-·1846. 
. 1. ~леКТРI)СТ'd.тична-

1846. 
·,·ю заЙИJlтu-18Ні. 

. 1. жильпикuо...-1846. 
,. запасна-ІР 'J. 

.1. злучНа-1В .... и. 

.1. каблевu-I846. 
.1. кільцева-I846. 
д. Murlcтpa.llblla-184li. 
л. маГlIетllа силова. 

1846. 
~1. маловразRu-1846. 
.1. малОПРОВОДОВI1-

1846. 
л. межииіська-1846. 
~. и:ногопроводова-

1846. 
л. и:орська-1В46. 
л. RадзеИllа-!846. 

л. нульовв-1846. 
л. ОдИиична-1846. 
л. однопроводова--

Н!46. 
л.Одllофазовв-t846. 
Л. освітлювальн&-

!846. 
л. IIЬjJВИНlш--1846. 
л. пересилыl1--1846 •. 
л. підводна-1846 . 
л.оідзеина-1846. 
11. рі внолотенціЯJlЬИн. 

-1846. 
:1. річкова-1846. 
л. силова-!846. 

. л. телеграфнв-1846. 
л.телефоннn--1846. 
л. часу-1846. 

Ліпроелеи:ент--1850. 
Ліпрожильник-!849. 
Ліпрозахист-1848. 
Літавець-1282. 
Літера-226. 
ЛіфТ-185::>. 

л. електричниlJ-1855. 
ЛіХТl1р-5404. 

л. гаслівниll-5404. 
• "1. з полум'яним луком 

-5404. 
л. луковиіі-51О4. 
л. паротяговиlJ-5404. 
д. шогловиИ-5404. 

JlіхтаРllиll-5402. 
Ліхтарник--5403. 
Лічбар--4894. 
ЛічильниИ--4893. 
Лічильник-4894. 

л. автоиаТИЧIІИП-
4894. 

л. аиперогодин -
4894. 

л. Аронівськиil--4894. 
л. БастіЯНlвськиli-

4894 . 
д. батерійниИ-4894. 
л. ватогодин--4894. 
СІ. відкритиli-4894. 
•. годин-4894. 
л. ГОЛОВlІнА~-41194 . 
Л. Гуммелівськ"lІ-

4894 . 
л. двотарифнніі-4894. 
.1. динамометричний -

4894 . 
.'1. ді.1ьничниИ-4894. 
.1. ЕДlсuнівський-

41!94. 
.'1. електричниіі-4894. 
.1. електродинамічниlJ 

1894. 
. І. елеКТРОЛIТИЧНИЙ-

4894. 
л. електроиагнетиии --

4894. 
. •. електрохемічниlJ-

4894. 
д. живосрібllиіі-4894. 
.1. з ВИСКUЧllНМИ цифра

"и- -IR!!4. 

.,. закритиll--4894. 

.~. lидукцIАииil--4894. 
л .-iнтerpaтop--4894. 
л. коливниЙ-4894. 
л. КОНТРОЛЬНиіІ--48114. 
л. короиисловиА--

4894. 
.1. иаятииковиА--48114. 
л. И:ОТО{lовиА-4894. 
л. нallбlЛЬШОГО спожи-

вання-4894. 
:1. ОбертовиіІ--4894. 
.1. одНофазОВИIi--4894. 
л .-підсуиовиик--4894. 
~1. повітредувниА--

4894. 
. .•. п' ятипроводовиІі-

4894. 
.1. ревстрівниЙ--4894. 
л. саиописниll-4894. 
л. С.менсівськиll -

4894. 
д. Тои:сонlвськнВ -

4894. 
л. точииИ-4894. 
.1. трипроводовиІІ-

4894. 
.1. трифазовиИ-4894 . 
.1. Фаррарісівськии--

4894. 
.Д. Ч8С}·--4894. 
.'1. ШОСТИХВИЛИRJIИИ 

4894. 
Лlчиик--4894. 
ЛовецЬ-1859. 
ЛОВllиll пристріli--523':. 
Ловник-1860, 5233. 

л. лабіринтовиli-1860. 
Ложкуватнlі-1862. 
Локалізатор-1864. 
Локадізація-1865. 
Лока.лізованиll-1866. 
Локалізуввти-1867. 
Локоиотив-1868. 
л.акумулнторнни--

1868. 
Лопання-1874. 
ЛопаТИся,-ПНУТR-1876 . 
ЛопатуватиИ-1875. 
ЛОПОТИЯ-5666. 
Лосняк-4603. 

л. аркушеви/l--4603. 
л. біластиll-4603. 
.1. гнічениll--4603 . 
д. грубиll--4603. 
.1. димчастиli--4603 . 
л. дуже алнми('тиlJ-

4603. 
:1. КРИХКИИ--4603. 
.,. легко розщіПНllіІ-

4603. 
. •. и:ало пляиистиlt-

4603. 
.',. необчищениА-4603. 
д. обкранниll--4603. 
л. платіВЧ&СТИIІ-4603. 
.,. ПООБЧИщаниJl __ 

4603. 
. •. РИСКfватиli--4603. 
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n. сипкиЙ--t603. ЛJOТa.-3611. n. екrс>аниА-4603. 
л. леl котопка-3611 . n. КОJПJевсоваи&-1816. л. ЩШ".jIова--l816 .. ЛлJПJка.-1819. Ллмповвll-1818. 

л. СРlБЛЯСТО-ДВМЧI.LСТIlU л. мІдна-3611. 
л. контрольи&-1816. л. яПцювата-1816. л. вuклична-1819. Лmшоиастінник-205. ' 

-4603. 
л. теЧU&-36ll. 

л. копіювалЬН&-1816. ЛmшIВIІUI( -- 1818, л. випробн&-1819. ЛЬОlluк-5648, 2867. 
". ТР6ДНО Р08щlпннit- ЛютІ 8ка-2908. 

л. куnяст&-181'. 1817. л. контрольиа-:-1819. 
463. л. луков&-1816·. 

ЛосвяковнlІ-460 І . ЛЮТIІВК-2907. л. л. jf(aBAYcl вськл. ~-
Лоцман еnеКТРВЧIІIІIІ_ Л. еnектричннlІ-2907. 1816. • 1877. ЛютовавнlІ_29 10. n. л. ЗВУКов&-18НI. 
ЛудженвlІ-1881. ЛЮТОЛЬ-1895. л. л. ПОЛУІІ'ЯВ&-181t1-
ЛУДИТИ-1879. Лютувальвиll-290!! . 

л. магнетИТОв&-1816 Мarlстраля-1898. м. сферичниll-1903. МагнетувальввЙ-2248. 
ЛудIННЯ-1880. Лютуванвя .-товаНIІЯ- Л. малuватн&-1816. МагістральниА-1899. >І. трубчастиА-I903, !4агиетувальиість--224З. 
ЛУЖllиll-6665. 2864,2909. 

л. катова-1816. Магиес-1903. м. угамівннli-1903. 4753. 
ЛУК-222. 1001. ЛютуваТН-2911. 

л. кноговаТН8-1816. Мarиet>-1903. м. уабlчииковиll- !4агветування.-трванвя-

n. вольтів-І00l. Ляllдеllська ПJlЯшка 
л. кногоrpаТІСОВ8-- М. анормвльниА-1903. l11U:l. 2244. 

л. ВOJIьтів КРУЖJIяnь- 1833'. 1816. ' м. аркушевиА-1903. м. цвлівдричввІІ- к. виутрішвв--2244. 
пиll-l001. Лmm&-1816. .11. м:ногосвічкова- м. ввкичниА-1903 . 1903. 11. enектричuе--2244. 

л. говірuиll-l001. л. Аргаllдlвськз- -1816. 1816. м. виs;івwIJlыІвІ-- >І. шаруватиJl-1903. 11. ІlІдуктввве-2244. 
л. живосрібниll-l001. л. балаСТDва-1816. л. кодуnяціllна-1816. 19 3. М. ШПИJIькуватиl!- 11. подовжве--2244. 
л. вакритиll-l001. л. безпечна--1816. л. к' яка--1816. м. відхвльнвlІ-1903. 1903. к. поперечне--2244. 
л. авкнчннlІ-ІООI. л. бnочкова-1816. n. Ilaстільва-1816. м. вуглянвlІ-1903. >І. штООоввlІ-19U3. !4агветувати-2245. 
л. мпогократввІІ_ n. Брамерівська.- л. вастінва-1816. ... гальмівниА-1903. м. ШТУЧllиll-1903 . МaJlва гаслівв~387. 

1001. 1816. л. Нер.IСТівеька __ м. гасИJIьниll-1903. Магнетвзм-1904. !4a��ctep--lН 7. 
л. МУЗНЧlІнlІ-1001. Jj. Венельтівськв- 1816, М. давонуватиJl-1903. м. віnьннlІ-1964. !4аllстервя-1948. 
л. поділкованиА- 1816. 

л. пеРУХОllа-НIІ(; м. )J,овгопоnюсовві!- м. залишковиll-1904. 11. гальванопластична 
1001. л. вимірюваиа-181б. л. Rизьковольтова 1903. 'l.звязаllиll-1904. -1948. 

л. полум·янвіі-IОО1. N. випробна-1816. 1816. м. дrшомі"ЧннlІ-1903. ". зеИlІніі-1904. ". JIIШUIн~1948. 
л. cbitnobhl�-1001. N. виробнева-1816. 

n.одноваТН&-1811;. м.enементарнИЙ- ~. індуктоваuиlІ- 'І. мохвиічна--I948. 
Л.спалахальннП-- n. висна-1816. 1903. 1904. 011. кодenьна-I948. 

1001. N. висувна-1816. л. oomiIlH&-1816: 
м. к.ільцеввlІ-1903. 'І. коnовнИ-1904. .\І. обвивна--194k. л.оцетОВО-амілоВu 

л. спокіllниll-IОО1. л. ВiгallДiBcькa-1816. 1816. м. кільдювагиА-1903. м. молокулярнии-- 011. ре1l0нтн&-1948. 
Л. стіllкиП-І001. Л. відбіllна-181б. м. коліllчастнll-190S. 1904. \ 11. складальна-1941S. 

ЛуковвlІ-1002. л. вольфрамова-1816. л. пентннова-1816. м. кокпенсаціllииА- м. ннведениіі-19U4. ... тenеграфн&-1948. 
Л}'коmсниll-І 004. л. вугnяна-1816. л. переноена-1816. 1903. м. обертаННИ-1904. 101. телефоНН&-I!148. 
Лукогнсннк-І003. n. газова-IRI6. л. піввНтВа,.....1816. ... короткополюсовиіі :11. південниil-1904. !4аксвеn'lівськиll --
Луск-5087. л. газонаповнена-- л. піДСИJIьна-181ti. -1903. 'І. північниil-1904. 1915. 

л. характористичнин _ 1816. л. пдатинова -1816. .,.. nнманиll-1903. и. півніЧНОl загравн- ~снмanьннЙ--191б. 
5087. n. гасnівна-1816. n. полужарова-l816. м. молекулярниll- 1904. Макснмум-1917. 

Лускання-1874. л. гонораторна--1816. n. поnум'яна-1816. 190.3. м. прнродніИ-190о1. м. ДоннвlІ-1917. 
ЛУСКQти.-снути-lR76. N. ГО.1а-1816. N. порожннва-1816..· М. Jlамаrnетованиіі-- К. сталШI-1904. и. добовнlІ-1917. 
Л)·СК}'ВQТИIl-6558. л. грушкувата-181б. N. почіпна--1816. 1903. И. ТЮlчасовнП-1904. .\І. нічниll-1917. 
Луч-1882. . ~. двооnоктродна-- л. проєкціllна-181б. м. папрямннП-1903 . !4arnethtobhi�-19Оl. м. річнніІ-1917. 
Лущаllка віДСКОЧIІl\ оо 1816. л. pf']h&-1816. М. вормальннlІ-1903. Магпетниll-1905. МалнlІ--4589. 1924. 

1573. . '. денносвітnова-- л. світлопідсИJIЬН" м. пщщерниП-1903 • Магнето-I901-а. Малінни-5Iб7, 524З. 
Люа-1l21. 1816. 1816. '1. пе&:есувальниА- !4агнетованні!-2242. !4anith-5168. 

л. стиковнП-112J . л. детекторна-1816. 
". свічкувата-l!!lti_ 19 З. Маrnетограф---1906. МаловатинlІ-1918. 

ЛюкС-1886. n. ДОІІгаста--1816. . л.-сонце-.1816. ... підковуватиll- МаПlетоелектрИка-1913 . !4ano вгаllіВJIиil-~589. 
Люксметер--1887. л. довгочасного свічен- л. СофіТН&-1816. 1903. МагпетоеnеКТРИЧНllil-· Мало збуджепиil---4589. 
Люмон-18R9. ня-1816. n. спиртова-1816. :"10 П4 дВополюсовии- 1912. !4an08воllовнЙ-1919. 
Люменметер--18t111. Л. економічна-IВI6. Л. стеnьова-181б. 1903. Маrnетоелектромотор-- Мало наснвжонніІ--4589, 

л. стояч&-1816. м. платівчастиіі- 1903. 1914. Люмоног.оДНН<1-1 R811. n. електрична---181б. 
м. ПJIоскиll-1903. 11. полозкоuюі-1914. 

121О. 
Люменосокунда- 1 ~89. n. enektpOdH&-1816. n. стьожкова-181tJ. 

Мало пnямувuтwl--4589. 
ЛюиінеР--1892. n. жарова-1816. л. сфернчна-1816. м. природніП-1903. МагнетозворушеПIІЯ-

Малопорааниll-1921. 
n. гnибоli()п\>омі ою· n. ж. внсоковольтова-· Л. сяllвов&-1816. ... присисииll--1 903. 1907, 4506 . 

Малопотужинll-1920. 
л. Т8HтaJIOBa-1816. М. регуnівниll-1903. МаrnетокеріВllа .IНМПа,-

вальшнl--18!12. 1816. 
л. tepmiOHH&-1816. М. регульованнlІ- 1902. Малопотужність--192U. 

Jj. широкопроміllЮ- N. Ж. сферичн&-1816. 
Магнетоі(риста.'lіqНlI.и~-- Малопроводоввfi-1922. 

вальнніі-1892. Л. живосрібна-1816. л. Теcnівська--1811і. 1903. 
МanочутnивнІІ-192З. 

л.трнелекrродка- м. рnaгалыli ьниіі -- 1905. 
ЛЮllінесценціЯ_IНОI. л. жорстк&-1816. 

1816. 1903. !4агнетометер-1909. Малоч}'т,.ивіСТЬ--II12З . 
ЛЮIl8т&-5126. л. а aaKpHTНJI луком 

м. роалучнвlІ-19UЗ. М. вирівняльииП- МальтіllськиА ХРАСТ--
ЛюстеРКО--I275. -1816. n. трубувата-1816. 

м. Р03I1ичнніі-1903. 1909. 1925. 
л. катодове-12':'. л. аасвічена-1816. л. ФлемміНГіВСЬКЧ--

м. рухокиП-1903. 11. двонитковиП--1909. !4aнraHiB&-1926. 
Jlюстро--l273. л. інтенсивuа-1816. 1816. 

м. СКJI8Дниll-190З. 11. однонитковиil- 11. аркушевu-1926. 
л. вгвуте-I273. Л. карсельська-1816. л. фокусова--18'!1; м. CТ8JIиll--1903. 1909. Манганіllови/l-1927. 
л. пара6олічне--l:!73. л. катоДна-1816. л. хитка-1816. м. стальннlІ-ІЯО:.J. м. П08еllннlІ-1909. МавдрівннlІ-192. 
n. СКJIяне--1273. л. ~apЦOBa-1816. л. циліндрична-lliН;. ... стовбунчастнlІ- lІ.самописнніІ~1901l. МавдруваТН-191. 
л. срібне--1273. n. Кlлькаелектродна- N. чотнрнеnектродна-- 1903. Магнетоскоп-191U. Маневровиіі-192!!. 

ЛюстровиП-1274. 1816. 1816. м. стрижвевиіі-I!lU3. Магнетотримач-1908. Манільськцll-1929. 
Люстро во-відбив .1 ",і л. кільце_1816. л. шахтярсЬк .... ,...1.816. и. стьожковнlІ-1903. !4агнгтофон-1І111. Мавіпуnитор--19З'l. 

1274. n. коnьоро_1816. л. шнурооа--.---I8.6. JII.' суціnьниll-І 90~. Магиетрон--1902. МаніПУЛRllі1r~II1:1I. 
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MBHISI- 4872. 
и. олив яна--4872. 

Мапа-1489. 
и. иагнетова-148\!. 

МарконівськиА-l 932. 
МаРИОР-2142. 

11. червониll-2142. 
MaPl�opobhl�-2143. 
МаРlІоруватиll-2144 . 
МаРШРУТ-193З. 
МаРШРУТНиlt-11134. 
Маса-1942. 

м. aKTllbha-1942. 
М. віДПQДна-1942. 
м. губчаста-1942. 
м. деревна-1942. 
м. заливча-1942. 
и. аапоаннльна-11142. 
м. Коипаундоаа-1942. 
м. lІагнетиа-1942. 
М. сиоляна-1942. 
и. ЧИнна-1942. 

Масивниll-1943. 
Масианість-1943. 
Масииli-l050. 
Масоаиli-1946. 
Мастиво--l949. 

11. водонепроник..'IИНt. 
-1949. 

И. топке-19t9. 
м. Чаттертонівс""е

'1949. 
МаСТивовнlі-1951. 
МаСТИЛО--1937, 4609, 

4608. 
МаСТильннl!--4612. 
МаСТити--4611. 
М"стіПIiН-4610. 
Масуваllllя,-совашш.-

1944. 
МасуваТи-1945. 
Матерія-1954. 
МатеріЯ'1-1953. 

и. активнніі-1953. 
м. вогнетривкиіі -19~:1 
\І. в()лnкнунаrиfi --

1953. 
М. оскуватиli-1fI53. 
и. в'язалыlll-195:1 •. 
М. густиl!-1953. 
.\1. електродниll--19;,;J. 
и. ізоляцlilllllli--195~. 
м. KILMi lюза.тиИ-19.ї:і. 
>1. маСllи/і-1953. 
М. набивннfi-1953. 
м. неспа.~еuниll-195:1. 
м. оброблеииіі-195:J. 
м. пальниfi-1953. 
м. пл"стичниН-1953. 
и. природніі!-19f),3. 
м. сировяЙ-1953. 
М. тверднlі-1953. 
и. течниН--НI53. 
и. топкиЙ-19~3. 
и. тягучиli-1953. 
М·. чинниlt-1953. 

Иатиця-1959. 
МатовапиИ--l!J56. 
Матовиft --195!!. 

МанІя - Метал 8удіВСЬ"иit 

Матуваиня ,-това!Яlя-
11155. 

Матувати-1957. 
МахО8Ик,-ВИЧОК_19tю. 
МаШИR8-196J. 

и. аСИНХроина_196:1. 
и. бінариа-1963. 
и. виклична-1963. 

м. ~~~~~лектрична-. 

и. аодяна-1963. 
11. 80льта-rраllllіВСЬКIІ 

-1116:1. 
М. в?льтодатна-1963. 

м. r~~~~лектрична-

и. rраммівська-1963. 
и. ДВОполюсова-196:J. 

11. Д'ркопробивиа-
1963. 

М. діркувальна-1963. 
и. допомічна-1963. 
и. електрична-1963. 
и. е. кружальна-

1963. 
м. електростатична- -

1963. 
и.електрофорна-

1963. 
М. оталонна-1963. 
м. еталОНОВВН.і--1963.· 
,.. жильникопідіll-

иальна-1963. 
м. запасна-1963. 
и. зворотна--1963. 
м. індукціllна-1963. 
м. кавчукувальна-

1\163. 
>І. калібрована-196~. 
и. комбіноваllа-1963. 
и. компаундувальна-

1963. 
И. кружалова-1963. 

~. и"rнетоелеКТРИЧН:1-
1\163. 

М. місильна-1963. 
м. и. ПРО>lИВllа-1963. 
М. МНОГQПQЛЮСОВВ-

1963. 
". насичеllа-1963. 
М. наснажена-1963. 
м. необтяжена-1963. 
м. неполяризована-

1963. 
М. низкова-19~3. 
и.обвивна-1963. 
м.однополярна-196:.1 
'І. парова-1963. 
м. пов;тродувна -196:3. 
м. позема-1963. 
м. поплітна-1963. 
м. провктувана-1963. 
м. реверсивна-1963. 
м. саиозбудна--1963. 
м. самонаснажна -

1963. 
М. синхронна-1963. 
м. сторчова-1963. 
и. типова-1963. 

и. Чаттерт()ні lІСьК&--
11163. 

м. щвидкорушнв--
19БJ. 

Машннка-1965. 
м. подідьча-1965. 

Машиновиll-1966. 
МашиНОВНЯ-1150, 1267, 

2761,3370. 
Машхара-19J5. 

м. аапобіжна-1935. 
Мащениіі--4607. 
Мащення--4608, 4610. 
МаяК-1967. 
МаятНИКОВИИ-1968. 
Маятничо" електриЧttИIІ 

-1969. 
Мегавольт-1971. 
МеГадина-1972. 
Мегафарад-1973. 
МегаФон-1974. 
МегеР-1975. 

и. внсоковольтовий-
1975. 

Мегерг-1979. 
МеГО.lіТ-1977. 
Мего lітовиli-11178. 
Мегом-1976. 
Межа-3469. 
Межилямповиil 3ВЛЗОК-

1988. 
Межиміськиll-1986. 
Межипо.1юсовнА-1991. 

М. відстань-3360. 
Межиuол ярннlі-lЗ9е. 
Ме.~бр",на-2001. 

м. Відбивна-2001. 
м. kokycoba-2001. 

Мережа--4488. 
м. ВідкрИТВ--4488. 
,.. вторинна-4488. 
м. електрична--4488. 
м. електропровідна-

4488. 
м. ЖИЛЬНИКЦR,,--448Н. 
м. імпровіЗОВRНВ-

4488. 
м. каблева--4488. 
м. кільцева-4488. 
>!. ліЙкувата--4488. 
.\І. надзеМI!а--4488. 
М. незвмкнена--4488. 
:\(. освітлювальнв-

4488. 
м. парасольна~488. 
м. пеРВИІІl!а-448!!. 
>!. підземна--4488. 
.\І. розгалужена --4488. 
>І. розподільча--4488. 
>І. світлова-4188. 
м. телеграфНIl--4488. 
м. телефонна-4488. 
м. У.lлуввт,,-4488. 

МережннЙ-4489. 
Ме(Jиді НIІ МПГНlУГниіt--

2003. 
М"ртвнlі-2004. 
МеТI1Л-2014. 

М. ВудівськиЙ---20J4. 

Метал дввонuВlШ - МіЛlв"пеРllетер 201 

м. дввоновиіl-2014. 
м. ЖульвнівськнlІ-

2014. 
М. MQГHeтнвll-2014. 
М. неlскрlвниll-2014. 
М. ПJI8СТнчннlІ-2014. 
м. тепловіД'8J(НИIl-

2014. 
м. теплододатниll-

2014. 
МtrraЛевиА~2018. 
МеталіваціЯ,-20Н;. 
МеталомагнетниІі-20111. 
металометричниll-2020. 
Металохромія-2021. 
М(~тanюваКНЯt-Ль"(Jваипп-

3298, 2015. 
м. Мьванічне~32і11*. 

Мета.пюватн-3299, 2017. 
Метальований-2016, 

3300. 
M~тep-2024. 
Метода-2023. 

м. вирівняльна-202:1. 
м. вуалових нвпруг-

2023. 
"І. reтeростатична-

20.3. 
... диференціlL1lLol!а-

202J. 
м. заміщенuя-2023. 
м. мультиплішщіі!на 

202:1. 
М. нtWлнжеllа-2023. 
М. нульова-2023. 
М. однакових підхиліп 

-2023. 
м. перестаВЛЯНLo-2023. 
м.переформовань-

2023. 
м. підсилення-2()23. 
м. п;дсгаВЛЯИllя-202:1. 
М. порівнювання-

2023. 
м. противмикання-

2023. . 
м. розділеИLo-2023. 
м. роврівуваllь-2023. 
м. стрічного RМИканнн 

-2023. 
,.. стробоскопічпа-

2023. 
М. топографіЧl1а- 2023. 
М. трьох амперме1рів-

2023.' 
м. ЯЛОвого хо, . -2023. 

Метрнчниli-2025: 
Метрополітен-2026. 
Мехвннк-2028. 
Мехапіmr-2.J27. 

м. виконввчиА-2027. 
м. годинниковнf!-

2027. 
м. т. диференція.1ьнвk 

-2027. 
М. Друк;вниl!-2027. 
м. запіРl1иfi-2027. 
ІІІ. засКОЧ}lиj~-··'?()27. 

м. ваТРИ1lниll-2027. 
м. аачіпниll-2027. 
м. ліЧИJIьннll-202і. 
и. lІакрутниR-2f)27. 
м. поредатииR-~027_ 
.\І. первмичниR-2027. 
и. ПИСlІнR-2027. 
и. повідиввиR-2027. 
. \1. почепленнR-2027. 
м. почіпниll-2027. 
• \1. просувниіі-2027. 
и. роолучниll-2027. 
м. ровчіпннlІ-2027. 
и. саиоаиС\ш.il-2027. 
\І. самочннниll-2027. 
\І. етьожкопоеувииll-

2027. 
Механічниil...,..2029. 

м. кінь-1878. 
>І. К. ефективннlІ-

1878. 
Мечик-1681, 2416. ·127:!. 

" ві досередковнlІ 
4272. 

\І. Д80полюсовИIl-
4272. 

. \1. дотичковнlі-2416. 
\І. д. д()поиічниil-

2416. 
\І. д. розрнвний -

2416. 
.• 1. д. струмовідниll-

2416. 
\І. мерсж"иЙ--4272. 
..,. подвійниil--4272. 
\t. ТРИПОЛЮСОВИlt-

4272. 
.\І·ка RИ'lКнути--427:.!. 
)!·кв увімкнути--4272. 

МоqиковиЙ--4274, 2417. 
.\І. з~ииквч - 4272. 

МИІ'Rвка-21 12. 
Ми rall ня-2005 , 1997. 
МИІ·ати-1998,2035. 
МнгкнИ-1999, 2036. 
Мнnьовнit-2119, 1!J71'. 
Миттьовість-1970. 
МlІттьововдарнніі -

1970. 
Мі.щиіі-1984. 
МіДllити-198;. 32911. 
МіJ1RовуrляниИ-1981. 
МіднографітовнlІ-198О-а. 
Міднолужниll-1983. 
Мідноцин"овиil-1982 
Мідь-198і>. 

". ар"Ущева-1985. 
\{~ високоі провіщ-ю-

сти-1985. 
. '1. електролітичва--

1985. 
м. ЖОВТIl-11І85. 
м. кругла-1985. 
.\І. мангаllувата-1985. 
М. и'яка-1985. 
М. норМ!L1ьна-1985. 
м. оGрисова-1985. 
\І. півхлорна-1985. 

м. плоска-1985. 
11. провідниКOll&--'UI85· 
м. пруткова-I985. 
lІ.твердотягиена--

1985, 
"' .. фосфориста-198і • 
11. 1O'�'8608a-1985.· 

Мlжвісся-116. 
11. рухо_116 . 
11. цупке-116. " 

Мlжзалізовиll-I987 ...• 
m-вІ суточки-198 ...... 

МlжиароднllІ-1990. 
Міканізація-2037. 
Мікані80ваниR-2ОЗ8. 
МіканlауваШlя,-аоВ&llflН 

-2037. 
Міканlзувати - 2039 і ~О. 
~1i кані '1'-2040. 
Міканlтовиli-2041. 
Мікартв-2042. 
Мікафопіll-2043. 
МіКРОВІІпвр--2044. 
Мі кроампврметер--OO.fl>. 
Мікровольт--2046. 
Мікродиновиll приllмвч, 

3558 . 
МІ крокулон--2047. 
Мікролямпа--2048. 
Мікром-2049. 
Мікроиетер--2050. 
м. іскровиil-2050 . 

МікрометричннlІ--2052. 
Мікрометровиll-2051. 
Мікрооииетер-2053. 
Мlкросолодиновиll приR· 

м"ч-3558. 
Мі кротелеф )(1-2054. 
Мі крофарад.2055. 
Мікрофарадоиетер-

2056 . 
МікроФон-2057. 
И. вуглянозернястиll - -

2047. 
". ДотичковиИ-2057. 
м. см <існиі!-2057 .. 
и. заміllннlі-2057_ 
м. зР.рннстиll-2057. 
м. капсупьннlІ-2057. 
и. кількастрижlнько-

внlі-2057. 

И. Мllгнетниll-2057. ' 
". многодотичкови8-

2057. 
м. нагрудннlt-28511. 
м. однодотнчкоВ ...... 

2057. 
м. полум'яннlі-2657. 
м. порошкуватиR--

2057 . 
м. приглушвниR-2ОЬ7. 
м. світловиR-2057. 
и. спичаcтиll-2057. 
м. тепповнR-2057 • 
11. Тf'ЧИВllиІі-2057. 

МІ крофонниR--2058. 
Міліампвр--2059. 
Мілі8JIПСР}ffJl'8Р--2080. 





202 МІлІвольт - Мотор пересуввльJПIЯ 

МlлIВOnЬ'l'-2061. 
MUJIIIOIJItr-амперк8'reР~_ 

2062. 
.\{fлIВОЛЬТIІ8Т8р-2063. 

ІІІ. eтanонинlІ-2063. 

Мlлlrpаll-2064. 
MUdAaм~2065. . 
МІнеральна BObha--tО66. 
МlнlllалЬННЙ--2067. 
MlhII�YIll-2068. 

ІІІ. денпніІ-2068. 
ІІІ. нІЧННЙ-2068. 

МlНnИВИЙ-1325, 20и2. 
3013. 

М!ИОВ8пальвик_ll1І . 
315. 

Мlвусовиll-2813. 
Мі ПЯННR-259. 
МіВЯТИ-3014, 260. 
Мlра-4813. 
МIРИЛО-I952. 
МIРЯНlJя-1326. 
МіСИЛо-2008, 200\1, 1\l5и. 

ІІІ. ТРЮllанівське-1950. 
Міснnьвиll-2009. 
МіСити-2010. 
MiCTkiCTb-І027, 359. 
Мlстковиll-2135. 
Місток-2134. 

ІІІ. важіЛЬННЙ-2134. 
11. ВИllіРчиЙ-2134. 
11. в. телефОlJниit-

2134. 
11. Вітстонівський 

2134. 
11. гаслlввиli-2134. 
11. довгиЙ-2134. 
11. ДРОТЯНИЙ-21:і4. 
". еталОНfUIЙ-2134. 
м. вапобі~иЙ-2134. 
н. індукційвиll - 2134. 
н. КірхгофіВСЬJ<ніі-

2134. 
:'1. КольраушіВСhкиj.1 

-2134. 
м. короткиіі-2134. 
... 118гнетниіі-2J34. 
м. lІІетРНЧlJнlІ-~134. 
м. подвіllниll-2134_ 
м. притичковиll-2134. 
н. провідниll -2134. 
... ТомсоніВСЬки/і-

2134. 
11. Nпnенб,,!,нjВСЬКШі - -

2134. 
Місце-2012. 

11. вутле-2012. 
11. обгоріле-2012. 
м. пошкоджене--2012. 
11. РОбоче-2012. 

МIСЦАвиll-2011. 
МіСЦ8положення-20 13. 
МіськиЙ-708. 
Мітелка дотичкова-2022. 
Мітииця---1502. 
МіцннЙ-4991,4510. 
Мlцвість,-нота-3807, 

1761. 

11. діелектрнчна- - :і807 
1761. ' 

11. ровривна--3807. 
Мі шаИНЙ-4620 . 
МішаТИ-2031. 
м,lии-2000. 

11. елеКТричвиіі-2000. 
Млияок--303, 287, 2139. 
М'fOгобіЧИИЙ-2087. 
МногобічніСТЬ-2087. 
МиоговалеНТНИЙ-2070. 
МиоговаТНИЙ-2071. 
МиогогратчастиЙ-2085. 
МНОГодотячковиіі-2075. 
МUОГОДРОТОВИIl-2082. 
МНОГОЖИЛЬИЯЙ-2073. 
Мпогожильник- t 449. 
МllогоаВОIlОвиЙ-2072. 
МногокаllернНЙ-2071. 
МlІогократниЙ-2076. 
МиогократновземлеИИlі 

2076. 
МиОГОКр81'ИО3аИкневи IJ 

-2076. 
Многополюсовиll-20НU. 
Миогополюсовість- 208и. 
МIІ0ГОПр6воДовпll-2081 . 
м.uОГОПРОВОДОВість-

2081. 
МногораllеявИА-207!1. 
Многорукиll-2077. 
Многосвітловиll-208:1. 
МlІогосвіЧКОВНЙ-208~ . 
Мllогофвзовиll-2088. 
МllогофааовіСТЬ-208~ . 
МI10ГОЦИКД. ЧUНЙ--331 І;. 
Многошаровиll-208Н. 
Многошаровість-2UR6. 
Множник-2089. 

11. корекціllвиіі-~"89. 
11. перехідни.і!-20і!!J. 

Мо--2090. 
МогутністЬ-2140. 
Модель-2091. 
м. нелика-2091. 
м. мала-20,ч. 
м. середня-2091. 

Модельниll-2092. 
МодеЛЬНЯ-1948. 
Модератор--2093. 
Модифікатор--2094. 
Модифікувати~··2097 . 
Модло--5575. 
м. дерев·яне-5575. 
м. НОЖИЦЮВm'e-5575. 

МОД.10виll-5576 .. 
Модудювати-21-ОU. 
Модулятор--2102. 
Модуляціllниil-21ОЗ . 
Модудяція-2104, 2О98. 

м. вбираННЯ>l-2104. 
м. гридліJ<ом-2104. 
М. рівнова.жннковп--

2104. 
Модуль-2101. 
МодульованиИ--2099. 

. Мокриll-2105. 
Молекула.-21 06. 

МonеКУЛllJlвиl-2107. 
Молібден-2108. 
МOnібденіТ-2109. 
Молібдеяовяl-211 О. 
МОЛОТОк-2114. 
Молоточковиll-2113. 
МОЛОТОЧОR---2115. 

11. 8агнерівськиli-
2115. :dA ' 

11. Нефівськиli~211". 
МOJIОЧЯНЙ-2116. 
Mo.1bIlOh-2111. 
MOlleht-2118. 

11. BiДXНnЬHHA-211H. 
11. аакрутниll-2118. 
11. агнвальииll-21l8. 
11. lІаГllетииll-2118. 
11. ОбертальниІІ-2118. 
lІ.оочаncoвиА-2118. 
11. ОРОТНЧИНI1НЙ-2118. 

"'~~f:~ОНУВальвви--

м. С. галыlввий--
2118. 

11. С. І{егативпиll-
2118. 

11. с. позвтввннй-
2118. 

11. с. рymіllвиЙ-21l8. 
Монодичниll-2120. 
МонополярннlІ-2121. 
МОI{отелефоu-2122.4942. 
МОI10цнклічниll-2124. 
Монтаж-2125. 

11. ~T~~~cepeДHill-

м. посереднііі-2125. 
МонтажНИIl-5305,2126. 
Монтер-2127, 5306. 

11. лініІІннll-2127. 
Моитуванння ,-тован ІІЯ-

2131, 2128. 
Монтуватн-2130. 
МОРЗІВСЬка абетка 

2132. 
MopCЬKHII-213~ . 
Мосяж--1822. 
м. аркуwевиЙ-182:l. 

МосяжевнlІ-1821. 
Моташка-1502, 4467. 

11. половиннста--4467. 
11. початкова-4467. 
11. ороміжна--4467. 

Моташкова обвитка-
4466. 

Мотор-2137. 
м. асннхронниll- :lI37_ 
11. відкритиll--2137. 
11. віаковиll-2137. 
м.-генератор--2137. 
м. головниіі--2137. 
м. Дооомічниll-2137. 
... закритнlІ-2137. 
м-ра запуститн-2137. 
м. авоДовнlІ--2137. 
м. індукціllниll-2137. 
м. l1ересувальннl!-

2137. 
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11. піціАIІ8ЛЬ'j:llIl.-:.!1:17. 
м. повідиевНЙ-2137. 
м. ЩllUlоєниll-2137. 
м. реlilеwииниll-213'(. 
м. ровкривниll-2137. 
м. C\!JIоостудниА-

2137. ' 
11. тихорушниll-2137. 
11. ТР8llВаІІниll-2137. 
11. ТЯГlJовиll-2137. 

МОТОРОВИIl-2138. 

Набивання,-бИ'l"l'я-~15Н. 
НООирати-2232. 
Набlгаuня-2155. 
Набіl'4ти,-гти-215(;. 
Набіжниll....,.2157. 
HOOip-1404. 
НаблИЖl.lння,-жеВ8Н-

3526. 
Наближати ,-бдиаитн 

352(. 
НвБЛИЖ!іниll-3527. 
Набл~иll--3525_ 
Набратвся-3737. 
Наб}·бнявідНЙ-3945. 
НООубнявіння-3943. 
Нвбубнявіти-3944. 
Наважуваноя ,-ження-

2191. 
Навантsження-2191 . 
Наведеl1иil-2164, 1~67. 
Навед~uня-1366, 2163. 
Наверствуваоня-2257. 
Н"ВИО,"'I1,НJ!IІ-225~. 
НавиваВНЯ,-Вllття-2165. 

2247,2251. 
НавиваТЯ,-витн-2166. 

2173, 2249. 
Навивач-2477. 
Навитиll-2250. 
Навитka-2251 . 

н. секціонована-2251. 
Навід-2163. 
НавідннlІ-2180. 
Навіll-129, 2477, 5851. 

в. Жнльникооиll-129 . 
н. каблевиll-129.

Навіска--3206. 
Наводитв,-вести- 368. 

~178. 
Навохти-3737. 
Нагляд-2202, 5338. 
НаГ.l1ВДач-2203. 

н. ліl1іllннlІ-2203. 
Но.ГОJJів'я телефоно-

2543. 
Нагрlвання-2182. 
в.lІнттьове-2182. 
В. lІісцеве-2182. 
в. Рllтовв--2182. 
В. "IBOOlllphe-2182. 

lIarрlавти,-rpітв,-ся-· 
2185. 

МуаичниА-2145. 
Мультиплікація-2146. 
Мультице:,ю.JЯjJННИ 

ВОJlьгметер-2147. 
Myp-f811. 
Муропробоєць-365'-, . 

5629-а. 
MyckobiT-2148. 
Мутра-608. 

м. пересувна-6UН. 
11. ПРНТИСКН8-6nК. 

н 

Нагрівниil-2184, 21 .1;. 
Наrpівник-2183. 

н. елеJ<Трвчниll-іIН3. 
В. іядукціПвв/l-21R3. 
в. иухе.lllиll-2183. 

НагромаджеНИIl-2231. 
НаrpомаджуваНllЯ,-жеll

ня-2220, 2230. 
Нагроиадж}7вати,-ДltТJJ-

2221,2232. 
Нагруднн/І мікроф"" . 

2187. 
НагуртуАтп- ~23~. 
НntвинченнlІ--2174. 
На~вннчуваннlІ--217J. 
Наrвинчування ,-чеНIIН- -

2176. 
Напинчувати,-НТИТИ-

2177. 
Надаваннн,-даиня- :~;)HI 

З,,2~. 

Надавати ,-дати--4fiНН. 
НадаlJиil-:J592. 
Наданодниil оБШJ:,,--

2206. 
Надві рніll-227 4. 
Надгенеративниil-1Н6~ . 
НадгенерUЦlн-437~ . 
Надгетероднн-437:1. 
НадгетероднноваВllіі-

4375. 
НадгетеродинуваНIJ>І . 

-новання-4371. 
НnдзеllннlІ-2195, :\Н/і. 
Надіllни!l-2194. 
Надillиість-2194. 
Надіскрови'і--4377. 
HnДKaТOДHHli обшнр 

2207. 
Нnдконпаунд-669. 
Надкомпаундованни -

671. 
НадкОllПаундуваНН>І.-ДЙ-

ваl1вя-670. 
НадкомпаУRдувати-672. 
Надма.гістраля-4378 . 
Надмагістра.льниіі-

4379. 
Надмірниіі~~569. 
НаДІІІі pHicть~5"69. 
Наднасоа.жинU-!:l7/і. 

11. регуліана--60!І. 
11. установиа-608. 

Муфm-2149 . 
Мушка-2151. 
МІоллерівська трубка-

2153. 
M'RRВII-21M. 
М'якіC'l'b-2154. 
М'якнутв-З91111. 4637. 
М 'якшанвв ,-шевнв---

4000. 

НадН8СlШЖlІість-4376-
НадпDТyжниli-4380. 
Надпотужalсть-4380. 
Надпровідииil-4870. 
Надпровідиість-4870. 
НадРІВ8нНЙ-2199. 
Надрізапня-2198. 
НадріЗ8'l'и-2200. 
нnдсинхронннй-673, 

2201, 4381. 
НадСВНХрОllність-67:S. 
НадСОЛОДIJН.JВНЙ прийма .. 

-3558 .. 
Надставка-2204. 
НадСТ8внвlі-2205. 
НадСТРУIl--3067, 43M:l. 
НодцеllТраля--4383. 
НаeJlектрнзованнlІ .-

2311. 
J:\aeJIектриаовувати,-ау-

вати-2312. 
Навустріч-2181. 
Наilбільшиll-2214. 
НаІІкорисні шиll-221: •. 
Накладання,-деиня-

2222. 
Накладатв,-кластн -2223_ 
Накладкв-2222. 

п. спижева-222:!. 
Наконечнвк--2229. 

в. вугдяниіі-2229. 
н.дuтичкuииИ--222~. 
н. жильниковиIl-

2229. 
н. іаоляціilнНЙ-2229. 
11. іскр виil-2129. 
н. каблевиll--2229. 
н. масивниll--2229. 
н. металевиіі~2229. 
я. платіАч:.стиА-:!22D. 
н. рогуво.ТИIl-2229. 

НакопиqУпnти--2232. 
НакриваПIlЯ-1145. 
Накривка-1145. 
Накриття-3297. 
HaKPY'l'-1064. 
Накрутка-17511. 
Накр}'Тниll-1 067 . 
Накручувапня .-чення--

1066. 
Накручувати ,-К(lyrити~ 

'Oti5. 
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НмвгоджуваНIJЯ ,-ження 
-2233. 

Нмагоджувати ,-дитв--
2234, 2:Q18. 

Нв.n8штованиR-4645. 
Нмивання,-лИТ'l'Я- 22311. 
Нмивати,-лити-2240. 
НмнввиЙ-2241. 
Нмягавня-2235. 
Нмягати ,-гти-2236. 
Нмяжпиll-2237. 
НllIIИлювання ,-леввя-

2152, 22118. 
lIамистувата блнскавКІІ 

-172-а, 5548. 
Намороаь-1831, 1709. 
НaJIOТ8ниll-2250. 
Намоткв-2477. 
НUIlOТУвanьниll-2252. 
Намотування ,-тання--

2247,2251. 
НlUlотувати ,-тати-2249. 
Намотувач-2136, 2248. 
Нанизуванпя,-аання-

2253. 
НаllнауваТи,-аати-2254 . 
Н~восниі1-2255. 
НUПИВuТИ-3ЬЬ7. 
Напис-2197. 

в. переСТclрежниіі-
2197. 

Напіввідбнтиіі-3345. 
Напіввідбнтість -

3345. 
НапівSідкритиl!-3344. 
Напівзакритиl!-3337. 
Напівпосередвііі-3349. 
Напіврідкиll-3336. 
Напівроасіяниіі-3350. 
Напіврозсіяність.-3350. 
llanівсиметричниll 

:і351. 
IIQDівсиметРИЧllість 

3351. 
НаПl1яття-2265. 
Напоєнніі-3735. 
Напоюооиня,-поєння--

3736. 
Напоювати,-поlти-

3737. 
Направnяти,-правнти-

2288. 
Напруга-2265. 
н.lІнодна-2265. 
н. атмосферна-226[ •. 
н. вииикана--2265. 
в. вн"'рча-2265. 
п. випередна-2265. 
в. ВНПРОбна-2265. 
в. ВИРIВВЛЛІ.llu-226; •. 
н. виcnідна-226;j. 
11. ВИСlІlІжна-2265. 
Н. висока-2265. 
н. ВИСОКОВОЛЬТОВR--

2265. 
Н. від'ємна-2265. 
н. внутрішня-226:J. 
Н. ВТОРИНllа-2265. 
н. головна-2265. 
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н. додаткова-2265. 
в. додатна-2265. 
в. допоміЧIl8-2265. 
н. Допускна-2265. 
н. ДОТИЧКОВ8-2265. 
н. електрична--2265. 
в. задана--2265. 
в. ааl!винна-2265. 
н. аап:ана--2265. 
н. змінна-2265. 
в. анижена-2265. 
в. аоввішня-2265. 
н. іскрова--2265. 
в. кінцева--2265. 
в. концевтраціllна-

2265. 
в. корисна--2265. 
в. короткочасна-

2265. 
в. лівіllва--2265. 
н. максимanьна-226;'. 
в. межиmuрова-2~О5. 
в. мережва-2265. 
н. мі ніМELЛЬНR-2265. 
в. мінлнва-2265. 
н. мокра--2265. 
н. наllбільша-226::'. 
н. ваRмевша-2265. 
н. веаріВIЮВWIf>ена-

2265. ' 
в. ннзька-2265. 
н. нормanьна-2265. 
н. НУ:Іьова-2265. 
н. OCHOBI�a-2265. 
Н. первинна-2265. 
н. перехоДова-2265. 
11. підви·щена-22\J5. 
н. поверхнева-2265 
н. повна-2265. 
н. подвіііна-2265. 
н. ПОЛОВИІІна-2265. 
Н. ПОЛЯРИЗ8ціИН8-

2265. 
~. початкова--2265. 
н. притнскачева-2:!65. 
ІІ. пробивно.--2265. 
н. пробllа-2265. 
Н. пульсаціllна-2265. 
н. регулівна-2265. 
ЕІ. робоча-2265. 
ЕІ. POTOPlla-2265. 
Н. середня--2265. 
н. синусоідальна--· 

2265. 
н. стanа--2265. 
н. cтaндapTHa--226~. 
Н. статорна-2265. 
н. стаціііна-2265. 
н. супряжр-на-226: •. 
н. суха-2265. 
н. сяіівова-2265. 
н. фазова--2265. 
н. чннна-2265. 

Напруд-1204. 
Напружениіі-2266. 
Напруженість-2301. 

2266. 
и. акустична--2266. 
н. uптична-2266. 

Напруження-2265. 
Напрямлевиll--226Z. 
Напрямлятн--2263, 
НапрnмннlІ--2264. 
Напрям( ОК)-2261. 

н. однобlчниll-2261 . 
Напуск--2267, 2305. 
Напускати ,-стнтн-

3737. 
НаріжннJI-5179. 
Наріжок-5183. 

н. перехресннlІ-51К:I. 
н. уп"рниіі-5183. 

Наростання-2268. 
н. східчаСТ8--2268. 

Наростати ,-сти-2268. 
Наряд-1204. 
НаРЯДДя-3528. 
Насад-2279. 

в. вершковull-22711. 
н. металевиll-2271t\ 

НасадЖУВIlН пя ,-женип 
2279. 

HaCHT-1204. 
Насичениll-2294. 
НасиленіСТЬ-1 027 . 
НасичеНня--2293. 

н. магне не-2293. 
Насич~r8атн ,-ситити-

2292. 
НаскріЗllllіі-4553. 
HaCnlДOK-3404. 
Насюіrа-I204. 

н. вілыl-1204 •. 
н. додаткова--1204. 
н. зuxована--12О4. 
н. звязана--1204. 
н. просторова-1204. 
н-н протилежні-1204. 
и. решткова-1204. 
н-и Р'Зllоііменні -

1204. 
НаснажаННЯ,-ження-

1:.!07. 1204. 
н. каСК!1Дне-1204. 

Наснажати,-житн-,.1201l. 
Наснажеllиll-1210. 
НасиажннlІ-1209, 1206. 
Наснажувuння,-женнл-

1205. 
н. додаткоnе--1205. 
н. хутке-1205. 

Насоченнlі-З785. 
НасочеНIІН- 37:}6. 
Н.u:очувuния-3736. 
І1nСОЧУВIJ.ТJI,-чити-37:П. 
Настельник ляміювиll-

205. 
Настилати,-стелити-

2285. 
Настільниll-2286, 483U. 
Насті НIІIІIІ-4812. 
Настінник лямповнй--

205, 206. 
и. л. иерухо.,иll-205. 
н. л. рухомиll-205. 

Настріllниll-4523, 4521. 
Настріllннк-4516. 
Настриєнніі-1519. 

~оеніcn.--4524. 
Hac-фtJ1стиll-2289. 
НВ4;'11ІОЮООНIlЯ.-роенвя-

221!1, 4517, 2291, 
4518, 

н. іостре-2291. 
н. аручне-22Dl. 
н. почережпе-2291. 
н. ириБЛИЗН8--2291. 
н. тупе-22Dl. 

Настроювати ,-роlти-
. 2288, 4520. 

Насякати-3737. 
НатертиЙ-2295. 
Нат~риння,~ертя--

2296,2298. 
н. 8вичallне-2296. 
и. ICDJIob&--2296. 
н. подвіllпе-2296. 
н. роадільн&--2296. 

Натирати ,-'l'ljрти-22117 . 
Натнск-2211. 
Натискання ,-снвния-

2208. 
Натнскати,-спути-2212. 
НаmСКlшll-2213. 
Haтyra--2265,5285. 
Натуральниll--l028. 
Натяг-2301. 
Натягаинп ,-гнення-

2299. 
Натягати ,-rтн-2300. 
Натнгач-2302, 35211. 

н. колі нчастиll-2302. 
НатягненаІІ--2304. 
Натягнені сть.-2304. 
Натяжниll-2303. 
Наушниil телефон-700. 
Наушиицн-4052. 

н. ебонітова-4052. 
Нахил-2224, 4559. 
Нахилом; р-1377.· 
НаХИnЯНПЯ,-лення- 2225. 

н. маГllетне-2225. 
Нахиляти ,-лити ,-ся-

2227. 
Нахильпиll-4559, 2228. 
Находвтн ,-.,аllти-2306. 
Націляння,-.,ення- ~179. 
Націляти,-лити-21711. 
Начеплениil-2169. 
Начнння-471G, 2162, 

3!i2R. 
НаЧИНПННЯ,-нення- . 

І205. 
Но.чиняти ,-чинити-

1208. 
НачіплюваННЯ,-чвПJlt>IІШі 

-2170. 
НачіплюваТИ,-чепитн-

2171. 
Нашаровuннl!-2282. 
На.шаровуваllllя,-РУП<.llJ

ня"::"'2280. 
Нашаровувати ,-рувати-

2281. 
Наямлити-2232. 
НеаНТОМllтичниl!-23І :І. 
lfеактивниl1--147. 

JJвстроеність - Непромочнни 

Небеапека-2627. 
и. пожежна--2627. 

Небеапечниll-2627. 
НеВllТl1иil-I44 .. 

н. провідвість.-487: •. 
н. струм-4593. 

JJевгамівниll-2341. 
Невга:МО8УВ8ННЯ ,-МУП8.IІ-

н,,-2340. 
НевземленнlІ--2337. 
Невзе"люв"ннlІ-23З~. 
НеваемлюваніМ'ь -

2338. 
Невиllманиil ключ-311;;. 
НеВИМhКаннlІ-2317. 
Невиразпиіі-24U2. 
НевираЗНlсть--2402. 
Невідімкнениll-2364 . 
Невідвиканиll- 2363. 
Невтрanізація-2348. 
Невтрanізпиll-2351. 
Невтрадізов"ниll-234\!. 
Невтрмі З) ван ня ,-0<000"-

ня-2348. 
Невтрanіаувати-2350. 
Невтрanь-2352. 

н. уземдена-2352. 
НевтрanьннЙ-2353. 
Невтрanьність.-235З. 
He~ТPOДHH--2354. 
Невтрод іlOьиіі-355Х. 
Негадин-2318. 
Негатив pemr'eHorpu-

фlчнніІ-2319. 
Негативний СИlІхроніз)·

В&'1ЬНИИ момент 
5049. 

н. ковзання-281З. 
Негатрон-2320. 
Нег ладкиl! ,-деньки" 

2389. 
НеглаДКlсть-238D. 
Недожарениil-232і. 
Недожарювання,-j:JеНIШ-

2328. 
Недожо.рюв.ати ,-рllТIІ 

2329. 
НеДозfiудженпіі- 232:1. 
Недоабудженість--Z:123. 
Недозбудженн,,--232~ . 
lIедооUт"жениft-2324. 
НедообтяженїL'ть.-2а~l. 
НедообтяжеНIІ~-2~~~~. 
Недоодержuнии--2,~., __ 
НtЩОО..'І.ержуваl'IІя,-.I.:~ll-

ня-23:31. 
Недоодержувати.-а~ати --

-2330. 
Недоетатн./і-2334. 
Недостатність-2:З:З~ . 
Недоетача-2333. 
Не8абрудненнП-23З~ . 
НсзаБРУДIl8ність-2336. 
НезanеЖlIиil-4343, 2335. 
НезалеЖlIlсть-2335. 

4:143 
Неза.1ежно· збудженн '1--

2335. 
НезаміпниИ-·23311. 

HeaamiHl�i(.'Tb--23311. 
Неаапanьниll-2316. 
Незапanьність- 2310. 
Незахиmеuиll-2379, 

2377. 
Неаахищеність---2377, 

2379. 
Неабігання-2392. 
Незбігатися,-ІТИ.СЯ-

2393. 
Неабіжнн.Іі-2394. 
Неабуджениll-23 15. 
Незбудженість-2315. 
Неавяаані P.JIвxтpoНl{-

4422. 
НеаріВllОважеииli -

2398. 
НеаріВllоважеutcть-23911-

Неа ~~~~~Ін,-Jlення- " 

НеіlIдукціilниіі-148. 
lІеіскрівпиll-2344. 
llеllаиnьбер--2346. 
Неllаиnьберниll-2347. 
Некомпенсованиll--235~. 
Некомпенсовавість-

2355. 
Некорисниil-163. 
НемаГllетниіі-2356. 
НенаелеКТРИЗОВUllиlt-

2359. 
Нена.елеКТРИ30ваllі(.'ТI. 

2359. 
НеНRстроlстиil-235К. 
НеIlОРМaJIьниіі-RI. 
НеоGроблеllнlІ-236U. 
Необробденість--.2Зг.u. 
НеоБТЯЖСllиll-2357. 
Необтяжвність--2~И . 
Необчищениl1 :ШСIIJНС 

4898. 
JJеОIlОВИlі- -2362. 
Неперекручеllиil- :!::4З. 
Н"перекручеllіСТ1, 234:1. 
Неперекручупаllllli--

2342. . 
Неперекручуиапість 

2342. 
НеП"І"'llОСНІІIІ-- 2361і. 
Неперехрешувш,ии-

2365. 
Непідні Hl�hi�-2:!6\!. 
НеПОВllнU--237U. 
НеповоріТlІиll-2367. 
НеПО;J н риаd.цїИНllіі - . 

2373, 2372. 
Непо.lяриааціИlljСТI. 

Z:J7? 
НеПОЛ)lриаоваН .. III-

2371_ 
Непошкоджеuа фа3>1 

1268. 
НрпраВ!tивии-l 116~. 
НепровіДltиil-2381, 
Непро~ідник-2380. 
Непрозuриіі--23R2. 

н. частина-692. 
Непрозорість.-2382. 
Непро"очниИ--2383. 
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непг.омочнlСТЬ-Z383. 
Нер впвll-2389. 
Нерlвпість-2389. 
НерlвномірниR-2385. 
Нерівномірнlсть-2385. 
НерlвиомIРНО-Р08подlле-

ниll-2385. 
Неристівська лямпа-

2388. 
IlеРоБОЧИIl-144,2384. 

н. ДОТИчка-5471. 
НеРО8діленнlІ-2386. 
Нероадільниll-2387. 
НеР08дlльніСТЬ-2387. 
НерухомиА-2368. 
Нерухомlсть-2368. 
НесвіТJlопрозориll-4З89. 
НеСВіТЛnПРОЗQРіСТЬ -

4389. 
Нескручсниll-2З91. 
Неспаленииll-Z390. 
Неспаленнlсть-2390. 
НесправниА-2345. 
НеспрввніСТь-2345. 

н. миттьова-2345. 
НесПРОМОГВ-2766. 
НесталиА-2375. 
Несталість-2375. 
НестаЦІонврниll-2З96. 
НестіАкиll-2400. 
НестіАкість-2400. 
НесупряжеНИIl-2395. 
НесупряженіСТЬ-2З95. 

ОббриаканиА-2661. 
Оббризкування ,-зкання 

-2659. 
4)ббриакуваТИ,-!lНУТИ_ 

2660. 
Обвивальник-2480. 
І JБВНВ,lJIьннцн-4. 92. 
ОБВИВВJJьня-2478, 2479, 

1948. 
4 )БВИВ&НIIЯ ,-внття-244І , 

247З. 

о. перекри~ом-2473. 
4 Jбвивати,-вити-2445, 

2474. 
UБВИllеllиll-2476. 
Обвисання-З6б4. 
ОбвнсаТИ,-снути-З665. 
Обвислиll-3666. 
Обвитиll-2446. 
()бвитка-24 77 . 

о. баВОВПЯllа-2477. 
и. барабаllна-2477. 
о. беаперервна-2477. 
о. бічна-2477. 
о. вгаміопа-2477. 
о. онріВllяльна-2477. 
о. вто!'инна-2477. 
о. ГВМlтропічнв-247і. 
11. ГЛlЩкв-2477. 
о. ГОЛ()fнrп·~-2477. 

hеПРОМОЧНіСТЬ - Оr'jвитка петляr.тв 

НеfсталениИ-2З99. 
Н фlвськиll молоточок-

2401. 
Hextybahhl�-3495. 
НеХТУВВння-З496. 
Нехтуввти-3497. 
НеЧИИ-146. 
НеЧИННИIl-147,2321. 
НешумкнlІ-168. 
Нещасниll випадок-

2397. 
Нещільниll дотик-2370. 
НижнIА-2402а. 
Ни8ка-4485. 

Н. швидкостеА-629. 
НиаКОDнlі-3402. 

и. машииа-4484. 
и.транофор_атор--

4483. 
Низково-рівнобlжнlІІІ-

3402. 
НIІ8ькиll-2403. 
НИ8ЬКОВОЛЬТОВIІIІ-2404. 
НиаЬКОВОJlьтовість-

2404. 
Нитка-2414. 
Н1ж-2416. 
Н1жка-2419. 

Н. іЗОЛЯТОРIlа-2419. 
н. Iзоляцlllна-2419. 

Ні 8,:tРЯСТНIl-2422. 
Нікель-2410. 
Н1клевиll-2405. 

о 

о. двовхідна-2477. 
о. двоlста-2477. 
о. дво.Jитковв-2477. 
о. двоплощева-2477. 
о. двополюсова-2477. 
о. двофааова-2477. 
о. Д80шарова-24 77. 
О. джутова-2477. 
о. диФеренціяльиа-

2477 .. 
о. Допомічпа-2477. 
о. ДРОТЯllа-2477. 
о. дугова-2477. 
• J. ЖИЛЬНИ.і..:оuа-

2477 .. 
и. аа"кнена-2477. 
ІІ.8апізн&-2477. 
и.880ротн&-2477. 
О. 8Нl'заrувата-247" 
n.8мінена-2477. 
О. аубчаста-2477. 
о. к&блена-2477. 
о. кlлькашарова-

2477. 
о. кільцева-2477. 
о. кдіткова-2477. 
u. клубкова-2477. 
о. компвундова-24. 7. 
о. компенсвцlllна-

2477. 
о. коноплянв-2477. 

Ніклlна-2406. 
н. аркуше8а-244If. 

Нlклюввния,-JJьовtlllня -
2407,3298.' . 

Н1клюваТИ-2410, 2'409. 
НікльоввниА-2408. 
Нlпель-2411: .: 

11. витиll-:.!411. 
н. IзольоввниА-2411 
н. к..БЛУЧJ<овиll-2tll. 
н. патроновиА-2411. 
н. подвIАниll-'-2411. 
н. пру)КинистнА -

2411. 
н. спlральниА-24~1~ 

Нітометер-2413: 
НО8отворення-2415. 
НОЖо.\lІиll-2421. 
Ножик-2418. 

н. жильниковиА-2418. 
и. каблевиll-2418. 

Ножиці-2420. 
п. перев'RЗllі-2420. 

Номеllклатура-242З . 
н. електрохе_ічна-

2423. 
Нульовиll провlд,-2З5:!. 
Нумер-2424. 
Нумератор-2425 •. 
Нумерник тедвфоввии --

2426. 
Нюта-1132-а. 

о. короткозаккнеиа--

2417. 
и. короткошпульна--

2477. 
о. кружалами--2477. 
о. ланцюгова-2477. 
о. лі Boxi.,tte--2477 . 
о. лобова-2477. 
о. маШИНОВ&~77. 
о. міШlнв-247t. 
о. многократно- ~BMKHe

на-2477. 
v. МИОГОПОЛЮСОВ&-

2477. 
о. многофазова-2477. 
о. lIIo.:tдOBa-2477. 
о. мnташкоnа-2477. 
о. llезвле;КIlа-2477. 
о. неrимеJ'РИЧІJа-

2477. 
о. низкова-2477. 
о. НИЗКОRо-ріВRобі)JiI' _ 

-2477. 
о. ОДНОПЛОЩАва-2477. 
о. одношаровв-2477. 
0.окрема-2477. 
о. ординаРllа-2477. 
о. панцерна-2477. 
о. паперова--2477. 
о. перви :ша-2477. 
о. петдяста-2477. 
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.,. піВСИllморична-
2477. 

о. плиткувата--2477. 
о •. ПОВlІоступнева--

2477. 
о. повторно-вхі~ 

2477. 
О. подвіАна--2477.· 
о. по"lлена-2477. 
о. полюсова--2+77. 
о. поперечввкова--

2477. 
(І. правохідва--2477. 
(І. прутова-2477. 
о. ПРЯДИВ·ЯJJя-2f77. 
о. пусково.--2477. 
о. рlвнобlжна-2477. 
о. piBlloMoTamкoвa--

2477. 
о. ріаПОПО1'евцJ.яльнu--

2477. 
о. рaarорткпва-2477. 
• ). Р08нlмаиа-2477. 
о. Р08поділена-2477. 
о. розподlльна-2477. 
о. руба-2477. 
о. рухома-2477. 
о. ручна-2477. 
о. секц 0.IOBJ.HI1-2477. 
О. симотрична--2477. 
о. скісна-2477. 
о. складна--2477. 
о. скупчева--2177. 
о. спіральна--2477. 
о. стальна--2490. 
о. стрижнева.--2477. 
о. стьожковв-2477. 
о. схі,цчаста-2477. 
о. третиНllа-2477. 
о. триплощевв-2477. 
о. трифааова--2477. 
о. тричівхіщт--2477. 
о. тS\ТИвна--2477. 
о. У>JбіЧJJJllсова-2477. 
о. фазова-2477. 
о. хвнляcm--2177. 
о. ЦИ:JіJtдРИЧllа-2477. 
О. шпулями-2477. 

Обвитковиll--2479. 
ОбвіД-169:>. 
Обвуг.1ЮВВJШЯ,-лення-

2529. 
Обв)'глювати,-литУ 

2530. 
Обвязка,-~аllпя-2447 . 
ОБВІ\зувати ,-з.lти-2448. 
ОБГllllnтн-2629. 
Обгоріли/l-2451. 
06гортка--2460, 2490. 

о. витворцеВI1-2460. 

Обгоряння,-ріння-2149. 
Обгоряти,-ріти-2450. 
Обезпека-1251. 
ОбеРllениП-2508, 2511. 
ОбеРТ-2491. 
Обертальниll--454, 452. 
Обертання.-рненвя- 456, 

2510. 

О. електромвгветllР--

4і>6. 
О.лів руч~. 
О. праворуч--45t1. 
о. синхровне-456. 

Обертати,-риути-453, 
25011. 

ООертовиА--455. 
о. рух--452. 

Обертон-2461. 
ОбертоНвиlt--4262. 
ОО·єктивниА-2535. 
0r,'єктивність-25З5. 
Об'811-2536. 
Об·8Мнlсть-l027. 
Обlг-5515. 
ОбіговиІІ-Б513. 
Обідок-2484. 

о. 8.1юмініIlНllіІ-24!14. 
Обіжве СВІтло-Фі8. 

о. струм-5514. 
Обіl1мання-2531. 
Обіltмвти-2532 . 
Обіllмиця-2489. 
0.дотичкова--2489. 
о. залIЗllв-2489. 
о. автискиа--2489. 
о. іЗО.1яціliиа-24811. 
о. Підпорна-2469. 
о. пIДТРН_Rв-248I1. 

Обкладанвя,-деввя-
2463. 

ОБКЛD.!UIна-2463. 
о. ваемлеllа-246З. 
о. іЗОJlьована--2463. 
О. платиновв-2463. 
о. стаиіолева-2463. 
о. цинvфолііівв-2463. 

Обкружувати ,-жити--
2607. 

Обкрут-339. 
Обличкуввти--2472. 
Облудка-2490. 
Об.~ямоввниА--2504. 
Облямовуввиня,-муван-

ня-2504. 
06лямовуваТИ,-муаати--

2506. 
Обllежниі!-2548. 
Обмежно-залежниіі-

2548. 
Обмежувач-2549 . 
Обмерзання-2469. 
Обмерзлиll--2468. 
Обмір-1326. 
ОбмотаниА-2476. 
Обмотка-2477. 
Обмотуваиня,-тання--

2473. 
ОБО,101\(к)0.--2490. 

о. асфвльтова-2490. 
о. водяна-2490. 
о. глиняна--2490. 
о. джутооа-2490. 
о. звпобіжна-2490. 
о. ізоляціllпа-2490. 
о. метвлева-2490. 
о. мідпа-2490. 
о. напоєна-2490. 

о. непрові~24911. 
о. олив'яна-2490. 
о. пврусииовв 2490. 
о. подвіllна--2490. 

о.~:~~ОПР080Ро.--
о. селенова--2490. 
о. ста.1ьва-2480. 

Uбраа-1338. 
о. вирааниіі--1338. 
о. графічниІІ-1338. 
о. затяжннА-lS38. 
о. контрастовиА--

1338. 
о. люстровиll-lЗ38. 
о. невирааниІІ-lS38. 
о. плвгк.иJI-13З8. 
о. рaдlоскопічниll-

1338. 
о. реRТ['енівськиІІ 

1338. 
о. тіневиІІ-13S8. 

Обрис-169Б, 2851. 
Обрисовиll-11196, 5361. 
Uбріааниі!-2512. 
Обрізуввния,-а&ВIIЯ-

2513. 
Обріаувати,-звти--2514. 
UБРОБлениА--2497. 
Оброблявня ,.леввя-

2495,2498. 
Uбробляти,-бити-2496. 
Обруч розподільчвll-

1619. 
Обслуговуваивя,-ГУВВН

ня-2517. 
Обслуговуввти,-ЛУЖИТИ-

2518. ~ 
ОбслужнвА--2519. 
ОбсмолениА-574, 27(12. 
Обсмолити-2703. 
06сяг-2536. 
Обсяговиil-2537. 
Обтирання- 2524. 
Обтирвти,-терти-252!). 
Uбтиснутиll-26f9. 
05тікання-2522. 
Обті кати ,-текти ,-ся-

2523. 
Обтоп.~ювання,-леRИЯ-

2639. 
Обточениll--2526. 
Обточуввння,-ЧРIlВЯ -

2520. 
Обточувати,-чнти-2521. 
UБТЯЖIJнвА--І088,2190. 
ОбтяженіСТЬ-l088. 
ОбтяжеПНя-2191. 

о. баластове---2191. 

о. 2~~~~OMOТO"Oвe -

и. 2~~~опро)(Ислове _ 

о. виробиеве-2191. 
о. ГОДЮlя&-2191. 
О. динамове---2191. 
о. добове-2191. 
о. допускне-2191. 
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о. дрібяо .. оторове-
2/91. 

о. дрібяопро .. ислu .... 
2/91. 

о. 8ведеое--2191. 
o.8miHile--2191. 
о. індуКціl!не--2191. 
о. КОроткочасне _ 

2/91. 
о. лініJlне-2191. 
о. макснма.аьне-2191. 
о. мережне--2191. 
о. мнттьове--2191. 
о. мінімальне-2191. 
о. МІське--2199. 
О. l�otopobe-219/. 
О. на,мірне--2І91. 
о. нaJIбі.~ьше--2191. 
~. НвАменше--219/. 
о. неі lЦу..цJlне--2I1Н. 
0.l1еповяе--2191. 
О. нерівномїрне--2191. 
о: норма..,ьне--2191. 
О. перемежне--2191. 
о. оересічне-%191. 
0.ооЙутове-2191. 
о. OOBlle-2191. 
О. uuштовхне--2 І 91 . 
о. прил)·ч-,не--2191. 
о. оромислове-2191. 
о. P�BHOMlphe-2191. 
О. світл ве-2191. 
о. симетричне-2191. 
о. сільсько господар-

ське-2191. 
о. спокіИне--2191. 
о. спраВЖllє-2191. 
О. стале-2191. 
о. тривале-2191. 
о. УИВlIе-2191. 
О. хуткомінливе - -2191. 
О. штуч"е-2191. 

ОБТ8жневии- 2192. 
ОбтЯЖl1и~2192. 
Uбтя)куваНнн,-)кеIIН}f~ 

1087, 2189. 
ОБТЯ:tКУНа.ти .-жити-

2188. 
Обхід-2533. 
Обчистнти-2855. 
(}вальнии-2,':38. 
овалыlсть-2538 •. 
ОГЛ8Д-2709. 
(lг.,яДовиИ-2710. 
Огрів ,-ная "я-2790. 
Огуак.І-5519. 

О. Едісонівськ-, 
5.~19. 

О. ПОР"lеляяова 

5519. 
О. Сімеясівськ .• 

5519. 
и. Томсон-Гаустонів

СЬК ,-5519_ 
о. yC'rpomha-5519. 

UдвірчаннИ-775. 
ОДИllиця-1019. 

о. аUсолютна-·IОI9. 
n. P-J1РКТРИЧЮJ,-lUJН. 

о. електродинамічна-
1019. 

о. запасна-ІОI9. 
о. араакова--l019. 
о ... ашииова--ІОI9. 
о. світло:wірча-l0Ill. 
о. CiMeHciBCЬКIL--HH9. 
О. технічиа--1019. 

ОДИВИЧllиИ-1020, 255~. 
ОднаковиJl-t550. 
Одваково·обтяженнl!- -

2550. 
Однобі чииJl-2574. 
ОднобіqніСТь-2574. 
ОдновадентннИ-255З. 
Одновалентність-255~. 
ОдновартісянJI-2553. 
Одновартіснtсп,-2553. 
Одноватни.li-2554, 2123. 
ОдновдарннJI-2576. 
OДHOBHTBopцeBнJI-258и. 
ОДНОДОТИЧКОвиЙ-2561. 
ОДНОЖНЛЬНИИ-2556. 
О':ЩОЖИJlЬННК- 1449. 
ОдножнльніСТЬ-255fi . 
ОД110звуковиіі-2557. 
ОДllоЙменниіІ-2558. 
0;щоJlменніСТЬ-2558. 
Одноко.'Со.'ЬниИ-2560. 
ОдномаllіТllиJl-2566. 
Одноманітність-2566. 
0;щометалевиJl-2J63. 
UДНОНИТКОвиИ-2564. 

52аl. 
Одноннтковість-5251. 
ОДI10ногнИ-2565. 
ОДlюповерховиИ-2579. 

2589. 
ОДНОПОJlюсовні!-256Н. 
ОДllOПОЛlUсові сть-2,j(jН. 
ОднополярннJI--2569, 

2121.5:!;)0. 
ОДНОП )Jlярність-2:;6~. 

5250. 
ОдиопроводовиИ-257U. 
Однорамен.иі!--t;)67. 
Одноріднюі-2а71. 
ОДllоріДI'lі сть-2;; 71. 
Однорукий семафор--

2562. 
Однорядовиfi--:!j72. 
О;щорядовість-tj7'l. 
Од" отоновиJl-25 75. 
ОднофазовиJl-257 'і. 
ОДllофазовість-2577. 
ОДНОЦИКJIіЧllиИ-21Z4. 
ОдночаСllиJl--'-2а55. 
ОДllочасність-2;)5:;. 
ОдночаСТКОRиі!--і715. 
О.:\ношарови!l-2а73. 
0.~ношаровість-257а. 
О.,НОШlІуровн!І-2;;78. 
ОдношпульниЙ--2559. 
Одсіч-2734. 
Одяг--1739, 2490. 

о. к ... бл,'виі!-249U. 
о. КИCJIОТОТРИRJ"ИЙ-

1739. 
о. сіТЧ'lстиіі·--1739. 

()живлеииll-2582. 
()ЖИВЛЯНнн,-леиия- 377_ 

. ОЖИВЛЯТи,-ВИТИ-2583. 
Оадобниll--829. 
Odнaкa-1283. 
Оаокерит-2585. 
ОаокеРНТОВНЙ--2586, 
ОJонаціltниJl-2587. 
ОЗофон-2588. 
0к.люд"ваннlІ-2592. 
Оклюзія-2593. 
OKO�.it-2;'1І6. 
()kohitobhi�-2597. 
ОКРВмнИ-276.1. 
OkpemiCTb--2763. 
Округ.~еииll-2605 • 
ОКРУГЛЮВlWня,-леНШІ 

2604. 
Округлювати,-лити-

2606. 
Окснд-2986. 
ОКУJlЯРИ захнсні-2Н;,7. 
Олнво--4413. 

о. аркушеве--4413. 
о. губqасте--4413. 
о. провальцьоване 

4413. 
о. свіЖе--4413. 
о. сірqшюкисле--

4413. 
ОлнвоваииИ--ЗЗОО. 
ОливуваННR .-вованн" 

4414, 329d. 
Оливувати--3299. 
О.lНВ· ЯI.иll--4415. 
Олив·яно-бісм~·тови.і· -

4415. 
0.-ЦИlІковиU--44 І". 

ОліЄВИIІУСКlшіі-193~. 
ОліЄJlовник-1939. 
0,lієсмок-2283. 
0.lієтривкнlІ-1940. 
0"illll.II�-1941. 
Олlя-1937. 

о. баВОВНЯlІикова-
19J7. 

о. варенй.-2612. 
о. в. ізо.181Iіllна-2612. 
о. забруднеНlL--1937. 
о. маСТИЛhНй.-1937. 
о. ІІРз.,БРУДl1еаu- І tI:17. 
о. Міие,J .... Ьнй.-1937. 
о. очищеl1й.-1937. 
о. паро.фі 110ва·-1937. 
о. peoctaTl1a-1937. 
о. СМОЛЯllа-1937. 
о. суха-1937. 
о. трансформаторПl' 

1937. 
о. чистй.-1937. 

Ом-2615. 
о. 110рма.%ии/l-2615. 
о. спраRжнШ-261;,. 

Омін ЗІ",Ьн-2616. 
Оміт-261В. 
Омічнии-:гGI9. 
Оммстер-- 2620. 

о. ТUЧl1иіі-2G20. 
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Онгстрем--2621. 
Ондограф-2622 .. 
оидулятор-2623. 
Опа.ліна-2624. 
ОП8ЛованнЙ--2625. 
Опаловиі!-2626. 
ОпераціIlНИil-2628. 
Оперувати-2633. 
Опlр-4699. 

о. вwreнннil--46911. 
о. асиметричнніІ-

46911. 
о. баластовиfJ-469\1. 
о. батерШниfi--46119. 
о. беакlнечниЙ--46911. 
о. ввlрцевиЙ--46911. 
о. внрlвняльннlІ-

46911. 
о. внслідниіl--461111. 
о. відга.луаннИ--4699. 
о. ВlІутріmнШ--46119. 
о. воднннlІ--4699. 
о. головннЙ--46911. 
о. діелектричнніІ-

46119. 
о. дШснніі--4699. 
І). додатковиfJ--4699. 
о. допоиlчниil--4699. 
о. електричннй 

4699. 
и. Афективний 

4699. 
о. ємнісниіі--46911. 
о. заоаснніІ-46911. 
о. заступнніІ-4699. 
о. захнсниіі--4699. 
11. збільшениil--46119. 
о. зведениil--4699. 
о. зложеннlІ--4699. 
О. зменшувальнии-

4699. 
1). змінниЙ--J699. 
о. ЗНИЖflиli--4699. 
о. зовнішніll-4699. 
о. індуктивннЙ-4699. 
и. IндуУ.ціИнні!--4699. 
о. коливннJI--4699. 
о. комбінований -

і699. 
о. КОl'пеисвціііниli-

·16911. 
и. крнтиqнніі--46119. 
о. магнетннlІ--4699. 
о. наснажниі!--4699. 
о. неватниіІ--4699. 
и. Ilеіндукціііниil--

4699. 
о. J-Iесим.етричuиИ-

4699. . 
о. ІІ0РМ8Льнні!--469.9. 
о. обсяговніі--46911. 
о. о"ічнні!--46IJ9. 
о. 6Слабниil--4699. 
о. перехіднніІ--46~9. 
о. ПНТОIlИIІ-46911. 
о. повнні!-4699. 
о. реактивниИ--46911. 
о. рівновартнніі 

4699. 

Сnовник etaем.тротu.нічниЙ. 

о. під св"оіндукцil 
461111. 

о. ~к.lадIІИіІ-46119 . 
о. ск.ладовиll~699. 
о. сrалні!--461111. 
о. уві"кнениіІ-46911. 
о. УГRиівиніІ--4699. 
о. узбічниковни-

4699. 
О. фааовніІ--461111. 
о. хвнльовиJi--469I1. 
о. ЧНШІніІ-4699. 
О-О)! HeX!l'yB8m-

4699. 
0-0" 8нехтуватн-

46911. 
о. стаljИти--4699. 

Опlрннця--4699, 4226. 
о. ВИСОКQо"на--46911. 
о. відмикана--46911. 
о. вуг"яна-46911. 
о. J'8,lьмівна--4699. 
о. гра.фітиа--4699. 
о. r'parnoba--46119. 
о. дротяна-461111. 
о. еталонна--4699. 
о. заОllCна-46119. 
О. запобіжна--4699. 
о. зЮювата-4699. 
о. карбодіТQва--4699. 
о. карборундова--

4699. 
о. KOHcтaHTa.HOВQ-

46119. 
о. ';аНг.1ніНОltа-4699. 
о. металева--4699. 
о. невідинкана--46911. 
о. нерухома--46119. 
о. 06тяжнева--4699. 
о. оцеJlітова--4699. 
о. пускова--46119. 
о. реГУJlяціИна-4699. 
о. секціOlIOВ8на -

4699. 
о. селенова--46911. 
о. снлітова--4699. 
о. склицева--46119. 
о. СХlдчаста--469\1. 
о. точна-4699. 
о. управл~на--4699. 

Опора-2а.0. 
о. анкерна--264и. 
о. кінцева-2640. 
о. ОДНОНОІ'8-2640. 
n. підснлена-2640. 
о. підтрнина-2640. 
о. проміжна--2640. 
о. f}уцільнотягиева-

2640. 
ОПОРJшll-2641. 
Оооровість--4700. 
Опорядження-5314. 

5302. 
Оправа-2642. 

о. r'винтова-2642. 
о. метадева-2642. 

ОправленнJI-2643. 
ОпраВЛ8иня,-дення-

3977. 

ОпраВЛЯ'І'Н,-ВlIтн--2644. 
Опти.мум--t662. 
ОптичвиИ-2663. 
ОПТОI'aJJЬВ8нічивіі-

2665. 
Ораиа електричиа-463. 
Ор~си~2671. • 
Ординарнні! ~51, 

2672. 
Ореlщ ...... 3707. 
ортогоIl&lIыlllи-267:;.. 
Ортодінграф--2676. 

о. позеllИіІ-2676. 
о. сторчовиil-2676. 

Ортодінграфія-2677. 
Орторвдіограф--2678. 
ОрторадіОграфін-2679. 
Орудуваинн - 2632, 

5259. 
Оруд~·вати-2633. 
Осад-t6!Н. 

о. блнскучніІ-268/. 
о. грудкуватиіі-2681. 
о. катодниil-2681. 
о. криеталічниіі-

2681. 
о. піщанніі-2681. 

Осаджування,-жевня--
2683. 

о. анОдВе--2683. 
о. катодне--2683. 

Осадя..-увати,-ДНТВ-
2682. 

Освіжання ,-ження-
2685. 

Освіжати,-житн--U84. 
Освітлениil-261Ю. 
Освітденість--261Ю. 

о. просторова~2690. 
ОсвітлеНflя-2689. 

о. автоиаТИЧIIе--261!9. 
о. безпосередвє--:?689. 
о. відбите-2699. 
о. внутрішнє-2689. 
о. вуднчне--2689. 
о. ГJlибоке--2689. 
о. дocтaTH~--2689. 
о. електричне--2689. 
о. заraльне--26119. 
о. запасце--26811. 
о. кесонне--2689. 
1). кілька.иісцрвf:'-

:!689. 
О. к. частковє-2689. 
о. "ісцеве-і68l1. 
о. мішане-2689. 
о. нвдвірне--2СсІ9. 
о. напівнідбите-26811. 
о. нерівномірне--2688. 
о. оеповне-2689. 
.... перехресне--2689. 
о. поверхневе--2689. 
о. оовне--2689. 
о. поlадове-26811. 
о. посередиє-26811. 
о. природнє--26811. 
о. РВКJlаине-2689. 
о. реибрандівське--

2689. 

14 
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о. святне-2689. Ослін-4544. <І. прямолtнillllиli 11. цеЛЮЛОУДОRаниit- п. ілюмі,{вціиниll- Перевищ)'вальний-о. стельове-2689. о. СВіТЛОМірчн,,-
о. TH)(1IBCOB~2689. 2724. 231. 2901. 3466. 4544. о. РІГі-МаРlсоні-2724. п. чеРВОlІнlІ-231. п. кільцевиЙ-:-2901. Перевищуватн,-ЩІІТН -о. урочисте-2689. Ослі нчик-4543 . 
о. щтучи~2689. о. іЗОЛЬОВВНИИ-о454:1. Осциляція- 2725. 11. шелвковвииИ-231. п. лямповиll-2901. 3465. 

ОсвіТЛЮВ&JIЬИІІIl-2687. ОскіЙ-2701. Отві р-2740. п. шкі РЯНиіІ-231 . п. нвриштиикувати- Перевід-2932. 

oo-трвмввlІнв електров- Оскозв---2707 . о. ВИПУСкниИ--2740. п. шовковиll-231. 2901. Перевіркв-3156. 

ня-2687. ОскореГУЛЯТО~2704. о. копtчпиil-27400 п. JIПонськнlІ-23 1. п. !l&різниіІ-2901. Перевірчвіі-:Н57 . 
Освітлюва.~ьпя-2687 , Осморегуляці ниll- О. МВСГИ.1ьниll-2740. Пврв-2878, 2891. п. настінниll-2901. Перевкнкач-2989. 

Н94. о. оJIiєвнпускпин- 11. живосрlбна-28111. п. порце.'lЯВОВиіІ-· Перев' язаниll-2938. 

()свіТ.'lЮвати,-тити-. 
2705. 2740. п. lІопlзоввпа-2891. 2901. Перев'язуваипя,-3&иия -

ОскореГУJ'ЯЦіЯ-2706. 
2688. ОсмотичниИ-270R. О. проверчеииЙ-2740. п. термоелеКТРИЧllа- П. притичкоllИЙ-2901. 2941. 

ОсвіТ.1ювач--2686. Осиова-2711. о. провітрюв6.1ыlll-- 2878. п. свічковиll-2901. Перев'нзуваm.-аати-

о. переставнИЙ-2686. Основниіі-2712. 2740. llараболіЧI,иИ-2879. 11. стельовиІІ-2901. 2942. 
Освічеиия-2689. о. L'Тавція-2641. О, циліllдричниfi- Параван-5610. п. упіверсалыlll-- Перев·язь-2939. 

Осер,ц.и-4477. 2740. п. електричии/l-5610. 2901. п. бічив-2939. 
Острішкоuніі-1609. Патроиииil-2902. 11. верщкова-2939. 

о. витворцеве-4477. 5839. • и. чинииil-2740. 11. неПРОЗОРИIl-5610. 
о. дротяне-4477. ОстріШOl:-5838. Отоса-2841. п. флюоресцр'щіііllllll- Пnтрубок-2903. п. l18Вхресна-293I1. 

о. аапIЗие-4477. о. нижиіИ-5838. о. дротяиа-2841. 5610. ,Пачка-2865, 234. Переганяння,-ГН&ННН-

п. кільчвств---2865. 930. 
о. зімкиеие-4477. о. по~цеЛЯIІОВИИ- О. сталыl-2841 •. Пвралвктична НuМИ,lКВ-

Пачковиіі-2866. Переганяти,-гнати-932. 
о. зиімаие--4477. 58'8. ОтосниіІ-2842. 2881. 

Пвчоси ДЖутові-2852. Переrивання .-гвуття-
о. конtчие-4477. Остуджування .-жешш- ОХО.10ДЖУВВИНя,-жеIlНЯ Пвракагиетизм-2883. 
о. мвгиетне--4477. ПаР8llвгнетннlі-2884. Пелеиг-2913. 2944. 

о. OJIИВ'яне--4477. 
2848. -2848. 

Лврасольииil-1290. Пеленга.ція-2914. Переmнати,-гвути -

о. илатівчасте-4477, 
о. аксіЯ.1ьне-2848. '). вісне-2848. 

Парафіllа-2885. ПелеНГОВ8ввll--2915. 2945. 
о. вісие-2848. о. ввутріШ~2848. Пеленгуванпя ,-говання - Перетіи-2948. 

о. ПOJIюсовв-4477. о. двобічие-2848. о. водяи~ 8.\ 11. твердВ---2885. 
2914. ПерегввввИ-931. 

<І. сторчове -4477. О. нвтуральне-2841!. о. двобічие-2848. flарафlноввнпll-3734. 
Пеленгувати--2916. Перегорlлиіі-2951. 

о. стрнжнювате - о. поверхвеВР-2848. О. оліilи~2848. 2886. 
Пелюстковиіі-1852. Переroродка- 2952. 

4477. о. повітряи~2848. о. поверхневе-2848. ПВРОВИЧllя-3370. Пе.'Іюсточкв-1839. П. З8побіжвв.--2952. 
о. суцільне-4477. о. радіЯ.1ьие-2848. UхолодвИИ-2846. 2847. ПаРОДlІнвмо-2888. Пельтьєвське ЯRнще- П. аахвсна-2952. 
о. трансформатори&-- О. штучне-2848. Охорона -1251. Пвроелектровuя-2!!89. 2917. п. іаОJIJlПіitua-2952. 

4477. ОстуДВИіі-2846. Охороиннк-3475. Пвросток-2814. Лемаа--2918. п. пориста-2952. 
<І. трибічн~4477. Остудвя-2846. Оцелітовиil опір-2849. п. почіпнВЙ-2814. Пентаuова лямпа-29tО. Перегораиня-2949. 

Осередок-5214, 5052. ~лограка--2729. Uчисиик-2853. 11. роалучениil-2814. Первинниil-2923 . Переroряти ,-~іТИ-2950. 
Осідати, осісти-2682. Осцилограф-2728. Очищвния ,-щеиия- п. струмоuровідниll- ПервописпиЙ--3242. ПереГРlв-29 3. 
Ослаба-2694. Осцилювати-2726. 2854, 4143. 2814. ПергаиеИ-2925. пере~іВВВНЯ ,-гріття-
ОслаБJJюваиня ,-лення- Осцилятор-2724. Очищвти, очистити ПвруС-1882. п. рослиuниІІ-2925. 54. 

2697. о. Мврконівськиft 2855. 4145. Парусииовиfi-2890. п. тваринииЙ--2925. Перегрівати ,-гріти,-ся--
Ослабниіі -2698. 2724. Очнщеннft-4144. Лас-3326, 3456. Пергаиеиовиіі-2926. 2955. 

Пасивниll-2892. Перебіг-5577. 3644. Перед-2973, 5454. 
Пвсмо-5502. п. добовиli--3644. п. крутиіі-5454. 

n Пвсиуга-3326. Перебlжnиll лу!,-143. п. положиcтиll--5454. 
Пвсок-3456. Перебувания тд М'румои п. ПРЯІІовнсвиil- 5454. 

п. аапобlжниft-3456. -2307. п. хвильовиli-5454. 
Навук підпорииil-1762. п. maPJlopoba-2872. п. брунвстиR-231. Паств-2893. Перевага-34В9. Передвивя-2965. 
ПавУЧВ:ОВИIl-2906. п. шифернв---2872. п. восковвииll-~:Н. n. вогка-2893. Переважаивя--34911. п. двобічн~2965. 
ПадаНнЯ-2862. Павикадило-1893. 11. гутапек.ЧОВИIl-231. п. волога-2893. Переважати,-жнти- п. невирвз_2965. 
Падвти-2860. Павтелеграф-2873. 11. жовти -231. Пастовиll-2895. 3500. Передача-3540, 2965. 
Падіиня-2862. IІаИ7елефон-2874. п. іаоляціilииll-231. ПастуваНВЯ,-ТОВQНIIЯ ~ ПереважннlІ-3501. п. автоиоиив---2965. 
Палець-2867. ПВИТОГР~2875. п. івдвкаторниil.--23І • 2894. Переведенвя~1699. ІІередвїЙ-2974. 

U.дотичковнИ--2867, Пвнцер-' 15. п. карборувдовuA- ІІвступатн--2896. ПеревериутиЙ-2656. п. ступівь-481. 
ПаJJиця-l033, 2869. п. вщкрвтиil-215. 231. ПатеРlщя-l033. Перевертання,-РПРІІНЯ- Передчасвиil--3486. 

п. слухова-Z869. п. гиучкиil--215. 1І.-компаунд-231. Патинв-2897. 2653. Передчасвїсть--З486. 
Палічкв-t870. п. жильнико.::иil- п. лвкованиll-231. ПатиновиК-2899. lIеревертати,-рнути- о Пережарениll--298З. 

п. смоляиа--2870. 215. п. мвиільськиll-231. І1атинування ,-НОВ' 'шя-- 2654. Пережарюввввя-2982. 
п. чералякова-2870. п. аа~ИТИil-21;;, 11. мегомітовиll-231. 2898. ПеревиВ8ННЯ.-ВИтrя- Пережарювати,-pll'l'll,-СЯ 

Паля--t364. п. ка левиИ-215. 11. мікаиі1'ОвВЙ-t31. ПатннуваТИ--2900. 3021. -2984. 
Пальник-703. Панцерниll--209. 2876. п. вапоениll-231. Патрон-2901. НеревиваТIІ.-вити-301 (). ПерезбуджеRDЙ-2937. 

п. АргаВДівськиil- пан~ованИil-3300, п. иіклевнJI-231. п. аабестовиJl- 2901. Перевисиага--3035. Перезбуджеиня-2936. 
703. 76, 212. • п. олив'яиИЙ-231. п. висииil-2901. Перевиснажати ,-жити- Переабуджувати,-дити-

((. Буизенівськиil- Паицеруввивя,-рования 11. пврафіиований - ІІ. водонепроникливиіі :1036. 2935. 
703. -214,3298. 231. -2901. Перевисиажениll-303, . Переl3довВЙ-2975. 

п. гааовиЙ-703. Павцеруввти-213. 32119. 11. пергаменуватиИ'- ((. встро"нніі-290]. ПеревитиJi-2931. Перекванв стація-
11. гасовиЙ-703. Пв.перовИIl-232. 231. п. ЕдісонівськнІІ- Перевитрвта-З04] . 1731. 
п. карсельськиА-70З_ Паперово-повітряниil- п. ПОЛКісоаначпии- 2901. ПеревитраЧ811НЯ ,-чения ПереКИДaRня-2653, 2927. 
п.·круг.~вit--703. 232. 231. в. олектричнніі-2901. -3042. Переквдатв,-кивути,-ся-
О. илоскиіІ--703. Пап'є-_ш~2877 . 11. промащениil-2:JI. 11 _ ЖНР8I1до.~ь((иrt- Перевитрвчвти,-ТРВТИТН- 2654,2928. 

ПалЬЦЮВВТвit--2871. Папір-231. п. проолієниІІ-231. 2901. 3043. ПереквдииА-2655,2986. 
Пвнеля-2872. . ! ] п. 83~eCТOBBHНlI·-231. 11. СКЛЯlІованиil-231. 11.3.1УЧilиЙ-2901. Перевнщенпя-3467 . Перекин)"тиll-2656. 
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ПерекладКа - 3022 
2987. " 

и. OJIIIJI'ии&-3022, 
2987. 

Перекомпаувдоввиии--
2998. 

ПерекOМDВУВДОВУвати, 
-ДуВ8тв-2999. 

Перекомпвуидуввини-
2997. 

Перекомутовавиk-2995. 

пере==-,,=~~,-ту_ 
ПерекомylOвyвarв,-тува

ти ...... 298І. 
ПерекрllВ8JUlи,-крпти-

3005. 
Перекрвватв,-ритв ,-ся-

3006. 
Перекрввииll-300з. 
ПерекРіI--4481. 

п. &yrлиЙ-4491. 
п.допускввl--44Вl 
п. кові1lllllЙ--4481. 
п. мarвeтввl--4491. 
п. Jlетвло-маrветииll-

«91. 
п. Jlїжа&лі80виil--4491. 
п. ивllJlевшвЙ--4491. 
П. повітриио-магиет-

ииll--4491. 
п. CТВJUIII--4491. 
п. чиввиll--4491. 

Перекрyчeииll-lS98. 
Перекручевіcrь-1398. 
Перекручуааииll-1395. 
Перекручувввість-1395. 
ПерекручуваJЇви,-liеини 

-1397. 
ПерекрY'lYll8'I'R,-крутити, 

-са-1398. 
Переліжка-3712. 

п. азбестова-J712. 
п. BIДДВJJьнa-3712. 
п. і30ЛlщіЙ_3712. 
п. KOHOM~712. 
п. иакочева--3712. 
п. ПOJJотвива--3712. 

ПерелlЦlJlювавии-3491. 
ПерелучавИ8,-чеиии-

2982, ЦО55. 
Пеj}eлу'Щтв,-читв-3057, 

,2990. 
Перелучеииі-2993,3056. 
Пе~IІIІ ...... 2989. 
ПеремarqМОвaJlиll-3007. 
Перемаrветов~,-'rY-

ватв.~..,;..зОО9. 
Перемагветувавви-, 

3006. 
п. обеp'l'O~. 

Переll~вІ-3011. 
ПереllllЖOк-3720. . 
ПереJlвкалЬJld-l635. 
Реpell.ИК8llиll-2988 . 
nереQIЩІІВИ-I63'l, 

2992,1_1. 
)J.epelllllC&'�'��,-.. утв

$0,1634. 

Переиикач-2989, 
1627. 

п. ВВТОlІвтичнвіІ-2989. 
п.ВКУlІУлиторвнlІ-

2989. 
п.внтеновиll-2989. 
п. бвтеріЙвиll-2989. 
п. важільиllA-2989. 
п. ВИКJJичниJI-2989. 
п. ВOJJЬткетровиll-

2989. 
п. гвчкуввтвll-2989. 
п. головввlІ-2989. 
п.елеКТРОlІвгветпиll-

2989. 
п. жввосрібiuUl-2989. 
п. ЖИЛьниковиЙ-2989. 
п.3агальвиll-2989. 
п. аірко-тр-vтвико-

ви11-2989. 
п. кабл88В1І-2989. 
п. кільквВ8ПpRJlИВЙ--

2989. 
п. кольоровиll-2989. 
п. кОllбівоваиllA-

2989. 
п. крyжaльвиll-2989. 
п. иеuкoвиll-2989. 
п. МUТТЬ08и11-298\t. 
п. lІиоroпOJJюсовиll-

2989. 
п. на певну ХВИЛJl)-

2989. 
п. ивсвaжввil-2989. 
п. вожавиJl-2989. 
п. ОДНОВВПpRмнвil-

2989. 
п. одвопOJJЮСОВнІІ-

2989. 
п. прнтвчховиil-2989. 
п. п~хожвЙ-2989. 
п. п RТВДотнчковвіІ-

2989. 
п. poallobbhi�-2989. 
п.ТРlIВВDpRllНМlІ-

2989. 
п. цнлівдровиit...,2989. 

ПереКИЧllиll- 2991. 
ПерекіВlDlil-l16S. 
ПерекішуввниА-3015. 
Перекішуваиня,-Ш8ННЯ 

-3016. 
Перекішуввтв ,-Ш8ти-

3017. 
Переиіщввня ,-щення-

3019,2971. 
Перекіщвтв,-)(jстнти,-ся 

-3018, 
ПереJl~иyтиil-2993. 
Переl(о.--2946. 
Переllотвниil-3020,. 
ПереllОТУвання ,-танни-

3021. 
ПереIlОТУВВТИ,-твтв-

3010. 
Перенагріввнии-3О2З. 
Неренвгрівати,-си-3024. 
l1еренвгрітв ,-ся-3024. 
Перенагрітиli-3025. 

Перенвгрlття-3023. 
Переивпруга-ЗО'l7. 
п.аТКосферна--3027. 
п. виутр[шия-3027. 
п. двивмlчиа-3027. 
я. короткочвсив-З027. 
п. ивиосив-3027. 
п. повторив-30'l7. 
п. реаОИВИСОВ8-3027. 
п, статичиа-3021. 
п. стороиии-3027. 
п. твигеRцїяльиа-

3027. 
п. триввла-3027. 

Переивпружеппit-3028. 
Переивпружуввтн -3026. 
ПереR8CИВЖ8ПИИ ,-жеllИff 

-2979. 
Переивсивжеипli-2981. 
ПереR8Cиа~внпя--

2979. 
l1ереR8CИажуватн,-житн. 

-сл:-2980. 
Переиесевни - 1661, 

3029. 
п. електричие-1661. 
п. елевтоолітичие -~ 

1661: 
Перепіс-3540. 
ПеревосииА-SOSО, 16611. 
Переобтяженвit-2958. 
Переобтяжевість-2958. 
ПереобтЯЖDнll-2980 . 
ПереобтяжуввпиА -2956_ 
Переобтяжуванlсть-

2956. 
Пе~ижуваННJJ ,-жеlШК 

-2959. 
ПереобтЯЖУ8llТИ,-ЖИТИ -

2957. ' 
Перепвл ,-люввИl/я-

2976. 
ПереПВЛЮ8llТИ ,-.lИТИ-

2977. 
ПереміmТИСЯ,-п.1РСТIІСК 

-3081. 
Переповааиuя-3032. 
ПереRОВЗ81'11,-ати-31133_ 
Перепонв--4699. 

_ Переприitмаиви-3034. 
Перепуск-3:/'39. 
Перепускввість-3742. 
ПереПУСКf\ИИIІ-З740, 

3739. 
l1epenyckbth.,-С-fИТИ-

3741. 
ПереЦУСК1ІІІіІ-3742. 
Переu:устинк-3671. 
ПереРВ&-2904, ·>tjW, 

3720. 
Перерваниit-3044 , 

3510. 
ПереРИв-3045. 

п. ~1Іа~иЯ--3045_ 
п. МlІ'І'І'ЬоввЯ-3045. 
п. парцlя.lьивА-3(14;). 
п. повIлыuI~ •. 
п.тимчасовиЯ-3045. 
п. частковвR--3045. 
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І1ерериваИИЯ'-fваиня -
3046, 351 . 

Ilереривати,-рвати-
304'7, 3513. 

Ilереривач--3512. 
JlереривливніІ-3О48. 
ПереРИВПИIi-3514. 

п. кодесо-5099. 
Перериввв_3512. 

п. автоматичвнІІ-
3512. 

11. ВеиельтівськвlІ-
3512. 

П'. вуглиииil-3512. 
п. д8вlяпlЙВl1і1-3fi12. 
п. електролі'І'НЧИИЙ-

3512. 
п. живосрібввil-3512. 
П. живосріБВО-СТРУJlИИ-

ивil-3512. 
П. квмертоиииfi--3512. 
в, краnлиииit-3512. 
п. мвrиeтниll-3512. 
п. Массопівський-

3512. 
п. мехавlчннll-3512. 
п. молоточковнlІ-

3512. 
п.одвірчаиНЙ-3512. 
п. періоДичниlІ-4229, 

3512. 
п. платвиовиil-3512. 
П. течввииЯ-3512. 
П. точииЯ-3512. 
П. турбlнниll-3512. 
п. фазОВИIl-3Б12. 

Переривчастиil-3515. 
І1ерерннчастість-3515. 
Перероаподід-3038. 
П"рероаПОдlлеRніІ-3039. 
Пррероаподіляиия ,-лев-

ии":'3038. 
flереровподілити,-лиТН-

3040. 
ПАpeC!IJJIВIІІІИ-2961, 

~ 2965. 
П. 8ІІ'І'О_тичие-2965. 
П. високовольто~ 

2965-. 
п. двобlчие-2965, 
11. модульоваИН1ІJI КО-

. 1Иваниимр -2985. 
П. иевираЗИІ ·29БS. 
п. одиобlчие-2960. 
П·. скероваие-296S. 
11. Т8леграфие-296S. 
п. телефоиие-2965. 
11. тоивльие-2965. 
п. чітке-296г..· 

Пересила'n!,-слати-
2962., 

ІІереснлка-296S. 
Пересильииfi-2963, 

2966. 
Jiересичеинil-3064. 
І1ересичеИИIl--ЗО6З . 
Переснчуввтв,-снтнти ,-ся 

3062. 
І1ересlчииА-4768. 

Перескакуваиии-3052. 
Пересиакуватв,-СКОЧИТВ-

3053. 
ПереСХОХОIl-4М9. 
ПереСКОЧИнil-3О54. 
Пеpecllу~3326. 
Переставати-З487 . 
Пеpecmвлеинil-3058. 
Перестввляиии,-леиии-

3061, 2988, 2971. 
п. КОЛОВ8-3061. 

ПереCТIUIЛИТR,-виі'в-
2989, 3059. 

Перестввииit-2987, 2972. 
3060. 

Перестви-3045, 3489. 
ПерестврежеввА-З4ІІ5. 
І1ерестережииА-З484. 
Перестережиість-3482. 
Пеp8C'lєрlгатв,-реrrн-

3483. 
Перестіli-2715, 3762 
Пересув-2932, 5467, 

4440. 
П. простолlпіfiНИIl--

5467. 
. ПеРУСУВВЛЬRиil-2970. 
Пересуввння,-суиеиии-

1023, 2932, 4626, 
2968. 

11. електричне-2932. 
Пересуввтн,-суиyrн-

2983, 2969. 
ПересувеИЬ-782. 
пересувииli--2967. 2972. 

п. mytpa-45БS. 
Пересувиість-2967 . 
Пересунутти--4440. 
Перетвlринil-3461. 
Перетвіриик-3504, 2094. 

п. квсиадПнli-З504. 
п. ЮlOгофааоввll-3504. 
п.ОДИОВRТВорцевиil--

3504. 
п. сиихронічпнli-

3504. 
R.трИфазовиИ-3504. 
п. фа30вИіі-3504. 

ПеретвореввА-3464, 
3503. 

Перетворюввиии,-реИИIІ 
-3"02,2096, 3469. 

Перетворюваm,-рlInI,-СИ 
-2097. 3462, 3505. 

Пер' І," ,-тви--З049. 
Пе .t1HI' ,-ТЯ1'ІІ.~Я-

05о. 
П"peТRика-893. 

п. влюміВіitив-898. 
п. брижована-893. 
п. ВlДбивиа-89З. 
п. вугляиа-898. 
п. гиучка--893. 
П. зігиута--893. 
П. дiilKYвaтa~3. 
п. JJвстільпа-893. 
П. ивтискна-898. 
П. ПО88l1а-899. 
П. RочіПJJа-893. 

П. склииа ___ • 
п. Т8lWYриа---8!lS. 

пе~~ии,-'І8рІ'ІІ-

Пеpemраm,-тeprв;-а-
3066. 

ПеpeтllCJК-2978. 
Перетвскуваnr;-евynr-

2978-8. 
Переформовавв1І-8О69. 
ПерефоpJlOвув&ВВR,--r

ввнви-3О8ІІ. 
ПерефоРJl0ВуВ8ТИ,"У

--3070. 
Перехід-З071. 

п. 1IJI8IIBBII-.ЗOl. 
п. шві,1lJlllЙ--SIF71. 

Перехідви8-29И. 3072. 
ПереХО,І'ЩIІIЙ-,'ІО'J2. 
Перехресвнll-ЗOOO, 

3051. ' 
ПереХpecn1-1763. 

п. пвдаеиие-1763. 
ПерехреЩуВ8ВИИ ,-IQIIИВИ 

-3001. 
Перехрещувати,-хреств

тв,-еи-3002 • 
Периков-Д8теК'lOр-З073. 
Період-3074. 

п. тpJlВ8JIвit-3074. 
ПеріОАВчниll-З075. 
Періодвчиlсть-3О'І'5. 
ПеріОДОJl8Т8р-3076. 
ПеРllВJlоА-Зо77. 
Пер~. 

п. вiJuqnm111--3078. 
ПеРИC8JIоА-3079, 
Пер0-3080. 
п.цв~. 

Персовал-3081. 
п. обслужвві-308I_ 
п. службoввil-З081. 

Пертввакс-3082. 
Перфораmp-3086~ 
ПерфорвцJи--З088,3086. 
Перфорувальвиll-З087. 
Петлюввnlil--З093. 
Петли-3094, 5502, 56:М. 

ц. тістереана-3ON. 
п. авкрвта-3094" 
п. ааккиеиа-3094. 
п. кіlЩll-s094 • 

ПетлистиА-3092. 
П 'єаоелектрива--3831. 
П 'ваоеJl8JnpВЧввl-
. 3850, . 
ПИЛ-3М9. 
Пнльиуваини--5338. 
Пипка--4709. 
ПИll'rllк--4709. 
Писииіі-l193, зіl4. 
Пнтомиil-5198. 
ПНТОllість-5198. 
Пищвк~Ч652, 1295. 

п. настровви8--1295 
Швватииli-3834. • 
I1івдеllииА-5840. 
Півден l�o-маг"","пин_ 

5840. 
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ПіЦ __ ,-м.u-
5281. 

О. кlвое_5І81._ 
o.DOII8~l. 
п. ПОЧ8paure--5281. 
о. 1ІрОІІіжие-5281. 

~,-JП1ТВ,-ся-
5283. 

ПiAc:вJD.IIJIJI-5284, 5281 _ 
ПlДCll.llJoIllllC--5286. 
o.ввcoxol~ 

5288. _ . 
0.двоел8И8вто8RI--

5281. 
о. JUIО.1UlllDоввЙ-~28I1. 
о. иіхрОФОIІІІІІІ_ 5281.1. 
O.OДBOJJaКOOBB. _ 
5М. 

о. o~.uo-тpвxaeкaд-
bb�-5286. 

0'OPO~286. 
П~ p8фn8кеllJlJl-5286. 
О. р. iввepeввJt-5286. 
о. Tpbe.llellebtouJ--

5286. 
о. ТplL'ПlllDОВІІЙ -

5286. . 
о. ЮІIIII&КOIIIIJI-5. 

Піде:r~74, 

ПіACIIDроввie-n.-32'70~ 
6'14. 

ПідClr8Xf88~. 
ПіД~l. 
Пlдс:яухуватв,·хатв,-

32'72. 
Підсll&lКlUlВЯ-S2ЗO. 
ПIдc_тв-З2S2~ 
ПіДСRlUІІ:8IIII&-S2S1. 
Пlдc'I'IIoUa-3~3, 5138. -

о. іaomrroрва.--З21,3. 
о. і80л8ЦІIва-'З2'73. 
о .• ciдnyвaтa-S2'7S. 

ПiдcтuлeВВЙ-32'7t. 
ПіДCТ&8Jl8ВWI,-Л8111111-

32'76. 
о. XQJIo_32'76. 

IliдC'raIJ,пaти,-ВR'I'В_32'75_ 
ПlДС7аЦlя-3277 .• 

О. &ХУ8УJlЯТOриа-
3277. 

0.;, ...... -32'77. 
о. IIIWQIlpa.-З217. 
о. JUдввщу_ва -
т7. 

о. рухова-зm. 
о. 'ІеоІІефоllНа-3271. 

Пlдcтвnвa ryтаперчова-
3278. . 

ПідтрцuJi-3225. 
ПідтрIOl)'ll&ИWl,-ваиия-

3226.3223. 
ПідтрикуВ8ТИ,-вати_. 

3224. 
Підуо~-2694. 
ПІдупа ..... 2696. 
Пlкофа~-3101. 
ПірaJP.цa вуглива--3102. 
Пі~,е~.ха-3109. 

Пlрoeneктрвчlllll-3108. 
ПіjJonJoaвТ-Зl03 . 

О.ООpoJlllCу ...... -
3103. 

. ПіJlOlШ8ll'l'OllВ-31О4. 
Шроll8l'll8'l'llld-31 ОБ. 
ПіpoJl8'nlр-3.106. 
0.оптиЧВВЙ-3106. 

Пїpocтllll'--3107. 
Піі:віВIІІЩІІ--3091. 
Піcn_ д1ВлВктр ..... 

--МО3. 
Пlq-3Oll8~ , 

о. елехтрвчва--З099. 
о. enвктрогартиа -

3099. 
о. еЛIl&'1'pO'l'ODJIItoL-3099. 
o.i~099; 
о. карбiдoD--3099. 

ПлавxiJt-3118. 
Плавкість--3t11J. 
Плаввовк1J1J11d-3118. 
ПлавIlllA-3ШI. 
Плaввa--S122. . 

о. po8Dо.цiJп;ча-31~, 
Плa.lpvIВCьJCВЙ-SI23. -
lJJJaвIпeтa--З 124. 
lJ.mмIтввкa-3126. 
Плата абоВ8втва-З130. 

о. від cnова--34О5. 
ПJl __ 3125. 
Пла'rВll8lep.-S131. 
ПлаТlllla---З132. 

о. аРИ)'DI8---S132. 
ПлатввCJВaВllЙ-3134. 
Платввувавва,-1IOII8IUUI 

-31.38. 
ПлаТJIВY8&ТII-31S5. 
Плат1вкв.-1815. 3126, 

31%5. 
о. &IIбec!oвa-Sl25. 
о. ВlqJlfJlllТOpoвa-

31%5. • 
п.-авОА-3125. 
о. Bквaillllll<-Sl26. 
о. головвa-SI25. 
о. ryтaцepчо--зt25. 
о. 1'P&тч&c'IIIr-321). 
о. r'"IOJIЬDpi ___ 

3125. 
о. дOТJl1lКOва-3J,f,5. 
о. Д01'В'lвa-Jl26. 
о. JW.~ і~БIВОІ'р&~ 
3~. 

о. ебов1'1'Окв.-3125. 
0.88оІІіин-3126. 
о. аапасВ&-3125. 
о. вішобіжва-3126. 
о. IIIWВcкв&-3125. 
о . .sObsba-3120. 
о. звідва-3125. 
о. іаОЩlЦі'~l25. 
о. иваРЦОlІ&-з126. 
О. ківцев&-зl2&. 
п. Коиутаторв.,:....sl25. 
П. коркоа-3125. 
п. кр&Йви-3125. 
О. лвrкoтoпка--3125. 
о. лlвіliва-3125. 

п. __ 3125. 
П.lllвус0ва-3125. 
п. _11&-3125. 
о. OIIВII·~t25. 
о. опорва-ЗI25. 
п. освовва--3125. 
П. пастовавa-Sl25. 
n. Плавтеtвcькa.-Sl%5. 
п. W1lDCOba-ЗI25. 
п. ПОЛIOC0ва--3125. 
п. реБРо~125. 
п. рогатв.-3125. 
п. РО~ora-Sl25. 
п. роа Jдeва-ЗI25. 
п. ри(а)JIIЮIІ&-3125. 
п. t:eлеві'1'Ова--3128. 
О. CКJIHII&-3126. 
о. стапіолева--З126.-
о. сусідв.-3125. 
п. суцільва-ЗI25. 
п. топка--3125. 
п. TlOдopiвc~25. 
п. ужuвaвa--ЗI25. 
п. У38ВJlЮВ8JlЬва-

3125. . 
п. цввкова--3125. 
о. lUIВофоліllва-3128. 
п. чотвpвDiJlЬва-ЗI •• 
о. шаро---SI25. 

Платівкуваndi-3128. 
ПлатівнвіІ-3127 •. 
Ilлa7iJlll8C!'lll-31!9 . 
Плашиа 3126. 
Плескатиll-3146. 

о. ПШУJUl-I3S. 
Пnмеввl-3139. 
0.~5VЗ. 

Пл~26S7.· 
Пnетінвв-3138. 
nПИraввa-3817. 
шиraтв,-rвyтв-3818. 
,JJJbrkb8-38J9. 
Плвта-3143. 

п. IШCJIототриака-

3143. 
о. опорн&-314З. 
о. C'�'��ckb&-3143. 

lIJun'кa-3126, 3І44. 
Пmrrкyватвfi-3145. 
Плиточка реактивВ&-

4901. 
Плівка-3137. 

о. івonнцlllва-З137. 
ПлIОдJlВ&тров-3141. 
ПліorроВ-31t2. 
Плocввil-3146. 

П-КО конічпнit~3146. 
о-ко оБВВRеllllіі-3146. 

ПлОСК08убці-3147. 
Площв.-3148 .. 
lL'Іоща,-~3153. 

о. б8ЙАУжа-3148. 
о. невтра.пьиа-З148. 

ПлlOCOввli-3325 . 
ПлIlll&-3858. 

п. лусквтв-3858. 
о. 8оов&-3858. 
п. оnіllва-3858. 
п. тіньова--3858. 
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lJ.uJoIcтd-88D7. 
~7. 
Пmna8& .ll8it&eJШWl&-

128 • 
JlJ!8JJJJCOJ!d 239. 
IIJuппвyanA-2S8. 
Побе~-161. 
Пoбnilaькd-ll12. 
~19. 
П~--:U18. 

Поб)"lOJl8 ~-Ш. . 
Повеpl'М""'ll 4М. 
Пoвepnulll8,~, 

3162,3185. 
��obeprmb,-рlIf"III,-

~, 3163. 
ПоверXllВВd-I584,3158. 

о." &551». 
ПClll8Piвa-311і9. 

п. 81..... 3158. 
п. юАе8 3lJi11. 
п. МtIIULIII. 31&8.-

. о. _inDnвJd&;Jыl&-
3158. 

0._-S11i9. 
п.~&fi8. 
п.~158.· 
п.о~1!і9. 
о. IIJII08r-SJIi8. 
О. поауClцьoвава-

3159. . 
О. 00llJllCClВ80--3159. 
о. peG~t.i8. 
о. ріввопONlllll ...... 

3159. 
о. poaciвв&-S15t. 
о. cвiтвa-S159. 
п. стввова--3159. 
п. тepn.0вa--315t. 
О. yнввa--S158. 
О. шершава-3159. 

Повеpzoввit-5828. 
Поваькв&-ЗЗ07 • 
ПоВ8Ькі~. 
ПовiJuuI-S54O. 

о. бе8пОСВpIUUUIr-35tO. 
п. важіJlЬва--35tO.-
о. ~iвJНl6la

ивкова--$4О. 
О. груоова--3540. 
п.дво~рцееа--

3540. 
11. 8JIeapJlllll&o-3540. 
0.8JIB~Y_ 

ЗМО. 
П'3У~" 
п. кaPAi'ВIIICЬJI&.-354O. 
o.кoJd_ ~. 
о. JlQIЩf)I'OJI&.-35"11 •. 
О. JlIlBllOR-З040. 
П.)(8~. 
11. vaznвllJCOU .... 
о. Ha .... poJlllao---ЗИ8. 
п, OAJl8allB&-змо. 
о. ОДИ_OJ" 11-

3540. 
п.ов~4U. 
П.~.-
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о. р)·чиа-ЗS40. 
о .-ааIlВJCaч-З540. 

1І0вIДОlIJIeивя~46tO. 
ПовlдоllЛJIТВ .-ІІВ'І'И-

4689. 
Повjльивil-I980. З411. 
ПовlльвlС'І'Ь - 1980, -

З411. 
ПовільиочввввА-I980. 
l1obltpecmob-228S. 
Повlтря-385. 

п. oBi.1bBe-З85. 
o.CТllc~. 

ПОВlтравd-8. 
п-Во-ма .......... -115. 
о.ио-оавеpo8ld-388. 

Повоиil-3З19. 
Повиlcть-3S1'. 
Повнoo6nnкeВlll-IЗ58. 
Поl1080lla батерJа 5889. 
ПОВOlllч~2"90. 
Поволо_2238. 
ПовНВlопJр--I3!і8. 

п. провlдоlC'l'Ь-32, 
1455. 

Повв0ra-З318. 
Поворjtв"-ЗI81. ЗI84. 

451.455. 
ПOВ'lOpв1С'І'Ь-3171. 
ПОIn'OpВовхІдва обввтка 

-2378. 
ПовторвокоporкoчвсквА 

-3171. 
Пов·JI8IIIII-12'l. 
Пов· __ 128. 

о. шворкова-126. 
По ..... r--fIt5. 
ПОІ'8ІІІІ1 ПРОЩВВВ-

1010. 
о. ДImlК-ЗI51. 

ПОI'8ll00р0вJдвиl-1011. 
З162. 

Погасвтв-flЗ8J_ ~150. 
Поrlршавви-змО. 
ПОГlршвtв-5ЗSt. 
ПОroдиl8ввА-4889. 
ПОroдиl8вl~. 
по~.·_вия-

4888. 
ПОгодИСУ .. ТВ.·....-rи-

4870. 
Подавальввl-З11І7. 

• ПCЩllll&вва.·ДIUIII.III--2965. 
З'Н.4е90. 

Подава_I21. 3197. 
ПодаТlЦdl-ЗI95. 
ПоAВТВlCfb-З' •• 
ПодвIЙвd--9'7. 784. 
ПQ/UЮ8вв1 '44Т,5196. 
Подвоевіcrь---ШТ. 
ПодвоеНвя-5I .... 
Ooмo1rн-5181). 
ОодвоювавIUI-5 ..... 
Оо,д80юва'l'll-6111і. 
ПОд80ювач-lОО8. 5197. 

11.. eJieapJl1lllll8-'618'r. 
Пoдlбнlсть-З250. 
Подlл-831.5342. 

о.оpв6iuвlвиlt-8Зl. 

По,ділеивll-3978. 
Пoдlла-8З І. 

п. колова-2913. 
ПодlлковаRвlІ-і 17 . 
Подlлковувакия .-коваи-

JUI-716. 
п. абсол_7t6. 
п. вlдносне-716. 
п. 8JIIIіРИЧВf'--716. 
П. Pf'Ibe-716. 

Пoдlmcyвa'l'll-718. 
ПодlJlВIIIUI-71&. 
пoдlJlыfвк832 •. 

п. ваnpугв-897. 

ПоАіл .... Й-8Зз. 
ПодоsвeввіІ--62ОЗ. 
По,дО_ВJUI-5202. 
По.цовжвd--3888. 
ПОДОІІЖиіcrь--З888. 
ПОДО~~ЬНвіІ-5204. 

ПодовауваНВJI,·жеlUUl-
5201. 

• п. вJдвосие-5202. 
П.3&JUUПКове---5202. 

П.OВЖf8&'І'ІІ.-еа-5205. 
00A0ll1LIIbBIIA-S508. 
Оо,дOJJaIUUl-3506. 
ОодQlJИll---3507 . 
ПCl,iQlOбll---a57-а. 
Оо,цробаеиd-99I. 
ПОДJllВlUa-З280. 
ПOЄllllien.-102'l. 
п-.8--3287. 
П_lє.... електрова-

.'1iaJ11111J1-977. 
ПоаапOll_"-381. 
no.~OIIIIit-

ПOll8"'-708. 
П_О-ПJllllO'lЄНIІА -

708. 
Поактв~ 

п. puiorpati .... ii
З288. 

п. реll'R'енlвсьJQIЙ-
3288. 

Поана..,ння.,'І8ИИІІ
- 2487. 
П. типове--248!1. 

Поавачати.-чнтн-2488. 
Ооа .... еииl-2488. 
ІІоввачва-2487. 
ПоаолО'l8IU1A-I288. 
ПоаОлОЧ)'ВIUIНя ..... евая-

~85. 
п. аелеие-I285. 
п. мато_I285. 
п. рожеJie-1-' 
п. Т8IIJJe--I-.· 
п. холо,ди.-l285 •. 
П.'ІВР_1 •• 
Поау~ поверхвя-

1". 
По __ 5216. 
00888-3290. 
00ll88llllЙ-838. 
По_ивк-3291. 

ПоlС8.3 /D8IПIя .-3аIllUl-
837.3292. 

ПокаауваТИ,-зати -839. 
3293. 

ПOlюваень-137, 3308. 
3306. 

о. дотичllllЙ-137. 
о.дотичковиЙ-3366. 
П. дуговиl-3З06. 
п. СТРУllовбlрчиА-

lЗ7. 

ПОКОВ8иевиіі-1З8. 
Покотьольце---150Z. 
ПОКРIІІІ8- -3297. 

п. асфальтова-ЗZ97. 
п. джутова-З297. 
п. аалlана-3287. 
п. аапобlжиa-З2D7. 
п. напоєи_3Z97. 
п. ОІІвв'аиа--З297. 
о. стьожкона-3297. 
п. череп'аиа--З297. 

ПокриваНИЦ.--3298. 
Покривати.-врити- 3~OO. 
Покрити8-ззоо. 
ПОКРlI'rI'я-З297. '32911. 

о. аахисие-3298. 
Покришка.-1791. 3301. 

п. гу.0ва--1791. 
п. запобіЖИ&-1791. 
п. аахиеиа-ЗЗО1. 
п. іЗОJUщійна-3ЗОI: 
п. Mocmкeвa--1791. 
п. селевова-3ЗОl. 
п. скляиа-3З01. 

Покрівець--3297. 5557. 
п. міднИЙ-5557. 
п. ШОВIІО888-5557. 

Покрова-3297. 
ООКРУ\'ІІІІЙ три_ч

З188. 
ПолatoдЖ8НИЙ - 1425. 

3451,3388. 
ПолаrОдЖ8нии-З452. 
ПолаковаиИЙ-1812. 

3300. 
ПолакуваТИ-181iJ,3299. 
Поле-33ОЗ. 4882. 

п. бічие-З30З. 
п. ВИDlюбне-3З03. 
о. ввр[виRJIы�е-3303 •• 
п. виeлlдве-3S03. 
п. виро_330В'. 
о. відsиJJыl-33оз.. 
о. вторивие-ЗВОЗ. 
п. roловие-3S0S. 
п. дoдвrкoвe--331'" 
п. еnектрвч-у-

п. еnеlfrlЮмагн8'". 
ззes. 

п. електростатkчве-
ззоз. 

п. еniп_ЗSOS. 
п. аlр_SIOЗ. 
п. 311І .... 0--3808. 
п. аовнllDИ-SSOS. 
П. IІОмпeиcyJl8Льие-

3303. 
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О. КOМYТYB8JIIt .. fI-
3303. 

п. корисне-330!. 
о. JIIlmooae-3З03. 
О. маГRЄТИе-3303. 
О. IІlспеве-3ЗОЗ. 
п. мноroкратпе-3З03. 
п. ВВОroфввoм-ЗЗ03. 
п. нашарова-s303. 
п. нерlииовlрне -

3З03. 
о. нерухо ___ 3ЗОЗ. 
о. обертове-3З03. 
п. одиннчве--З303. 
о-ли одноlhl8инl-

3309. 
п. однорідне-3903. 
п.ОДВофааоJJе-330З. 
п. opтorORL~bнe-

3303. 
о. основне-3ЗОЗ. 
о. первнние--3303. • 
п. оврекручвне--330З. 
о. пврlодвчио-обертове 

-ЗЗ03. 
п. ·ПОДОвжве---3З03. 
о. ;::З~В80ване-

п. ПОlJ8peчие-330S. 
п. порівВЯJIІОНe-ЗS03. 
п.ороlllжне-33ОЗ. 
п. ПРЯIІОмyyвe--SЗ03. 
11. пульсаціЙИе-330З. 
п. РIВИОlllрне 3303. 
п-ля рlаноАвевиl-

3303-
11. роасіRИе-3ЗО3. 
п. рухоме-З3ОЗ. 
п. середие-3З03. 
п. спосте~ве-3ЗОЗ. 
11. стале-330З. 
п. струмовв-ЗЗ03. 
11. трифвзо_ззоз. 
п. YRBhe-3ЗО3. 

І10леnпвнИЙ-2467. 
Полегшувавня.-шеинн-

2466. 
II000еnп~.-шtn'll-

2485. 
ПОJlН.-іІ86. 
Поnив~ТИ-684. 
Полнв яии8-685. 
Поліllерввацlя-3З09. 
ПолlмеризоваИВil--3Зl1. 
ПолімеРИ8увати-З310. 
ПОJJіпшевв8-5238. 
ПОilIПDIвння-5237. 
ІIМіпmУll8JJlоІІи8-5236. 
Поліошув&тв;:'пmитв-

5235. 
ПоліроваIlИЙ-ЗЗ'З. 
І10ліровия.-з3t6. 
ПоліруваВllя.·ро .... lвlІ-

3312. 
ПОЛірувати-3914. 
ПоловинвстніІ-З321. 
ПОЛОВИНlІніІ--З320. 
ПологвА-З92З. 
По,~огlсть-3З2З. 

ПоложеННR-3З24. 
п. B38ЄJ(He-3324. 
п. відоовідuе-З324. 
11. вісне-З924. 
11. гра(Я)ИИЧRе-3324. 
п. еJCll8торlяльнс-

3324. 
п. експентричие-3З24. 
о. 3ВПИТIlе-3З24. 
11. асупуте-33!~. 
о. Iздовв-3З24. 
п. кінце_3324. 
п. ваАкорис .. іше-

3324. 
п. lІеоравильне-3324. 
11. иульо_ЗЗ24. 
п. перехідпе-3З24. 
о. 003811е-3324. , 
п. початио_9з24. 
11. проміжие-3З24. 
п. пряиоввсие-3924. 
п. робоче-3324. 
о. роавовие-3324. 
п. середпе--3З24 • 
п. ходове-3324. 

І10ЛОЖИСТІІЙ-3323. 
Положистість--332З. 
І10лозки-42DI. 

п_ .виснажні-4291. 
п. ·Дотичнї-4291. 
11. Н6сважиі-4291. 
п. уcmиовні-4291. 

І10JJозковиli-4292.4346. 
ПОЛO'l'll~331. 

п. ,\осияко_3331. 
п.llікавlтове-3331. 
п. проолlєве-3331. 

ПолотвяпНЙ-3З92.5472. 
ПолуаВТОlІ8ТИ'ІннА-

3333. 
Полукаиал-9340. 
ПOllУIІ·я--3121. 

п. водневе-3121. 
п. шотlвие--3121. 
о. роабри8I1е--3121. 

Полум·яни8-ЗI20. 
ПОЛУИ8СИam-3З38. 
І1олун_ИВЙ-3З39. 
Полуперlод-ЗЗ48. 
Полупровlдниll-З34В. 
І10лупроВідність-ЗЗ48. 
І1олуск-5087. 
Полюс-3ЗS9. 

Ц. активнвА--3З59. 
п. баВдужиА-З359. 
п. црlВВЯJIьинll--

3359. 
п. ВІІТІІЧІІІІЙ -3359; 
о. віД·8JПIиА-3958. 
о. вн}'ТрlшиIА-3З59. 
о. вугnвнвіі-9359. 
п.додатиоивА--3359. 
п. додвтииll-З359. 
п. дооомічвнА--33511. 
П. замкпеlПdl-335D. 
п. зеМRtdI-'-3Зб9. 
П. аовнlшнlА.-3959. 
п. КОllутапіllllиfi 

3959. 

п. 118П\eтвd--3S5tI. 
п. мlнусовиА--ЗS59. 
п. неРУХOllИI--355t. 
о. визковніІ-3359. 
п-св 0Д80Illleнвl-3359. 
п. оlвдеинвА-9З59. 
п. оівнlчвИЙ-З3S9. 
п. плюеовиА-3959. 
п-св ПR9ТИЛ8Жні-

3359~ • 
п-св ріЗRоllllеивl -

3359. 
п. рухоllИЙ-З359. 
п. чииНИЙ--3S5ll. 

ПОЛlOCИість-SS81. 
ПолюеоВИ8--3З60. 
ПолlOC08Н6ЧнвА папір-

3360. 
ПоляривацlЙllJlЙo-3S62. 
Поляриаацlя--ЗS6З • 

п. I'ВJIЬвaнlЧII8--ЗS83. 
11. дlелектрич~83. 
о. магветнв-З383. 
п. поперечннкова--

3363. 
Поляризоваивй -ЗS64. 

п. Д8Вlиок-IS415. 
ПOllяр .... Віc:n.-SS84. 
Полнрввувал"ниіІ-

3З87. 
Полярваувальиlсть-

з!188. 
Полярн3V118 "пЙ-33fJ6. 
Полярвз .. Вt -3385. 
ПOllярив8 -~ _ ~. 
ОOJUlриіС'І'Ь-3З68 • 

о. пp0тнneaam-3388. 
ПолJr-3З59. 
11000ЬОВИЙ-ЗЗ04 . 
1101lllJlka-2858. 
ПО1lRЛIСОвнl-2314. 2859. 
ПОlІВЛкoвJеть-2314. 

2858. 
ПоlllднеНИЙ-2617. 33011. 
ПolliДНJOваИIUI.-диеиив-

3298.1985. 
Поlliр-1326. 
00вJряllllЙ-1327. 
ПОllіс~10. 2284. 3SO'l. 

п. і8OllицllНИЙ-2284. 
І101l0ст0ви8-3S22. 
Поодиноквll--l020: 
ПооJlИВO_и8--ЗSOO, 

2881. 
п. ЖВJIьнва, lCIIбeлJr--

44І5. . 
Пооливува'l'll~t99. 
Пооадаинв-ЗЗ'l8. 
Повадатв.-пaetв-З379. 
Поriaдrudt-3З80. 
Попереднїl-З468. 
Поперциfсть--3468. 
ПопереIlIНИИЙ-ЗЗ81. 
ПопереIllННість-З381. 
Поперехрещуваиий-

3004. 
ПоперечннlІ--3382. 
п-чно-магнетувалыlll 

-3382. 
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Поперечиик--887. 
п. ввутріШИіJl-887. 
п. IІОВВlши.l.D--8і17. 
п. у просВіті-887. 

Поперечниковиll-888. 
ПОDllт-4757. 

п. кlиiJl:aJIЬВВIl--'757. 
п. ОДВОРallOВІІI-4757. 

ПоиіJlьввк-I287. , 
ПОПJlетеввА~_&;;S8. 
ПОПJlІтати_. 
ПОПJlІтка-2QЗ7. 

П. иаповв&-26З7. 
ПОПJllтии.ll-2888: 
ПоПJliТИВЦІІ ~ 2838. 

'4792. 
ПОПJlутаввА-4760. 
ПоwryтaТИСИ--'781. 
Попова rpoaoпокааИНК -

3383. 
ПопоВВеlUUl.,.....зш. 
ПопоВmoва~. 
Поповватв.-вввти-зЗ86. 
ПОnPава-З387. 
Попpu--З387. 
ПОnPUllOlld-33110. 
Поllp&8JleJlllЙ-338і1.· 
ПОIqla8.lJИТИ.-ВІІтв-3389 .. 
Попсув--195-а. 3400. 
Пора-З391. 

П. rpoковlІЧІІ&-4457. 
ПораВИR-2517. 53S8. 
Поратв-2518. 
Порепаввl--'111. 
ПорВВ1Ulll.ll--5312. 
Порвватвси--5З13. 
ПориcтвJl.......з385. 
Пористlсть-3385. 
Порожвекір-251. 
Порожввcтвl - 3841. 

3356. 
ПОpoa&ll8-250. 3840. 
ПорожвиввА-3842. 

П. кorepep-250. 
Порохи--3М8. 
Порощковd-8386. 
Порощкуватві--8397. 
Порошиі .ll')'р_I856. 
Порошов--33В8. 3829. 

п. rpa4dтввa-33118. 
п. Keтaneввil-3398. 
п. Keтan.i80вaввI-

33118. 
п. JJODіРJ8&IIЬввfl-

33118. 
ПОpтlmlllиd-338Q. 
Поpra .... ctr-З3119. 
Пор~.... . 
ПОPJШ8В81--а27і1. . 
ПорушувавВ •• -JВeИИR-

nТ7. 
ПОРfDIJII&ТВ.-IПІІТ!І-

2278. 
Пор~lІ. 
п.~9. 
П. м'811&--5859. 
П. 8О ..... ва-535I1. 
п.'І'88~. 
в. фр.n0.r.---58511. 

ПОРЦ8Jl.lUlо.вА-5360. 
ПОРRДок--3401. 5314. 
П •• исокиl-3401. 
п. 1III8ItJCiII-3401. 

Посвіт-4542. 
Посере.цвіJl-53S1. 1734. 
ПOCИJIaтв.-слатв-3422. 
Посвпaввfi-М25. 
Посвпаввв 3424. 
ПосвпаП.-П6п-l426. 
ПOCJIlдоввіC'rЬ-3402 . 
ПОСІІOll8вв1-2702. 
Посио.......uз8. 
Пост-3406. 

п. БJJоківввА дільиич-
иd-3406. 

п. вПоИВllчd--3406. 
п. КJJ&Iв1A-3408. 
п. dauaaud---З408. 
п. роапоPllд'lll8-3406. 
п. cтaцt .... -3408. 
п. цеИТJl&llіааці .... -

3408. 
п. DJJUIXobbA-3406. 

ПоcТalla'lll. поста~ 
3111. 

ПOCТQІІ'І'ІІ запобіжввка 
--'639. 

ПOCТ8ВJIеввА-530З. 
ПOCТ8ВJI&ВІІR.-JlенВR-

3409. 
ПOC'l'&lllll-393. 
П_IUUI-392. 
П_чam.ввІ--'840. 
п_1І6ІІыIII»-34Q8. 
П_чави •• -чеJlll&.-97I1. 

4641. 
Пое"іачатв-980.46311. 
ПОСТ-......... 1311. 
Постіль асилЬВИКО8_ 

1861. 
Постоввl--3412. 
Поступ-5467. БО77. 
І1оступввА-342О. 
Поступвість-3420. 
П~ будуванlіИ-

Посувавви,-суие.вл-
З2~2 •. 

Посу ...... -су.ута 
3813. 

ПОСУА--'716. 
Посудв....--..716. 
. В. &llJll)'JlIl'ЮpIll'-

4716. 
п. Г"'U.ИР -4718. 
п. I'J'I'IIII8P~'716. 
п ..... • .......... '718. 
в. кiCIIJIЬвa-4718. 
в. кiшaJJьва-4718. 
в. порвcra-4718. 
в. ре(і'роі'р'р 4718. 
п.~718. 
п.~716 •. 
п. """'1МfМ'CNIJI8-4'1'. - ' 
~e71 •• 

ц •. 
ПоІ'ім~34217. 

ПотємиіllИR ,-иеИВR-
3428. 

ПотєквіТИ-34211. 
ПотєRЦiохетер-3432. 
ПотеRЦiм-З430. 

в. в6с0шотвиl-34ЗO. 
п. ВII8eJODII-3430. 
q.еJl~РОДВва.ПчивЙ 

-3430. 
п. електро.цввlІ- 3430. 
П. еJlектростатичввА_ 

З430. • 
п. 8бyцd-3430. 
п. 181'11eТ11d-3430. 
п. JIIWUIi'llllll-3430. 
11. IIIWcbpobd-З430. 
n. IIJJlbObd-3430. 
в. QJUIaICObd-3430. 
в. ріllllllЙ-3430. 
в. CT&1�k�-3430. 

п:r;~I. 
пc;m........з435. 

в. r&IIЬВWIіЧJIIIЙ':"" 
3435. 

п. К&ПІeтJIIIA......34. 
в. ПРОIlll8llll1lllll-3435. 
в. cbl'rJlO8bA--34З6. 
п. CIIJIOBbA--З4S5. 
п. Т8ІІJlовlІЙ-34S5. 

ПОТОIllDИll-5З29. 
Потре4!а-2361. 
ПотрібнвА-3440 • 
l�otpilhbA-5120. 
l�otpyc--4720. 
l�otyra-5285 . 
пот,...а-2141. 
ПотуaaDсть-Zl40. 

в. авУC'l'llЧll&-2140. 
п. ватв_2140. , 
п. _увана-2140. 
п . .,... __ 2140. 
п. ві· __ 2140. 
п. віддlШa-'2140. 
D.~Zl40. 
п. 1'ОАІІІІВ&-2140. 
п. JlI!I(a)ввчвв,-2140. 
в. діАсва-2140. 
ІІ. елеК'І'РJI1III&--2140. 
п. мевrpoНlliЧ6&-

2140. 
в. заСІвvu-Z14О. 
п._р~140. 
ІІ. JCOpI�C��4-2140. 
п.~2140. 
в. 1llUlelQl8JlЬН&-2.140. 
п. _xu!чв_2.14О. 
ІІ. 1IIittWI1lfr-2140. ~ 
в. Kiвi~2.14O. 
в. 118A1tвa-21w. 
D.1IIIдiJшлa-214О. 
п. ___ 214О. 
в. _тва--2140. 
D.IІ8КОРlІСи_2.JAQ. 
в. иеpolКNa--2140. " 
в. нecтiJlкa.-214O., 
п. вqк!II&JIЬJI&-2140. 
п. ІМІР....,..........2140. 
п. oБJJi'l;)'88В ....... 2140. 

Поту~ ОП'І'ВЧRa - Пр ...... 

п. OJl'l'll1l6&-2140. 
п. аересі_2140. 
п. пtда.цен.-2140. 
п. ПО86&-214О. 
п. потріб_2140. 
п. nPIlJlyЧllllll.-2140. 
п. po4cJч..-2140. 
п. скц.цеве.-2140. 
п. Т8Р808JlеК'І'Рll'Пlа-

2140. 
п. 'I'IJВIIМ_21М1. 
в. yCТUllJlWlвa-2140. 
п.у_2140. 
п. цiJlВOВII'I8-2140. 

ПО'l'Rг-5l5&. 
ПO'l'loll8)l81ll. 
IIon._реиіC'l'lo-344ll. 
п_ареllПll-344ll. 

I1onoIIa~-З450. 

ПофарБJlеввв-2600. 
П., КИCJlO'l'O'l'pИВ_ 

2600. 
п. ~paIВIIBe -

IIot8PCJoвaввI-2801. 
. П~3119. 
ЛoDaorв1cn0-3889. 
П_,,"",2224. 
ПоDJJИlt-2226. 
По~. 
ПОХИ7ваВН,-'I'IUIIIЯ-

88115. 
ПОXИТ)'lla'l'll.-си-3296 . 
Похідввll-3448. 
ПоJdтроп.:....зш. 
ПоlUlllllOваииll-2850. 
~вlІЙ-2309. 
no.uoк--2308. 
ПOЧ8ll8tlllИЙ.:....з2OQ. 
ПoupeмвиА-33'77 • 
ПO'l8pDUlIO'l'lo - 3377. 
П~208. 320'7. 
п._~2О6. 
п.m'llr&-32О'1'. 
п. БROЧJCOва-3208. 
в. bICII8r--3207 .. 
п.~. 
п. 8IIIIpJ'rиа-3206. 
п. auoCiіжsа-3206. 
в. Кардвиівс-S206. 
в. _cкo~207. 
п. КОИCOJlЬв&--3207. 
п. JlIIIIIUOI'Oba-З2f 
п. иооова-32О'7. 
п. OAllOl���'�'koba-З2О6. 
п. DОJ(OlllllИ_320'7. 
п. пlJllllY'l'll&-3 . 
в. DoueJl8'lllllo-3207. 
ІІ., DJIOCS-З20'7. 
п. JJpOI'IIJII��'BOba-32О6. 
в. DPY_ba-31lO6. 
В., CIIJCKIf&-З208. 
п. стмьова-3206. 
в. 'lp8ll8рава-32О7. 
D.1рyбqcra-3206. 
п. _уро_ 3208. 
п.~ .. · 

Па.івВвt-3208. 

По.орвimll-З448. 
Почорвtmсть--З448. 
ПочорвtВIIRr-344ІІ. 
Почорвtтв-З450. 
ПОDJeJlalЮвauиJl-З300. 
ПОЩКОд&-195-а. 
Пощко.цжеввІІ.:....з170. 

п. фава-201. 
ПОЩКОlUВllвіcn.-31'10. 
ПоmКОJUllllИИll-3169. 
D.кeuвiчве-3169. 

По1llВOдВYВlUlllA167. 
IIoJmroдJsyвaвicn.-3181. 
ПоlllВOJUВYlllL'І'В.-.цитн,-с8 

--3188. 
ПОlll'rOllх--0035. • 

п. 8D8111PJI1IJUII-5035. 
Пра ... .:....з458. 
Пр_0-3457. 
в . .Ьшврове-З457. 
в . .IIi801 руіаІ-3457. 
п.~45~. 
В. ppв-34l>7. 
в. iDiepюmкa--3457. 
п. 'I'JIЬOS пanьців--

Uli7. 
Прааоруч-Ш . 
Пpall(W/lВа обв __ 

3458. 
Пр1Ul}'RВlUl-S25ІІ. 
Пp&ВCllllOCКOП--3UO. 
Прасва ilJIektv--

533'7. 
препаз&;. селеиоввll-

Пресбор.ц--З518. 
ПJIIICIIIIIВВ--З52S. 

п. проопі8lllll--З523. 
Првбвра'І'В-&186. 
ПрвБJJiIв8в1I-748. 
Прввat'ВВА--0524. 
Првведеввl--З5ЗО. 
Првввваввв.-ввиеИВR-

3534. 
ПРВВlІІІІ'тв.-вииyrн-

3535. 
Пр~--3039. 
ПрввіА..:..з540. 
Првв·888111111-3543. 
Првв·яаавии-3544. 
ПРВВ·RВуаавВR-3544. 
Првв·R8fВ6 .... :-ва'І'В-

3545 •• 
Прнв·88........за46. 

В. бічва--3546. 
в. верmкoва-З546. 

ПрвгвіВ'JВ--з563. 
ПРIІJ'O'l'OВJlеннА~55. 
ПрвroryaaвJUI--3ІіМ. 
ПрвI'OI'YJI6ТИ--8556.. 
ПрllI"Виll'l'JlП .-са.......з538. 
ПрllI'8ВВЧeввit-3536.
пр~в.-чевИR 

-Щj'1. 
ПрllПlllllЧfJlUИ.-. 

-си-30З8. • 
IIpIIДIUIImI-,1И3. 
ПрвдeplКRa-I1 .... 
ПJlllДYlll8llвll-3I83. 
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ПриjlНRття-З557. п. стаціЙuиll-3528. Прирощ"ииit-361S. Притвск--1114, 3,,111. ПрНчіn'lюВаНllя, .... lеIIНIf - П. "iBYC08bi�-3867. ПрвАом-З557. 
ПРВКОРОТИIІІ...-4683.' 

п. cтe.~ЬOBBA-3528. ПРВРОЩУВВRНЯ ,-щеННR- П. карболітовиll- 1114. 3532. п. NИoroдIJOI'OВІІЙ-::- ' 
ПРВКОРОЧЄllиlt-468&. 

п. телеаВТОI'рвфічниli 3616. . Притвскавня-3562. Причlпnювв'І'И ,-qепити- 3667. 
Прикорочуваm"ротитн-

-3528. Прврощуввти ,-ростити- ПРlІ'І'ИСкати,-сиути- 3533. П. IIII.IDIlрвЩ-3687. 

4682. п. тепnовнА-3528. 3617. 3563. Прuчlпnяти ,-qепити- п. l18Д3емвиll-3867. 

ПрикркваИИR,-ри,'rя-
П. технІчнн/І-3528. ПРВСВСВННя ,-ссвиня- притвскач-1114, 1562. 3642. п. Rастроєииll-З881. 
п. точниЙ-3528. 3620. п.випускuнit-1114. ПрвчіпиnJl-3641. п. н~НвА--36б7_ 35711,3581. п. феf8ДШIВМIЧНIdI- ПРИСRсв-rися ,-СС8-rиси- п. Відranуаuнlt-1114. ПРНШІІІІДІІІеUНіі-52811. п. uеіаольоваввА -При~вваТИ,-РUТ:І _ 

а 580.' 
35 . 3621. п. елементовнlІ-1114. ПРНIDВВДШУВВИНR,-mеIlИИ 3667. 

ПрвкритиА-3583. 
Првлцддя- 3528. ПрисисивА-3622. п. злучиИЙ-іН4. -5288. п. вульовиll-3867. 

ПрвкрlпnеllвlІ-3577. 
ПРИЛИВок-3586. ПРНСМОК'І')'Ва'rR-3821. п. кврс'\олIТОВllіІ-1114. п. оочаткове-;)288. о. ОбllOl'lШвJI-.3687. 
ПРНЛНПВlІня-3587. ПРИСОЧR'I'И-3821. о. КОIЩ8НЧ'ичниil- Прнmвндmувати,-ШИТИ - п-ди одиоllJЦlИві--ПРИ'rПnRНIІЯ ,-.~еRИR- прилиоаТИ,-DВ~И-3588. Првссвиия-3620. r 1114. 52110. 3087. 76. ПРИЛИО;IИIl-3 U. Приставаиии-S583. п.~-1114. Проба.-буваllПя-3643. п. освітлlOll&JlЬшUI-

ПРIІR:G1пnRТИ ,-питп- ПрилиоиніІ-3589 . Првстава'rR;-ста'rR- 3584. п. нlІІ'ІІІІитиІШ-1114. П. трввале-3643. ЗЗ87. 578. ПРВЛуКа~'І623. ПРВС'І'ОСОІІапи:il:-35tN п. ПОдlllllввA-1114. ПрОбllll8JlЬниІІ-3647. П. павцеpoll8llllЙ-'Прилад-91, 3528, 3628. Првлучвнни ,-чеоил- 3629. ' о. првлyчивil-1114. П рОбllll8llия.-биття- 3667. 
о. AJIJrepib-З528. 3623. ПРИC'rOCОВув&иии ,-суваи· о. ПРlI'I'RЧКоввА-1114. 3645.3654. п. oepeBOCBIlIt-З867. 
о. аП~іоДІІЧIIИА- Прилучати .-ЧІІ'І'ІІ- 3627. В8-3593. о. пружвиJlllii-1114. о. двОбічне-З6;)4. о-ди oepe"iJ8CВi.......1867. 35 . ПрилученвlІ---3624. ПРВС'І'ОСовуватв,-сувати п. роапірниll-1114. Пробвваm.-бИТИ-3646. о. піДВlДиВІІ-З867. 
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п. ЛIOCТ/:ввА-3528. п. Форів-З6ОЗ. 3628. п. ~еJn1lOДІІІІ6l1ічне- п. l'OJПIіі-З667. о. '�'�'_bfIIIiI--И87_ 
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п. roлвlІ---3871. 
п. добрвА-3871. 
п. /Ulyrol КJIаеи---3871. 
п.l3QJIьовавнІ-3871. 
п. IlIO'rpoпuвl-;-3871. 
п. l�acbbbbl---3671. 
П. ООIlO'rllвИЙ---3871. 
п.одlЮбlчввlІ-3871. 
П. пврmоl КJlacB-3671. 
п. плосКИЙ-3871. 
п. поraвиl---3671. 
п. ПОПJI8'l'8ввll---3871. 
п. PYXOllнl-3671-. 
П. C'l'Ьожкуватиlt-

3871. і, 
п. упускввlt-3671. 

ПровlдввковвІІ-3872. 
ПровЩIdC'l'Ь-3688. 

п. аClПlетрвчвв-3888. 
п. ваТИ_1870, З888. 
п. ввоо.-3688. 
п. вlдвосва-3888. 
п. 8ІІ8і88Jlвитва---3688. 
П. 8.ІІ8IC'I'pQIIIтвчв_ 

3888 .• 
п. елв~оива---3688. 
п. ВОІІиlmии-3688. 
П. каrиe'rИа---3688. 
а. IІOJJв.улирвв-3888. 
п. ве_тва---3868. -
п. ОД1Іобічва-36Щ1. 
п. 1ІІІ1'ОІІВ---3868. 
п. повиа---3688. 
п. рIВИO!lВpnlа---3688. 
q. 'IIIRIIa-3688. 

ПрЬвlдии-36ТО. 1469. 
П. вирIВИИJIЬиа-3670. 
П. відraлyжeиа-3670. 
п. вlдкрита-3670. 
п. bBytplllllUl-3170. 
П. IІ'І'ОР8ИJIа-367О. 
п. rOJJobbb-36'1'О. 
П. двофааова---М'І'О. 
П.ДО~О.' 
п. ДОllова---3670. 
п. доаомічиа---3670. 
п.аа~36ТО. 
п. КОВ8ька---36ТО. 
п. KOJJoba-3670. 
п. lІаrіСІ'р&ІІЬВ8- 3670. 
в •. lІісь--S870. 1469. 
П,lІорсь __ 3670. 
п. 1ІЦ8811Иа-3IТО. 

1488. 
п. веlЩП1щіitи_ 3670. 
п:~670. 
п. пlДIIfЩJJa.-36'70. 
п. піД8llll1l&-З8ТО. 

1468. 
п. ПooдиllOаа--З8ІО. 
п. оoпflJll'llllЬКOВ8-
- 3870. 

о. ПJIIПIВ-3870. 
п. рlоцюва-31110. 
в. po8DодIJJь.-З670. 
п. свlтлова-3670. 
п. CВJIo ___ 36'1'O. 
п. xaTlUl--3f'l'O. 
П-НЮ аробвтВ-3670. 

ПРОВЇ7рJOВВJJЬRвА-288. 
Провlтрюввивя ,-реиня-

283,289. 
О. вісве-289. 
п. ВJlacBe-289. 
П. абlльmвве--289. 
п. наскрlвие--288. 
п. поперечве--281І. 
п. paдiвm.B8-289. 
о. стороввє-281І. 
п. mтyчве--289. 

Пpcl~~вати,-РJmJ-

ПРОВОДlКeВВи,-ведевВJI-
З682. 

ПроводюРС'І'Ь-3868 • 
Проводити .-ІІ8С'І'ІІ-3689. 
ПроraиЯRВИ,-rиавии--

38\7. . 
Проramrrи.-rirаТИ-3878. 
Проriи-З716. 

п. похвлвil-3716. 
о. роарахунковиІІ-

3716. 
ПРОl'Oнвч-198. 
п.пр~-l98. 
п. скрliJlIJIЙ-198. 
о. CТR1ввJJ1-198. 
о. упірввll-188. 

ПроroВВЧИВil-I99. 
Продаввти.-дати-3879. 
Пpcwaж---3680. 
ПJЮA1Ulві-3881. 
ПродірКOllВllВЙ-36811. 
ПродоAdJUJll-5Z02. 
ПiюA'J'xцllивl-3697 . 
ПJlOA~. 

О. дllсва-3697. 
п. еJlвктрвчJJa---3i97. 
о.корвсва---3687. 
о. IІВКСВIІ&І1Ьиа---3897. 
п. механічua---3887. 
п. киттьова-3697. 
П. Illuillаllьиа---3697. 
П. векорвсва-З697. 
п. ВОIlIн.льва--З697. 
о. ВОРIІВJIЬиа-3697. 
О,. повна---3697. 
о. трввала--...~697. 

Проєктувавия.-тования 
-3180. 

прое:r::..~I. 
П,... 1---3882. 
ПроеJЩlя-3693-. 
в.рух_Н88. 

П~реивl.....a'l!О". 
П~РIDII&IIRII,-ревня-

37 •. 
ПроааР»ВВ'J'll.-р_ 

• 3703. 
ЦjlClЩрввІ-I291. 
ПроеіРuicть-36ll4l. 
ЦРОВОРвІ-Зе86. 
ПРОКЛIlДalllUl,-Ull\дeивя 

-3713, 5821. 
ПpoaJlUlWll,-J18C115-

3714. &222. 
ПJN&ICЛад8вd-3711. 

ПРОIСOJJюваВИИ.-ЛВВВ8-
3704. 

ПРОJЮJJJOВВТИ.-,lО'1'И-
3706. 

ПРОlЮJJJOввч-З701і . 
П~чеввll-З73Б. 
ПрОRpeOllOЧyвaRIUI .... ею· 

-37 •.. 
Про&pe08<JЧ'fВ8.ТИ.-Вcmrrи 

-3797. 
Пp6llВ8I1d-3715_ 
Пpo.nuoк ~, 

кa41JeввI-li&8I. 
ПРOJJоuиа-3f164. 
ПРОIl8lll\Oа-З7ZO • 

п. IСКРОIlllЙ-S7ZO. 
о. lІиоroаратвlil-

3720. 
п.·переll~ZO. 
п. оовітряlllllt--3'l2O. 
о. потріllввJl-3'720. 
о. ПРОСТIІ~'7ze. 
п. реryл~720. 
п. ТРIІЧІІСТІСUIIII&-3720. 
o.~3720. 

ПРОlІввевид-3894. 
о. aцe'I'IIJJ8иоввJl--3694. 
о. ЛJDllOвиА-3694. 
п. ПОІІіивеввіІ-36М. 
п. JDYIII&ПьJIIIЙ---3694. 

ПрокевеlCllДllllll-3685 : 
Про_-:і7ZZ •. 
ПРОIІІІВВ'І'ІІ,-1IJmJ-3723. 
ПроllDllвil--3724. 
Про .. en:ОВd-3'725. 
Проuen:овіcть---3'l'25. 

п. enектрвчв-:J72!і. 
п. ----З725. 
п. каблева-3725.. 

ПРОIlИ'lИ--3'72t· 
Прокіжllldl-lвs., 3721. 
ПроміR81ВВВJl1l,-_ 

ни-18~~, 1321.3873. 
1428. 

о. Ввбlрче-I32-1. 
о. дl8.ІІектрИЧВ&-387S. 
0.8.ІІвктро __ 

1321. 
о. одиобl..-1321. 
п. chepOllBBe-lUl. 

ПРОIІІlJlOввтн-1429. 
1320. 

ПрокlНJOвач-1319. 
п. btopllJlllllil.-1319. 

Проківь,-вии-I882. 
о-ви SelСверелі_ 

-1882. 
о. бічввJl-I882. 
в. вlдбnвl-I882·. 
о-ни дочервовв "-

1882. 
В-Н saфівлкове -

1882. 
О-ИИ IІ&тодие-I882. 
о. Koporкoro _.
Н-I882. 

о-иі IJ8pe_~pecвi-I882. 
о. oonapмaoBaHвR-

188е. 
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O-IUI реll'l"'вкlвсь_ 
1882. 

О-ИІІ роасlиие--1882. 
о. р. вторввве-1882. 
п. світловвJl-1882. 
п-ня ультрафіЯJlкове 

-1382. 
п. ФлюоресцеиціАие-

1882. 
ПроміВЬОВ8IIIIJI-5819-а. 
Проввaaввl-3727 . 
ПроRВ8уваивя ,-aauвя-

3728. 
ПРОlПІ3уватн ,-аатв-

3729. 
ПРОВИК8Jlькlсть-4753. 
Про_.-квутв-3730. 
ПРОRIIВЛвввll-3733; 
ПРОIlllВЛllllIсть-37ЗS. 

п. кагввrиa-3733. 
lJ.роолlвllllЙ--373fi. 3717. 
ПРОOJlїDIl&llНИ.-ЛЇЄВИЯ-

3718.3738. 
П роолtJOJlВ'l'В ,-лtl'rв-

3719, 3737. 
ПроllВPll4llиOlllll8l-

3735. ~ 
Пропapaфl_J8UIIИ. 

-JI1'IIВIIII8-3738. 
Пропарафівовyвuи , 

-вува~и---3737 . 
Прорів~, 3'743, 
Прорlaaииll-3744. 
Прорlвуваиии ,-завня"':' 

3746. 
Прорlауватн.-8ВТИ-

3747. 
просвердлеИИЙ--3749. 
ПJlOCllllРДnDВВВВИ .-лен

ии-3750, 
ПросвврДnюВ8ТИ ..... ..,.н-

3751; 
ПросвIт-3752. 
Просві .. леивl-3753. 
Просвlтлвти-37ББ. 
Просві"лJOВaВJUJ,-лення 

---3754. 
о. глuбoкe-3754. 
о. оовторие-37М. 
п. трввале---З754. 

Просві .. ЛDва .. в-3755. 
ПросвіТИВО--3756. 
ПРОСlllllfYll&ини-3884. 
ПpocJlНКУ_ .квyrв-

3685. 
ПРОСIІOJJвнвlt-3730. 

3758. 
ПРОСIІОЛ_.oJIIIВВЯ 

-3759. 3738 .. 
ПРОСIІОЛJO_,-JПJnJ-

3737. 3760. 
Пpocl'oil-8762. 3822. 
ПРОC'f'iВОК-3761. 
Простір--3764. 

о. беаоові .. ринвit-
376+. 

о. поaanОЛlOCOввІІ-
3764. 

а. рвакцIIlВНіІ-3764. 

Простороввll-З763. 
Просублімачвпвll-3735. 
Просублlкачувапня , 

-чеипя-3738. 
П росублlкачуватв .-чити 

-3737. 
Просуваиви.-cyueвня-

3682_ 
о. вrлиб--3882. 

ПросуВ8'i'11CJJ,-сунутвся -
. 3883. 

ПросуmевиІІ-3765. 
Пpocymyваини,-mввви -

3768. 
Прocymyвати.-JJIВ'I"В-

3787. 
Пpocmranl.-кнутн~738. 
Протелеrpвфованвl-

3774. 
Пpoтвnеграфуватв--

3775. ' 
Прoтввara-8776. 
Протввевство--48ІІ9. 
ПрOТllllllllll анаа--2508. ~ 
протввorкіСНВЙ--37811. 
ПрOТНl'llВJlЬввJI-37'1'7. 
Протвелвnpo8IIOJIJШ8II-

вя-3778. 2508, 3781. 
Протвабудженвl-:-3780. 
ПротвабуджеuiС'І'Ь- 3780. 
ПротвабyджyвaиJDJ.- жеВ-

ви-3779. 
ПротнкаИJUJ-3797. 
ПротвваТОД,-ДJIIIЙ--8Іі,86. 
ПРIІ'І'ВRaТИ."I'IUI}"I'II-3'7118. 
Протикоreрер---87 . 
ПРGТНJIежввО--3786. 

3792. 
ПРGТНJIeжuiC'l'Ь-3786. 
Протнкаrиeтвd--88. 
Пparllll&l'lJ8ТfIIIIIIIIи,_'m__ 

baBB8---3782. 
ПРOТlUlll,l'lНl'lWl-

3783. 
Протввакarнетоваивіі-

3781. 
ПJlO'l'llВ&ll&rиетоввuiсть 

-3781. 
ПРOТlШJl'l'ROВlll-1694. 

3784. 
ПротвпожежввіІ--3781і. 
Протвструк-1693, 

3790. 
Протичивввil-3778. 
Протичввввк-3776. 
Протік-5013. 
ПpoтlRaВВЯ-3771. 
Протlватв,-тeJmI-З772. 
Протічввl--377S. 
ПротквеВRи--3797 . 
Протяraвии.-rнеиии -

3799. 
Протиrатв .-rrи-3800. 
Протяжнвl--3801. 
ПРO'l'RlВllіarь-3801. 
ПрофіЛЬввl-311О2. 
ПроХІд oбcлyжвd- 611. 
ПрохіJl;ииlt-3803. 

ПРОХОдaallJRJI-3732. 
3805. 4591. 

ПРОХОДJml, 'проlТR-
3730.4592. 

Прохожа X1111J18-3804. 
Процес---3808. 

о. електротепдOJlllЙ-
3808 .. 

о. еJJ8JlТpO'l8Ркl'IIIJIЙ-
3808. 

о. елевтрохекfЧJIIIЙ-
3808. 

о. карбідивit-З806. 
п.· оквслloll8Jlыlвll-

3806. 
п. стороввllt-З806. 
о. форміввиf'-3806. 

ПроціAВf8llllll--5S82. . 
ПPOJdIllJCYll8RJU1,--аоеипи

- !і381. 
ПрoцlAЖfJlВтн,-дитн-

5383. 
Пpcl'l8r-2830. 

п. бевпocepцuiо-
2830. 

п. JJDCI'pOhb�-2800. 
о. JIII'I'rbOBb��-28ЗО. 
п. иуm.oвнl-2830. 
о. oCi'8KTB��bb��-2830. 

ПJЮ'lllQ'll8ТН."І'Втн -
2831. 

Прошарок-3757. 
п. IвОшщіIJDdt--3'757. 
о. JIOOJUIROIIIIЙ-375Т. 
п. по.пOl'lUlllllЙ-З751. 

ПРОlDТOВхввІІ---3770. 
Пpoпnoвxyвauвя.-хвен

_--3'768. 
ПptllllfllliXOувати,-xиyrв -

3'1 •• 
Пр~26. 
ПРyryвa ..... --427З. 
Пруд-5019. 
Пр}'Zllll&-З811. 

о. apкymeвa--S811. 
0.~11. 
п. вlдpввН-ЗВl1. 
в. roДll1ПlJJJlO __ 

3811. 
п. l'BlIII'rOba---3811. 
о. дотвчновa--S811. 
o.aaкp~l1. 
о. аа~IJJIJJ&--3811. 
о. кіJЩeвa--3811. 
0_ воваьва-3811. 
п. воuiчиа-38 ••• 
п. вцрутиа-3811. 
п. переРR~811. 
о. оочіпва-'-3811. 
о. р81')'лів ........ l. 
O.~I. 
о. СВРJЧYIIILIIЬ!Іа--

3811. 
п. спlpuьвa.-3811. 
о. CIIo08IIOвa-S811. 
о. УellШOВва--а811. 
п. lQIJJi ............ tt. 

ПPPllUlaetiidl-3814. 
пpyaomll8-3812. 
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ПРУ*llВИИ.-')813. ПРmlO.llіиіАвиіі-З823. ПУСк,-каllПя-38S7. P8uцtи-4150. р. р}"lllиil-4179. р. aIID8JIbe--'I88. ПРУжнв.-6868 • UJ)lПlOJJІвllвicorь-3823. Іlрyr--381Б, 4815. п. автомаТичнвІ-3837. р. В'І'Орвина-4150. р. cтpIDIIВ8ІІВЙ-4179. p~-
п. aalввlі-4815. ПС88ДОоСе~р--3826. п. бевреостатн.оІ_38S7". р. 11&І'ІІ8І'ІІ8--'4150. р. увб11llllПCOlllll- • .IН. 
п. цввковвА-48IБ. 

ПC}'IIaIJU, пеуттв-3400. п. каскадввli-38З7. Р·ОПТОI'IU!ьваВI._ .1'79. , р. БJIoківм--41D8. 
ПРУТКОВВ.-З816. пJJIыIelll!loв&вllIi-3830 •• ПУCRa'l'll,-СТВТИ-3838. • 1110. р. xfТl!O'UDlввli-4179 . р. ВИКJlllчве-4198. 
Пряжа-з820. ПУm.caцiАВ .. -З8З4. ПJсковиli-3839. р.сиихровва--4150. р. -лукorвIРВвк--4179. р. 1IIIIIJI1I1III-191. 

п. азбестова-3820: 
Пулt.CaЦi...:J831. Пуско-вrвГУЛSЩіlh/вit- р. стала-4150. PeI')':=-4180. р. ввсоковапружве -

п,~утова--3820. ПУJlЬCзrз::внв,-соваrIИЯ- 3 9. р. хеиіЧJlll-4150. Регутщl -4174. 4198. 32. Пучок-1882. р. чивва-415О. РеГУJlвцlв-4171, 4173. p.~i.вe--'I98. П. лляна-З820. Пульсу8ати-3833. ПюпітеР-3852. Ребро-4152. р. аперlо....-..-4171. р. вiJuIaпьве--'I98, П. лощеиа-З820. ПулЬТ-3835. п. керіВИВЙ-3852. р. кріпие-.I52. р. заranьвa-4171. р. 1'IICIli1lll&-41D8. П. шовкова-3820. п. керіввиЙ-З835. ПрвJПd-З822. п.КОllутаціЙнНЙ-385~. р. ООІІовжве-4152. р. lидувціliua-417З. р. двerвцlJlв&-4198. 
ПРНlІовисивli-290. ' п. poeuoдільчв/і-38З5. п. роаподIЛЬ.нЙ-3852. р. ПОП8~I52. р. веточва-4171, p.~вцI"""'" 
ПРВІІовутнв.-2675, 

ПУН_3836, 5052. П'lIТJIДотн.ковиіі-3854. P8CJpollllllidl-4151. Р·ОЮППl'lua-4171. 41 • 
3825. п. ЖІІВИJIЬИИЙ-3406, П'ВТИЖНJJЬЦвІі -3853. PempcJlJlJlldl-2507, .15 •. р.оврема-4171. р. 8JI8&ТIIOJlll)8llRвe-

ПР_ОВ)'ТВВК-З824. 
3836. П'ВТИЖИJIЬННК·-144D Реверсивllion.-2507. р. пеJIIICКOВDм-4171. .198. 

п. роаподі.пь.вl-3836. П'ЯЖИПРОВОДОВВn~~855. PeвepeyввBВВi-coJl8НHB р. 1Ш&IIJIa-4171. p.~ ПРВІІокутні~3825. ПунктовlІЙ-3412. П'птка-3260. , -4155. р. пр1lб.rJ---.4173. 
Р::=ТИ-415f1. р. рyЧJlll-4171. p.~ 
РеВІ bb�i-4157. р. чутnввa-4171. 41118. ' .. Peвi~158: РегуяьоввllllЙ-4175. р. М8JЩ1011!lL1Iове-

р. Йвиl-4158. • 177,. .191 • 
Раді0-387 •• РадіОСВітломlр-3925. 

PeвlВiUI-4153. Регу.пьовавість-4175. р. аапобlиme-41118. 

Раді_тор-3891. Р~метрU!-3927. Peвyв-42fl7. P~181. р.3IIIIЧaIв&-U98. 

Радіобвченва-S878. 
Р!щі0сві7ЛОllірчий- РадіоХВJl.lJJl-402. _р. ОДВОТОВОВІІ.-4267. Ре -4182. р. 8Вор0тв&;-41118. _.- Раді_-З928. р. pi8botobobbl-42fl7. PellCTpll'fOp--Й86. р. ВВOpOТROI"O crpyмy, 

РадіО8ідб .... - 3899. Радіосві.,nОllіряивЯ- РадіО'lllC'l'O'l'lll/l-31129. РereвератввВВЙ-4159. Ревстраці.в-4167 . зворотноl вarrжвс-РадіОl'&CJlіввllЦ'l'llO- 3927. ' Радіошвідввв---457. Pere~p-'ll1O. РевстріввиІ-4170. ств-4198. 3902. Радіосвопі'lllll.ll-3903. ' PllДIyc-3930. Pereввраців-4W. PeecтjиJмИиIt-4168. р. івдвкат0рве-4198. Радlогаслo--:J901. Радіосвовіа---3904. р.-вектор-З9S0. Р8reвеРОвaвиl-'183. Реес .. руваввв,-роввввв р. ЩQtmuве-41t8. РадіоговіОllетрв.ввlІ_ Paдlocтaцlв-4794.3905. РадімЬВІІЙ-3871. ' Реreв8РУВ&ІІЬвиІ-41f15. -4167. р.8а'ІЩІІ8--41D8. 3880. ' Радіoreлеграма-3006. PaдiВJIьвicть-3871. PerebepJI�8������,-роваввв Рееструвати-4t89. р. вері--'I98. 
РадіоroиіОllет:тВ-388І • Радlотелеrpaф-3907. РадіВJIЬиороамlщеввА_ -4162. ......-.183. ,..--~ PaдiorplUla- 882. 4925. - 3871. Реreверуватв--4I". р. мlIШІІІІвІ-418З. ...., 
РадіОГ:=і.ввІ-З883. РадіотелеграфІст .-стка- Радівтор-3872. РегуліввиІ-4176. р. МC'fIЩiоварвв/l- ».~ '191. , Радіог ів-3884. 3910. р.'плocuA-3872. PeryJllOвaввB,~ЬOIIaВIIJI 4183. р. 1qIyI' ...... 198. 
Радlоаатишок-3820. Радloreлеграфів-49S0, Разковв.-676. -4171, .1'73. р. вey~eBвI--4183. p.~I98. 
Радlоавв80В-ЗIЮO. 3911. Разо~75. РеГУJllOватв.-4172. р. B.~YWввl - p.Мo~.UI8. 
РадlоlllЖ8иер-3884--а. р. JIIиоroкраТlia--3911. р. иаr.wвниА--875. PerJларввl-4178. 41 . р. JIIIIIIOбt_-4198. 
Р8Д10_пас-3885. р. вастроєва--391І. р. оідтрвмввІ--87!>. регулврво зківввl р. lIIIp8Xoдoвнll-4183. р. lIOJI8PIIIIORВ8 -PaдiOKOIIYBI~i. _ p.cbepobaB&--3911. р. ПOJUIllввА--875. .178. р. C'IIIцioвapввl- 4188. 

3900. '. Рад!отеле= 3912. Раіои-4050. Р8гулврвlcrь-4178. .t8S. р.праі_ іlll8. 
РадіОIlO8Д}·К'IVр-3886. Радіотелег вв-4794. р. небе~оечви/l-4050. Регуnвтор-41'79. р. YC'l'allebbA-418З., р. ВptЖ8ВВJ іll18. 
Paдlоковеу.1іМаців- Радіln'eле ваввА- р. обслужуваввіІ-

р. __ ТВ'IIUdI-

~::: р. пр8ІІОВІІС8-41t8. 81181. 3008. 4050. 6179. P.~I98. РадіОIСJ'OIIЇР--З879: Радіотелеграфуватк- РаАОИО8вА-4051. р. ВOIIWВЧввА-41'79. P88mu1-4t88. р. ci1lcыllв-4118.. 
РаЦіOlCfWlllІ~8с). 3909. ' Ра(Я)IІа-4054. ;. CJeaпoceplWlі.- Рееоваво-4190. р. Cll8р0ваве-41118. 
РадіQIJ- • Рацlотелеекопlчввl- р.ввлqвна--4054. 4179. р. М8ктрв.виІ-4IDO. р. СІОрч0ве--41118. 
РадіQIJОІ'і ..... -3888. 3913. р. роаподlльчa.-4Q:' •. р. вelll'lulыllll41� '79. р. ooroкpaтвв.- р. CТPB--"'It8. 
PaдiQIJori,в~. Радіотелескопів-3914. р. C'�M'Opll&--4054. р. В\дворіткн • .,....4179. 41110. p.~I98. 
РlЩіомавк-ЗlЩ2. Раді~И--39-15. р. 4'YlGUUle __ 405 •• р. віДОО8ptЩ1COвd- Pe808abcobbJl-41DI,.IDЗ. р. !'fIIIetoи.---4I.IІІ. 
РадіCЩ8'leр-3IQ • Рад иlст,-СТка - Рамеио':"'3140. 4179. PeeobatoP-4192. р. a;cnвцIb&-
РадіOlCOll8'П-3t!y;g 3917. р. рухоке-3140, р •• Іеви( -4178. p.~вcьввl- .88. 
РlЩіOllt)alleВва- , РадіOl'eJl4l4ЮвіJl-3818, Ра(lфІка--4ОІіО. p.8'IOpBBBнJt-'179. • 1 • р. уаСІочеве-СSt8 • 

3&'15,5811. . 4945. р. oGиежувальна-- р. ranьмlBввI-4179. р. вillьцеввR-4192. р.=-4188. 
р. o,iuIorIac..-~l1. РадіO'l'8Jl8фoВІНІ8-39 10. 1511. р. JUlt!"'вцiВJIЬввI- р. lQIВJIоліиіlввli- р. Ю-ВCUI! &188. 

PIЦi0llQllllВ8-60\2. Раді::=И0llШl-47D4. р. lL1Iocka-401i5. 41, • 4192. ~1'-4!8!. P::0IC'IIIII.........-r6, , Раді иуватн- PlфttaucollВй--юоо. р.1идyJщіlвиl-4179. ~частотоlli!' -4192. $-41 •• Р 01l0в .. -81.. І 3916. P&II'f-4Df. ? р. _оввl-4179. ,......4200. iCl'lr-4 .... 
pe~o.o~~ РадіотеpalliJl-3921. Paa~360. р.lІ&lПВвоввІ-:-4179. р. ЖОJlобчаста-4200. 01lllC8lll--4ltl. 
1'IWсіпв.це1ll', : • PaдioтexIlllК-3921-a. Рап7овіcть-34lO., р. вваковв8-4179. р. i8OllbObaba-4200. Pem6J11U(A'f1-..е освІl'-
Радіоп;r.овлаlUl8- ! РадіOlJ8.XИiвa-S921-б. Рвфlнaцjв електроліt'н.на р. первввввІ-4119. ~. рівчаста-4200. ле ... _. 

за . ' ~o _5382. ' -4143. р.ООО8редві.-4179. ре ковв.-4201. Ремои-4Itt. 
РадіOllQPllA8-ЗIJ8.7. , ~ вaцl8....:..3D21-В. Рафlноваввll-4144 • р. вотевціlвиl-4179. Рекламве освlt'левlUI- Peмcurrвd--a08. 
PaдiOBpвl_B~6. ---звее. Реааавц-4144S. р. првмоваС8вl--4179. .196. PeмoJl'l'llOo ......... ' 
Paдio.p.н.IiII&'I-388~ . Раді ~# Peabtbbbb�-414f'1. р. :f.лЬC8lli•виІ- PeкyDepaЦів-4ID1. .Z08. 
PцIoв~~-~. .,1Ці 

~. PeaktkbhIC'�'b-4147'. ' .79. РеІС}'П8~ВВ,-Q1В&ВIIВ ~. 
PlWОПРОllене~. РІЦі иl- Pe&К'l'Oк;;-jl48. , р. peвepcвв~179. 197. P801n'J8ВВ88.~ 
РМI<ірфе"!,,р-31і118. 3 Реакці 1,"1\-4<148. р. рIВВобlЖВвl-'179. Реяе-41Н. -4205. ., 
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Ремовтувати--4207. 
РентrенівськиА--4200. 

р. проМінвя--4213. 
Рентrевlаацlя--4210. 
РеRТI"eнівовавиА--4211. 
PeRТI"eBI8yвaTB--4212. 
РеRТI"eиограма--4214. 
РеRТI"eво,цlяrpафів-

4216. 
РеRТI"eво,цlяскоШв--4217. 
РентreвОnогія--4218. 
РеIЩ'eИОIl8Трlя--4219. 
РеВТl'1Ulосвlт.помlр--

4223. 
РеВТІ'евосвіт.поJdряввя --

4224. -
РеIl'll"llВОСІСОпlв--4220. 
РеIl'll"llВОCleреоскопія--

.221. , 
Ревweвофотоrpaфія

• 222. 
Реll'l'Aвофотометер--'.223. -
P81nr'eвофотоМ8Трія

\ 4224. 
Реостат--4225. 
р.автоматичввІ--4225. 
р. важі.пьвиА--4225. 
р.ввтворцеввА--4225. 
р. відворітввА-4525. 
р. BiдllВкaввA--4225. 
р. IІОдЯВВА--4225. 
р. btopbhbbA--4225-->
p.Byг~--4225. 
р. rPaфtтввl--4225. 
р. l'JIIIФЇ'I'I!о-жввосрlб-

па.:-4225. 
р. двосхідчоотвА-

4225. 
р. А8кадивА--4225. 
р.деситковиА--4225. 
р.додатковвА--4225. 
р.дротяниА~4225. 
р. вапобіЖRвl--4225. 
р. 8ввчвАввА--4225. 
р. lІдІІО8ВвА--4225. 
р. івдукцlltвиА--4225. 
р • .пВІІПоввl--4225. 
p.~HOBBA--4225. 
р. важарввА--4225. 
р. обтяжввlt--4225. 
р.одвовaad.пЬВвА-

.225. 
р. о.піlввА--4225. 
р. первв~Й--4225. 
р. подвоєв8Й--4225. 
р. npвтич_иl--4225,. 
р.пуековвА--4225. 
р. ревереввивА--4225~ 
р. реry.півввЙ--4225. 
р. реry.пвціlвиlt-
~ 4225. 
р. poiIranyxceввA-

І 4225. 
р. ручвиА--4225. 
р.еамочвнвиА--4225. 
р. етьОЖJЮВвІ--4225. 
р.Т8Сьмоввl--4225. 
р. 'ІІІЧввввА--4225. 

р. точввЙ--4225. 
р. уаl'iIЧНВКО8ВЙ-

4225. 
р. цв.пlвдрвчпвА-

4225. 
РеocraТИВЙ--4226. 
Реотаи-4227. 
РеотавоввЙ--4228. 
Реотроп--42ЗО. 
РеотропввА--42Зl. 
Реофор-4232. 
Реофорввl--4233. 
РеоХОРД--42З4. 
Репаввв-4112. 
РеП8тиев,·ПВ}"І'ІІ--4113. 
Репeти'l'Oр--42З5. 
Репі.піт--4236. 
PeDJIbbbA--411З-а. 
РеІфодyк'l'Oр--4237. 
Репу.пЬСіАивl--42З8. 
РетортвиА--42З9. 
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4318. ; 
сакококпауидуВальииfi 

--4319. с. B8B8mbe--4320. 
СавОВllикениння-19. 
СамоreверіввиА--4300. 
СамОr8верувавни.- рован-

СакОКОlUlауидувавви. 
_довавин-431 '1. 

Савоиаllooryваиии .-'І'8ІІВН 
-19_ 

Саковакотувач-2136. 
2248. 

uи---429ll· 
еаводlll-17. 
Савоаакрн~ниА--4303. 
СаМО8&ПВЛlOваНН8.·.18НВ8 

-18. 
. С8ІІоа8П6JIьиик-19. 
СамOllВPllсуll&lПlR .-савии 

-4386. 
СамоапіpllllЙ-4ЗOfi· 

Саковаснага-4З06. 
СВМQИасв8Ж8llНИ.-асевиSl 

-j309 • 
СакоиаснажатиCJl.-ЖИ"I"R

cR-4307. 
СавоиасввжеииR--4З10. 

р. ивmвавкр" , ,,-778. 
р. некоКПРJlСf IпаIlИЙ-

778. 
р. ИИ8коввl-778 . 
р. однофааоввА-778• 
р. пвревіаввА-778. 
р. пересyвпвll-778. 
р. пусховвА-778. 
р. piaкцtttвий-778. 
p.~-778. 
р. репуЛьclйивll-778• 
р. cввsроllJlllЙ-778• 
р. стапіоиарвd-778. 
р. creриoвd-778. 
р. t:тoрчоввА-778• 
р. суднOВJlЙ-778. 
р. tbmobbA-778. 
р. ТІІХорушввА-778• 
р. трамВаАивІІ-778• 
р. трвфaвol!JJA-778. 
р.тигnоввll--778· 778 р. уа61Ч1111КО"::';; • 
р. швидвор -

778. 
РушШивІІ-7"Z9.783. 
РУШІІІЩ!І enea-rpJl1lP-

4278. 
~-1'14. 
Рид-4289. 4485. 

р. "I8JIJIoeneвrpllЧllllЙ--
4288. 

p.=~ 



" і \ 
І 

,..-..., 
І' '~ _ ",_ -,_ ..., 

~l. 
"' .... ,,.r ..... --



230 c .. ~ ува_" - Семафор lІВorорукиll Семафор ОJUlOрукиll - Скlсво арl __ 2и 

~~.-p()o CaITnoracnyвaHНJI - • 

~oponепnе""--4З34 
4396. 

СВ!ТnОЧУТnIOl1e'Jlo--44OO 

оponlпn_ •. CbITJloropa-fЗ86-а. 
CВI .. ~ •• -noвaaВII'-': 

с. 0AВ~yкd"""''73. Cbnt'l'Oll8I1-4БО7. c.вe~· 

-qепnевва-4333 
Саі",nодрук-4391 

С. про дкall-4473. СВJ1КYВ&ИВІІ-5285. с.иевftвв~ 

Самоpont .... --43З5· СаіТJlодруківвий-4392 с. ВllбіР'l8-1321. 
с.УРИnОК88ВвІІ-4473. Сиnоввll--4508. 453 • 

~~~ .... -' Світnодрукувания.-ко- . 
С. aauoba.ebe-1321 

С. ykablbbb��-4473. СlIJIовия-5302. c.~S8· 

ваиия-4391 
с. illДlllliдyanЬHe- . 

СеІІаФоркall-«74. С. JI8AIIaryжв&-Б302. с. оди • 

CaкD:.r~.-вовав-
Cai ... noeneктpB~445 

1321. 
CePBOlloтo~76. CWlollip--4509. с.одво=· 

CaITnoene~II'IBBI!_ • 
- одвобіqве-1321. 

Серодвва-4767. ClUlЬкaII--4510. 
с. ОДВО • 

~YX-17. 
4401. « 

Св!тnяввl!-2687. 
Середвіll--4768. С8IIбonічuвІ! ввраз- с.п·~ 

сам ОС=-4301. 
CbITnOllip-5428. 

CBlthb��-4402 
СереДОВіПЦе--4768. 4511. 4538. 

о -20. 
с. аКТВВЇЧІПІIl-5428 

CbiqOBBR-704: 4404. 
с. гав0ве-4788. CB��O'�'Pgqbbl�--4Б13. С. Рухо........-4538· 

~::.ровіааціllвиА-
с. БуваевlвськвlІ- • 

с. буаково-«04. 
С. ~IRll&l'llетво-4786. СlIJIIIТIIрвість--4Б13. С. C8J1oвplnOll88В&-

5428. 
с. aanBD[КOBe--4404 

с. зanі30llаrввтве--
СВІІетрlя-4514. 4538. 

Cuосвпровївацlя-
с.вуnвчИИЙ--5428. 

с. ваІІбіnьmо-«04' 
4788. CВIIпnексввІІ--4Бl8-а. с. ceкцtttвa--453ll. 

4341.4340. 
с.еnоктричввІІ -

С. ріввв-704. • 
с. Iвarpопве-47611. CВВ'l'Oвївaтop--4516. 

с. СВ118ТР __ 4Б38 • 

Самосвпровlауваввв 
5428. С • .f4:"BO-Фіяпково- • 

с. паpaкarввтве --4786. СВНТІІВіаацlя--4518. с. CIПI'fOid---

-а0вавв.а-4341 4340 ..,. 311tшувanьввl-
4. 

с. аровlдве-4788 . СВВ'ІОвlаоваВВЙ-4519 . 4538. 

Самoztд----4З«. • • 5428 •. 
Свічка-«03. 

С. ФОРОllarветве-4786. CBвтoвїayвanькall-4521. с. Cnибі-АрJlO--'6Б38· 

Caмoxiдввlt-4345. 
С'. iвтeгpyвanькall-

с. Гофверівська-4403 
СерпаввоваввІІ--487. СВВ'!Овїаув&вия.-вованвя c.cтpi~. 

CamO'lllllbbl-4362 
5428. 

с. ДOCJlТКова-44ОЗ . 
Серпаввувавия.-ковання -4518. с. cyпpвseвa--45S8. 

Сапеf:вd aarn.ввК-
с.і.КУnЯСТВА-5428. 

с. ~aRДOnЬHa -440з. 
--486. • CBB'�'Oblbyb&m--4Б20. с. 'I'&бnImIа-4538. 

348. 
с. кanopВIIВТpgqвнA 

с. IІОІІІнапьна-4403 
Сер:и"mm-488. 

Сввтовічввil--4Б23. . c.тapB~· 

~PдJl8'l'll-4387 . 
·5428. 

с. Bopllanьнa-4403.· 
Сер 77. Свитовія--4Б24. 

с. тeiJoфoВва-4Б38. 

с. КOIl'l'p8CТOBвII 
с. парвфінова-4403 

eвrвaпJr-44ll8· 
Свиус-бусоля-4525. с. rк::ефоРJl8'l'OllIl&-

-ce~.-Jleввв- 5428. 
- с. 1ІІ\'у'ІВ&-44О3. • 

евл-4506. с. ~ОКТРОIІОТОР-
38. 

('MPAll0-4368 . 
~. кряcmll-'Б428 

С. Ябnоuова-«о3. 
с. вбврва--4Б06. 4525. с. урвпров~4Б38. 

Cb��iC'l'-4420. 
с.кarиeткall-5428 .. 

c.-гоДВВ&-«03. 
с. bbciJtAba-4506. Cввycotдa--4526. с. ЧO'l'RР8фaaOU--:.4Б38· 

Cпcraввв-4420 
с. ~rквll-5428. . 

c.-lІотор-4403. 
с. bl.ocepeAJCOBF-4506. с.зсуиеиа-4526. с. mocТвфalloва--4538· 

Ca8C'1'В'1'11.-C~"":""421 
с. РІВВО. яскр&воств 

С.-ІІ. квадратоввlt-
с. вlдxвnьна--4Б06. С. покручеиа--4Б26. с. ш. ва IIВ01'OJCY'l'llllК 

Caiaadl-43 . 
5428. -

«03. 
с. віAJD'l'Oвхиа-4506. Сввхроиіватор-4526. -4538. 

Саівбурвtacьвd rnaB~-
С. poa('i~ввA-5428. 

Cв!uOBвA· --4406. 
е. ranыlвиа-4506·· с. !ШуCТJl1!llвA--4528. с. ш. и& aipICJ'-4538· 

саі фоРllатор-44 2. 
е. селеиоввll-5428 

СВlчкув&'І'ВА-4405. 
с. OJIОК'І'РОДВВ&ІІЇчва~ с.слуховнlt--4528. cвtoв--4Б39 • 

с. тI~BвII-5428 •• 
Св!чнвк--3268. 

. 4506. Сввхроніваціllкall--4БЗ3. ~.-~. 

78JIЬВIПr--1473. . СВlчвиковиА--3269. 
... eneктpollarвeтвa- Сввхроиівацlя--4529 . 

сві ......... -си-705 4385 
с. ХОlllчввl-5428 

Cai"'Jlo-2689 • • 
Са!тлоIliРВ'I'R-5430: 

Святве освітловвя-
4506. Свихроиі311-4534. ~--454I. 

. бeIu • 2544. 43М. Са!тnоJdрчвІ-54Зl. 
3459. 

с. enеК'І'РОСТ&'l'Pиа-
свихроиівовакall--4Б31. nairвeвd-

с. ~8-4384 Саі ... nоlliряввя-5429 
Corкoвт--4454. 

4506. Свнхровіауваиия.-аоваи- 4541. 

с. бin - • с.в&твскинА-4454. 

с.олектpuхеJdчва- ия--4Б30. ев-вв-Б8ОТ • 

е. віАбne--.зи. 
5432. • 

Сві ... nовепроllllКЛllllвl-
с. JCinьЦ8BBII-4454. 

4506. сиихровіауватв--4532. C8aW-5808. 

c.l�'�'p8abe-084 
с. КOllynтopввII.....,445 •• 

С. baTPBllba--4Б06 • СвихровічинА--4Б35. C\aBBBB-2880. 

е. rвCIdB_2544: 
4389. 

Сві ... ~t;ПpoJlВК1l8ВіС'І'Ь -
С. к. ввтвчввll--4454. 

С. вбурва-4506. СвнхроиввА--45З6. .CiAB0---4455· 

с. ropllllll8-4384. 
с. лосввкoввll-44Б4 

С. 8l1Ушувальиа- 4506. Свихроввість-45З8. с. oi~...3вe-4455. 

С •. eJI8&'І'рВЧВе-4384. СвітлопtДC .... іЬВ8 JlJПlоа-
Сезов rРОlІовнчивlt- . 

С. 8. сторонвя--4БО6. свихровос..,п--4537. С\АІІУВ8 ---«56. 

e.~ 
. 4457. 

С. lІВ1'Ветувальв~ CbphA--4898. CIm.=-4888 • 

е. :=811&--4384 
5439. 

Саі ... nопроаоР}.ll-4389. 
СоI~ВФ електрвчивll 

4506. снстока-4538. с. прові .... t888. 

е. .,.. .... -е.і....;.. 
8. 

с. I18КСВll8.l1ьиа-4506. с. астатвчиа--4Б38. Ci_ko-roeпCWIPCЬІІ& 

-4384. • Саі ... nоп~Р1С'І'Ь- CeKOllotop-44Б9. 
С. надава--4Б06· с.блоківва--4Б38. оnевтроава---44'12. 

439 • 
с. 1�O��MpC���e-43. Саі ... nопрокlll108&lJwud -

ColCТOpкall-4481. 
с. Н&XJ!Льва-4506· с. відбiltва-4538. cbмtвciвcыIIII12 •• 

с. BOIl'l'pOllЬ_2544 4387. 
Сокувдоlliр--4462. 

С. ивжва--4Б06· 
с. двополюсова-4Б38. Ciвycol,u.llЬВвll 4&2Т. 

с. вaпlaвlJl.бие - • Саіt'nопроміИI08&ВВЯ. 
СеJЩiIlввA--4486 

. с. иорll8Jlьиа-4506• с. двопроводова --45З8. СіпровlllORВlUl---4Б3O· 

4384. 
СоJЩiовованнА--44м 

С. осиовва--4Б06. 
с. двaraрвфва-4538. CiIl8lUUl-3218· 

е. !WIiвровсІЯВ&--48М 
-вьоваавв--4З88 

с. пересtчиа-4Б06· 

СаI"'JЮРВ'l'8ва-5428 .. 
СоJЩiОВува&ИЯ.-ВО_ИЯ 

, с. двофавова-4Б38. Ciпa'rII.-пвyn......за:9. 

е. _ровав0-4384. CaI ... Jlopobelbbb�-4385 . 
СеІЩі -4483. 

С. п. поаеIlll&-4506. с. двоmиурова--4Б38. Cipaвaa~. 

е •• _2544. 
С. піВеф''}вчиа-4506. С. двспвтчерська-- Cipuвoвaaвll 4863. 

с. вopIIIWt-a84. 
Cal'l'JlОСіJOВallИВ. 

со .:~65. 
С. ПO'l'PI .1 ........... 06. 4538. Ci~.---

-е_-4394 
КЦІ 7. 

e':J: __ BI- Саі"'Jlorenог~зз. 
СопеК7ІІІІІІІІЙ-4468 . 

С. ПРНlІУсова--4Б06. с. дуолвксва--4Б38 • 2. 

84. 
Coпermrввїcть-4469. 

с. ПРН'І'ижва--4Б06. с. ЖО8ІІова-4538. Clpuвyвa'I'II-4IIМ. 

с. poвelllll8-4384. 
Cai"nCl'Nller ВВІ- Солен-4470. 

с. пpomчвива--4Б06• с. а~івво_иа --4538. Cli-D--«81. 4488. 

с. '�'b1IUIIIe-4384. 
506. с. I�O'I'IIJIebhA--4470. 

С. ПРЯІІоввсна--4506. с. к льцева--4Б38. с. вувлувата--4488. 

c._p~. 
g:"'JIO!NJIеграфіи--5434. с. СІСЛув&тнА-4470. 

с.реактввиа--4БО6. с. l181'ивтв& -4538. c.~-448Т. 

Catt'JlO8abba-43tЮ 
lt'noren=B-5436. СопевовнА-«.71. 

с. ро8Тиranьва-4506. с. Iliшава-4538. cua-- 2. 

Саі'lJlоабllp8'1--3180. 
Саі"'nOl'ВЛ вїа-54З7. Co~p-4473. 

с. рушіllва-4506. 
С. IIBOI'OllCllJlЬНВКOBa- CJIaaaI:'nII- -4053. 

Cait'JlO8II.1U''l'bicm.-4388 
CaiTnoren ввнА - с. oblbbbA-447J. 

с. оВі ... лоєлекур"иа- 4538. ~81'. 

CldYo�08��8---6388 • 
5438. 

4506. 
с. IІИОroароводо-

Cai'rJlOl8xblba-4386 
с. вв!'ЩнвА-4473. 

CJCё'=:=- 581'. 

Cai ... nol'llC.'d~ СаІ ... no.xelliчвJdl-5442. 
с. ВХlдкall-«73. 

С. свпровівацlRва- 4538. -ZI82! 

СвI ... JIOI"8CЛIIIJIIII--4387· 

4506. с. lІио=:ова-4538. СІсвАаВВВ. --

Cal9MI'8C1� .. ......-- • 
Cai .. n01ieJdIl-1і443 

с • .-вопокааввll--44?3. с. сфорвчва--4506. 
с. ІІВО І.орва --4538. 4357. 

at'I'. 43118. 
с.lt'JIOЦlдIIJIо-ШS. 

с. l18Левьввll-447З. С. теРllічиа-4506. 
с. IІвоroЦllклlчна- CВQ&ТВ. скввyn....шs 

CaW.WI)"UDIIЙ-4400. 
с. I18ршрутввll-4473. с.тяrnова--4Б08• 

4538. Cai~.· • 

С. lPIoropyквl-4473. ,'о чвииа-4508. 
С. настр08ва--4БЗ8. Скісно ap'_~7". 





с..'1"-4711. 
с. Zpoma'l"Jmlll.l-4711. 

сuадuыDll4358 •• 
сма,цuыul4358 •• 
CкJJaмIDII-4802,4556, 

4713. 
Сма.цавв.в-4З55. 
СКJJа,цеRldl-4594. 
Cмвдввl-4595, 1653. 
СКJJадв1C'tIr--4595. 
См8Д0ва--1657,4712, 

4590. 
с.8атва--4712,4590. 
с. ввпередв&-4712. 
С. електров1д'ЄІПІ&--

1657. 
С.електродод&ти&--

1657. 
с. неватиа-4712. 
с. П0З8I1а-4590. 
С. ПРJlllOввсва-4590. 
с. paдIUЬBa-4590. 

СклвцеввІ--5816. 
СКJJВЦIDВ&ВII8,-цьoJiaвви 

--5818. 
с. електрпчв&--~I6З. 

СКJJВЦJOваnr-5818. 
CUBЦII--5818. 
CКJJвцьoвaввtt-5818, 

5817. 
CКJJO-4806. 

е. «aJIа~806. 
С. rвічеВе-4806. 
с. сrwroфaJr»--4806. 
с. ГР&вчaet'e-4806. 
С. аапoБJасве-4806. 
е. кольора.е--4806. 
с. ЛIOC"l'JЮве-4806. 
с. ЛRIIDо-.-4806. 
с. lI&pllopyвa~806. 
С. l�&tobbb&-4806. 
С. l�atobe-4806. 
С.lІолочве-4806. 
с. ОПUО8аве--4806. 
с. проеоJ)8-4806. 

Склуватиlf-4808, 4807. 
CICJIRBBI-4800. 
См .. ка-.4783. 

с. елеllевт0ва---4783. 
С. колівкувата-4783. 

СкоliлllТll-44l1, 4614. 
CкOBцeвтpoвaввl--

4567. 
Скои:~уваввв --

СКОRЦеll'fl'Щlува~,-р)"ва
nr-4588. 

СкорочеlDll-4685. 
L'коlЮ'lYJlallви,-чевви-

4884. 
е.аводвє-4884. 

Скорочувати ,-poТRТR
• 682· 

Скоче'ul-4548. 
~,-чеRВR-

4547. 
~,cкoтвтa-

Cкo~828. 

См .. -- СпuauиА 

с.ребааа--4577. 
е. батер.IВа--С577. 

Скребlt-4578. 
CbPBBB,-вька - 1714, 

5859, 1896. 
е.акукулиторв&--

5659. 
е. апар&ти&--5859. 
С. батерIАва--5В59. 
с. бmlСК&ВПЧRВICО8а-

5859. . 
с. BiAJ'all}'8lla-S859. 
с .• PO'8ba--5859. 
С.Десв!Кова--I896. 
е. жилыlи8ва--5859 •• 
с. 'аапобіасва-5859. 
с. алучва--5859. 
с.lаол8ціЬa-S859. 
с. каб1rева--5859. 
с. комутаціJlва-5859. 
с.ковтрольва--5859. 
;I.lIarвeтвa--1896. 
С. l�otop0ba--5859. 
с. вacтlвва--2719. 
е. ОПОРQва-1714. 
С. ПРJl'rll1lКова--1896. 
с. рад!ОСІСouічва--

5859. 
с. -Р08Jlоді.'1ьча--5!159. 
e.cтpyмeBToвa-S859. 
с.упусква--5859. 
с. чавувиа--5859. 

СкрввьковВЙ--I897. 
СкрввьхуваТВЙ--5860. 
СкруrЛlOВ&вви,-леВRR-

4582. 
Скрут-З39. 
СкрутевеЦЬ-=-I281. 

с. OZОЛОДRIIЙ-1281. 
Скрутевь-4583. 
Свручевиt-4584. 
СкручувалЬJЦJA--4587. 
СкручуваВRR ,-чеВИ8--

4585. 
Скручувати, СКРУТВТВ,-са 

--4586. 
Скубаввl-5670. 
Скуплвтв--22З2. 
с.упввіІ-45-72. 
Скynви--28. 
Скупчеввl--4570, 4710. 
Скупчуваввя,-IІІ'Qa- 31t, 

, 4566, 4569. 
Скупчувати,-~8. 
СкуцчуваТIICJI,-Ч&'JJICИ--

4571. 
Cuбкв#--4589. 
Слаб.о матаrвешdt --

4589. 
Слабвввв_I238. 
СлаБН)"tII--2695. 

, СліDВЙ~92. 
Слlпучіеть-2899 . 

, СлоЬс--I28. 
СЦу.ба--4599_ 
с.теле~9t. 
с. телефОQa-458t. 

Qnrасбовёць-.=-.4598 • 
СЛУ~ввА--4600. 

CJryп--4828. 
СлyziвRВIC телефовввl-

4601. 
~.Т,ДВОполюсоввіІ-

5127. 
с. т. одвополюсоввІ--

5127. 
СлyzоввА-51, 4601. 

с. пмвца-'-1055. 
СлибівсьКвl-4605. 
C��ok-2283. -

с. живосpjб8llJl-2283. 
С_ола-4628. 

с. газова--4628. 
с.деревиа--4628. 
С.кавЧУКов&--4628. 
С. К&ІІ'ивовуглииа--

4628. 
С_олевиJI--4829. 

• Сllолити--46Зl, 2703, 
З299. 

СІІолиниJI-4632, 4630. '1 
С_уга--ЗЗ28, 1288, З456. 
. 1834. 

с. баАдужа-1288. 
с. бічна--З326. 
с. б. В1І.ЩІІ.--3328. 
с. б. инжча--ЗЗ26. 
с. комута.ціJlиа--I288. 
с. MarвЄТHa--I846. 
с. мовчаНН8-1288. 
С. невтральна--З458. 
С. сило_1848. 

СмугиастиJl-З32? 
Смужка-З328. 
С.дотвчкова--З328. 
с.паперова--З328. 
С. реактнви&--3328. 

Снага--5813. 
Сна/!де_1571. 
Снасть-3528, 4789. 
Сиіп--46~. 
СпуванВR--2172. 
Снувати-2173. 
Собіварті~51. 
Соваl'ц--777. 
Сокель-5519. 
с.декоративввJl-5519 

Солеиоlд--4886. • 
с. _агиетувалыlllA-

4686. 
соленоlдмыlllA4687 •. 
СотєиииlІ--4717. 
Софіт-4721. 
Софlтовнlt-4722. 
Соха-4828. 
Сохнутн-472З. 
·Спа,ц--4726, 2882. 

с. ctpimkhl�-2862. 
Спа,цаиии-2862, 4726. 
Спадати, спастн-2860. 

. 4727. 
Спадвствlt-З294. 
Спвдвстість--3294. 
Спадн.иА-2881" 4728. 
Спалахальний ~K-

487,. 
Спалахнва--467. 

СD8Jlazyвавии СТаторвиа 

Спал6Хуванви ,-zнеини-

485. 
Спалахунати ,-хатв ,-ХНУ-

ти--466. 
СпмеииJl-4879. 
СпалВИRR--4678. 
СП8.JIюваm ,-лвти--4494. 
СпароВ&инJl--4732. 
Спароввиість--47З2. 
СпектрофотоМет8р-4738. 
Спере~тв-2629. 
СпвціильнвJI-473Т. 
Спечеиии--4734. 
Спвж-210. 
СпвжоввJI--211. 
Спвч~-117D. 
Спів-2919. 
Спlввідвошевви---4694. 
СпlвучнJl-З4li4. 
Спіанюввтиси ,-lІІР'Иси-

2828. 
Спікавнв--4734. 
Спlка'l'liси, спвктнси -

4735. 
Спl рали-4738. 

с. Iндунціilвв..-4738. 
с. нагрівна-4738. 
с. неівольоваиа-4738. 
с. пlдігрівИВ-4738. 

СпірuьннlІ--4739. 
Спіральво аігнениll --

4739. 
СплeteRнJI-4746. 
Cnлlтанви, летеиив -

4745,1243. 
Cnлітати,·лести-4744. 
Сплlтатиси,.nестиси-

1244. 
Сплощвииl-5258. 
СnлощувавRR,-щеИRR-

5257. 
Сплощувати, СПЛQC!l'ВТИ, 

-са-5256. 
СПЛJOЩ8ивl--4748. 
СnлющуваНRR,-ЩВВИИ-

4749. 
Сплющувати ,-щити-

4750. 
СповісииJl-1306. 
СповіСИВJC-1307. 
Сповіщатн,-віcrraв--1308. 
сповіщеииJl-l3Ot. 
СпожнваииJl-З4З9, 
Споживанни-З438. 

с. власие--З4З8. 
с. мішаИIІ-3438. 
С. иaJlмеише--З438. 
~. одночасие--З438. 
С. питомв-З4З8. 
С. самим ліЧНЛЬИИКОIІ-

3438. 
Спожнвати,-ЖШ'И--З439в. 
Спожнвач-З4З7 • 

с. ввликвfl-..З.a7,. 
с. дрібниll--34З7. 

Спожнвець-ЗlJ58. 
СпокіJlRRft--4751. 
Споленнв-4701. 
Сполука--4672. 

Спonучвииll--487З. 
Сполучении~701, 4872, 

4890. 
С. мєжнміСЬКе-4890. 
с. иlсцеве-48I1U. 
с. мІське трамвaltи&--

46110. 
с. ПРНJIісьне--48110. 
с. ПРИJIе--48110. 

Споруда-5302. 
Спосlб-З557, 4752, 2023. 

с. балlствчнвlt-4752. 
с.дввоиовнJI--4752. 
с. електротеIL~овиD-

4752. 
с. індукціliииlt--4752. 
С. КОllпеИС8ціllпиll-

4752. 
·С. маl'нетовиJl--4752. 
С. наблн;кениll--4752. 
с. иакладаини--47&2. 
с. нульовнJI--4752. 
с. перекро~752. 
с. IlлВН'І'81ВСЬКнJI-

4752. 
СПOC'l'8реженпя-2161. 

с. люстрове-2181. 
СПOC'l'8рі гати ,-perrн-

2160. 
Справа - 834, 2162, 

5З14. 
С. світлогаслівиа- 834. 
с.телеграфиа--834. 
с. телефоиив-834. 

Спрввдешвіll-7816. 
спрввжвіl-816, 1439. 
Справвnли--3528, 2182, 

1378. 
С. комплектне-2162. 
С. _оиreрське-1378. 

СпрUlllllit-1427. 
Спрввиість-2140, 1427. 
Справуваини-5314. 
СпрацьованвіІ-ІЗ38. 
Спрвцьовавість-lЗ35. 
Спрацьовув&ИНИ ,-_н-

ии-1334,1332,4782, 
4646. 

Спрвцьовуватиси,-цю
ватися - 1333, 4783, 
4647. 

СпрнlІмаиии,-lіиRТrИ-
4З7. 

СприJIматн ,-JlНRТН--438. 
спрвнитлвввJl--4S6. 
Спрннитлввість----4З6. 

с. електродвнаМI~на 

438. 
с. магнетна-436. 
с, uвтoмa--436. 

сприсаинв--4707. 
Спрвсати ,-скутв--4708. 
СпробннJI--3653. . 
Спроваджуваини,-женни 

-5187. 
Спроваджувати,-ДВТИ-

5189. 
Спро&ктоваllllA--4755. 

23з 

СпроеК'І'Уввавя,...-оВ&ІІВЯ 
--475 .. 

Спрое~756. 
СПРОМоаІвlС1'Іо пврепуск

иа--475S. 
СпрощеRRft-5266. 
Спрощув&иВll,-щевВll-

5284. 
Спрощувати. спрOCТll'lll-

5263. ' 
Спуск,-каиня-2668. 475S
СПУClCQтв ,-ствтв--2867. 
СпускВИIl-2668,4759. 
Спущввиll-2669. 
Срfбл0-4481 . 
Срібломірч! 'l'8ре8в--95. 
Сріблиствit-4479. 
СріБЛИCТG-ДВМЧВC'IRI-

4479. 
СрібllllA--4482. 
Срібввтв---4480, 4481. 
Ссочиа--4700. 
Стебlліт--4781. 
Стевити відпі~Зі88_ 

с. опі~2589. 
Стевлитв-5300. 
Стала-3414. 
СталвJI--3415, 4801. 
Сталіеть-3416. 
Сталополирвиil-З415. 
Сталь-4786. 
Стальнвit-4787. 
CTah-4714. 

с.електричннJI--4714. 
с. електротонічинJI-

4714. 
с. кінцевиll--4714. 
с. магнетниil--4714. 
С. иебезпечпиll--4714 •. 
с. Hecтa.~нJI--4714. 
с. нечипииJl--4714. 
с. пасввннJI--4714. 
с. переХQДовнJI-4714. 
с. початковнJI--4714. 
с. првтигиеинil-З324. 
с. світинJl-4714. 
с. cnокою-4714. 

. С. справивil-4714. 
с. сталиА-4714. 
с. у~~ениА-4714. 

СтендартииD--4788. 
СтанівкиJI-5ЗU8. 
СіаніолеинJl--4790. 
~иіOJlь-4791. 
СтаИОВНІЦе--3~24. 
Станок--47811. 
СтараиниD---О151. 
СтараИність----515 Ц 
СТарінни-4795. 
СТаріти-4796. 
CTapyhok-5ЗЗ8. 
СтассаніВСЬка електро-

піч-4'і97. ,'. ,., 
СТатичвиА-4і9l). .' І) .----:---... t " 

Стетки-5302. r' '" ~ 
Статор-4799 .. ' • , . ~ 
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Orацlllвиll - Стрижень ~виll 

а.ц1 .... -4783. 
08qiosapIlll8-4801. 
ONItI_pbi---...sol. 
~7N. 

с. aRfJIYnJnOpba--
4784. 

с. ппробва-4784. 
с •• 1юi0.lдка-4784. 
с .• I.qm.цBa-4784. 
С. IІ'І'Оривва-4784. 
-С •• уало.а-4784. 
с. I'8bbpa'l'Opba-478.а. 
С. I'OJIOBBa-4784. 
-с • .-обlчва-4784. 
-с ... oдa'I'К0.a---4784. 
-С ... опOJliчва-4784. 
с. аап.тва---4784. 
с. кlвцева-4784. 
-с. краІІви---4784. 
с. lІалОПОТУlКВа-і7N. 
-С. 1I8aaDdська-4784. 
-С. IllCbkA--471М. 
-с. oeuо.ва---4784. 
-с. освіТJJIО.альиа-

47114. _ 
С. пер •••• а---4794. 
-С. перекаао.а-4794. 
-С. пврввосва-4794. 
С. первсильва-4794. 
-С. пересувва-4794. 
-С. побвРВЖИа-4794. 
С. ПOJlьо.а-4794. 
-С. ПOl')'ЖВа-4794. 
С. прlllbluьва-4794. 
·С. ПРОlllжва-4794. 
с"рцI01І0.Ва-4794. 
С. реllОНТВО васважиа 

-4794. 
-С. PYX0Il8-4794. 
е.секафорв~794. 
е. еуДв"ва-4784. 
e.Tp8IIвa~Ba-4794. 
е. 'l'раВМ IЩllІиа-47'4.
е.траВсфОРlІ8торва--

47.4. 
с. ЦОlІ'І'ра.lьва--&794. 

~.ьoввll-3436. 
CrвпIНЬ-48.3. 
""'1І<'О'І'8ІІВ.1-48.4. 
Orерulаацl .... -48.8. 
'OreрllJll88Ц\и моатрвчва 

-481 •• 
OrepllJllayba'l'B-4820. 
CrepB-.428.. • 

С. МВВ'І'рвчuв-4281. 
Orep.ob.I---4280. 
CrвP'J'ВI-.336. 
OreptiC'l'lr-.335. 
CrePTB---4821. 4782 •• 334. 

(- .332. 
Cl'a----4853. 
(Мкаввв-4784. 
Onnca711---4785. 

. Orвкo •• I---4854. 
OrвpaBВВ---4762 •• 334. 

.332.4821. 
Orвpa'I'IICII. C'l'llJI'I'IICВ -

• 333. 4822. 4763. 
()rвcК---4491. 

OrJшкaтв.-св,.,.-4488. 
~95. 

с. -_.11І--4495. 
С •• астlnьв.I-4485. 

Orbcbebbl�-449З. 
OrвсвеВВИ-4492. 
Orвчка-.573. 
«Стіп. аВТОllа'І'ВЧВвІ-

4823. 
0riIK"---4825. 
0riI1l0-4828. 
Oriкатв. С'І'ІІК'І'ІІ-4804. 
OriКВВПи-4803 . 
OrIJJ-4827. 

с.апвратввl---4827. 

с. ~~ввaPB"-

С. ДOCJJідввl-4827. 
с. КОІІ}"І'атОрввlІ-

4827. 
с. радlоскоmчввl-

4827. 
с. реі'}'nі.в .. -4827. 
с. роаподіJJЬчвl- 4827. 

Стілець-4850. 
с. радlоскоmчвв.il-

4850. 
OriJJbIlllJC-4245. 
стілыIIIJc.''-4246 •. 

с. 1ІПІУ,1И - 4718. 
5835. 

OriJJЬЧИК-41Ю4 . 
С. івопьоваввА---4804. 

Oriва.-ика-481 •• 
OriЧввl-4805. 4836. 
С'І'О.ба-1729. 4789. 

С. lидyкroрва-4789. 
. С. роадIJJЬчв---4789. 
с. ро8віll8ва-4789. 
С. суцlльва-4789. 
с. чавувна-4789. 

С'І'Овбувуватиl IІВГВ8'І'-
709. 

С'І'О.п-4828. 
С •• ідraлувввll-4828. 
с. ВOJJЬ'l'I.ськвl -

4828. 
с. l"ра'І'ЧаствІ-4828. 
с. дерев·вввІ-4828. 
с. драбввчaCndt -4828. 
с. иcIIJJыIIIJc." -

4828. 
с. 9lU1бoвівськиl-

4828. 
С. паБJJе.вl-4828. 
с. K}"�'Obbl-4828. 
с. IIlxтapввl-4828. 
с. варlжввlІ-4828. 
с. васв.еииl-4828. 
с. ва'l'_ввl-4828. 
с. H-по,дІбввl---4М8. 
С. опорввl-.48J8. 
с. пере:кIДll81-4828. 
с. п~орввl-4828. 
с. ПCWIое ... ---4828. 
с. po8BOI"fВ8'1'вit- 4828. 
с.~.&uI--"'. 
с. cКnЦ8B .. --4828. 
с.тenеrpatи·I-.4828. 

с. 'І'М8фоВВІІI--4828. 
с. 'l'8ПnОВllектрвчввl_ 

4828. 
c.tpallbalbb�-4828. 
с. трубчаC'l'вl-4828. 
о-пв ПOC'l'8ВВ'І'В---4828. 
е-па C'l'ОЧВ'l'В---4828. 

Orовпець-li138.4831. 
ато.поввА-.613. 
0r0.пчик-5.38 •• 612. 

С. дудчаствl-16. 2. 
с. ро8подlllьчвl -1612. 
с. ТPBВCJJllцjAB"-

• 612. 
OrOJJbk-4829. 

с .• ідкидввl---4828. 
Oroп---4740. 

е. JJе1'lCO'l'ОlllПlil-4740. 
е. DpO'I'ИIIвrВ8'l'ВИR-

4140. 
С'l'опір.&І---4834 . 
Oroпnеввll-4741. 
OroПnlOваВВІІ.-nевlUI-

4742. 
С'І'ОПnIOВВ'І'И.-ПВ'І'И ---4743. 
С'І'ОПОр---4832. 

с. ЖllJJьввковвll -4832. 
. . о·с •. кабмвиlt-4832. оо 
С'І'ОПОРИ'l'И---4833 . 
OropobbIR-3413. 
OroРЧО."-290. 
OroCyвкB-4425. 
С'І'Очива-4776.4774. 

с. стовпова-4774. 
С. щоrJJовв-4774. 

OroЧИ'l'И-4775. . 
С'І'Очувавви.-чевlUI-

4764. 
С. в ДО'І'ИК-4764. 
С. babiABoIO-4764. 

0r0чyвa'І'И.-чIIТJI--oI765 . 
0r0ик-4799. 4824. 

С. бічввl-4824. 
с .• Ідтвжввl 4824. 
с.ооор"'---4824. 

Oroab-5ЗО"h 
. Oro.вчвl---4837. 
OroичоJCo--l)645. 
Orрвта-5З33. 
Orрачеввl-5334. 
OrрачуваВIUI;-чевlUI-

5335.-
Orpaчув&'І'И. С'І'рВ'І'ІІ'ІІІ-

5ЗЗ6. 
Orратocteра-48З7-а. 
С'І'РвжеВь-4815.4477. 

с. аводк .. ---48.5. 
с. ВИ'І'ИІІОВоввІ-

48.5. . 
с. блис .... ичВ8lЮвиІ -

48.5. 
С. БIСIІУ'Оввl--4815. 
с. .lUI8чви1-4815. 
с. ввcyвuIl-48.i •. 
е. 8fr.ll1l.BBl--4815. 
е. ABpe8· .... -4815. 
С. _""-48.'. 
с. 8B��181lll8--4815. 
с. lJIучвd-4815. 

с. а.рборунДовиR -
4815. 

с. комутацtIlВ"-4815. 
С. IIВI'B8'I'B .. ......:..as15. 
<'. IliДВИIl--4815. 
с.напрякпвR--4815. 
е. B~CKввI--4815. 
е. переда'l'Ивl-4&15. 
е. пересувальпвА--

4815. 
е. ПJIосквlІ-4815. 
е.поперечииl--4815. 
е...про81дввl-4815. 
е. eкmrви11-48.5. 
С.CIIOJJиввl---4815. 
C.-'l'Jl0IІвRвaJI---48.5. 
с. ЦJI1IlCOBBA---4815. 

Orp~еввR---4816. 
Q1'pВЖВlOва'l'вl--48.7. 
ОфIIl-4842. 5314. 4522. 
Orpi.llK8r--4838. 1296. 

с. acmтичва--4838. 
С. в1д:киJJoпокааиа-

4838. 
е. КОIІПВСвa--t838. 
е. _rв8'l'И8-4838. 
е • .еталева--4838. 

.. С'··lI&ПiJ10П0К&8иа-
4838. 

е.иврухоIla-4838. 
е. DOЛ.IIРll8OlllUlа-4838. 
С. ручва--4838. 
е. XJI'l'Кa-4838. 

OIpiJlкoB"-4839. 
~--4189. 
ОфIчка----.834. 
QrPічивl--472. .008. 
erpoбoдивов&І-3558. 
Qфoбоскопlчивl- -4840. 
Orpy&тypa-4844. 

С. tdвдриcтa-4ll44. 
0rpyII--5013. 

с. 88оди&l-50t3. 
е.б8Іерutввl-5013. 
е. вв7llill-50І3. 
е. валвк&l-5013. 
е. ВМ1lfS01 ЧВC'I'OI'lI-

5013. 
е. ВВК.IJичвиІ--50t3. 
е ..... kabb�--50І3. 
С •• lШІІредввА---5О.3. 
С. BlIlIJ)OcraввI-50.3. 
с. ввпроста'І'И-50.3. 
е. ИРlllИllJlJ>ивІ--5013 
е. исвaжввl-50.3. 
С. lIII:II:Iдивl-l 13. 
Оо_ lIlIXpobi-51.113. 
е. віА bac...,-49lO. 50.3. 
с .• lдraлужеивl-5013. 
с •• iJLцaвaв .. -t508. 
с .• iA·Cllввl-50.3. 
С. 8Wuimoввl-50t3. 
С. b\Cb"-5013. 
с. 8ВутрішнI8-50.3. 
е. ВOJIЬ'l'iВCЬ1C81 ІІОВО-

АВЧииl--5013. 
с .... рииииl--5013. 
c •• ~--60i3. 
с. raJIIobahillbd-6013. 

с. raлЬ8&иофарв.цичввl 
--5013~ 

с.двоф&аоввІ--501З. 
С. ДВФвренцlиnьивl-

50ї3. 
с. дlиктрвчввl--5013. 
c.дoдa'l'КOBвR--5013. 
С. дода'l'ввІ--501З. 
С. до вас-5013.і4920. 
с.ДОПОlllчииl--5013. 
с. ВllектричвиІІ--5013. 
/с. ВІІИіlШ1lll--5013. 
с. ЯUIВИJJьивl--501З. 
С.аабіжииR--5О13. 
С. авrвльвиА--5013. 
с. аалишков .. --5013. 
с. аа.uutaвви--5013. 
С. ЗВІІИЧииR-5О1З. 
с.аапіаииR--5013. 
С. абудивR--5013. 
С. аввдвииR--501З. 
С. ЗВОРO'l'вв.іІ--5013. 
С. авиааииR-5013. 
С. "lІииR-501З. 
с. акіпииR-5013. 
С.3. сихетричииR--

5013. 
с. а. ВВСRllетрвчивl-

5013. 
с. аовиіmвШ--5013. 
c.aeykytbA--50.3. 
С. аУC'l'річивl-5013. 
С. іидуктовaввR -5013. 
с. lидуктувальииR-

5013. 
С. кepiBBti..:: --5013. 
С. КОJJИВииR--501З. 
С. воловвl--5013. 
С. ковутаціRивІ-

5013. 
с.комутоваииА--5013. 
с. вовввкціRииR-50.З. 
C-lIИ ковцв8'І'рІЩіАи\-

5013. 
С. ворвсивR--5013. 
с. КOpo'l'Кoro _в

ва--5013 • 
С. lIВI'JI8'I'YВ8Льивl-

5013. 
с.капсвкальввD--

5013. 
с. 1I8IIlIA-50.3. 
с. lIuol ЧВC'I'fИ'II-50t3. 
С. lІВВдРівииR-501S. 
с. I18W1ВBOB .. --5013. 
с. 8И'І"І'ЬО8и11--5013. 
с. I���'�"�'bOlIO-IIIUIPввR-

50.3. 
с. ІІІкрофоввиіІ--ІЮl3. 
с.lllвіПльввil-5013-
с. ІІІИJJВВиІІ-50IЗ. 
с.lІЇсцевиl-50IЗ. 
С .... о ...... а-и1:t. 
с.IІОДУlliooвaииl-

5013 •. 
с. I�O'�'Opo.blt-5О13. 
с. иаввдви.8--50.З. 
с. пuiдвd--5013. 
с. вallбillыlпll50Iз •• 
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С .• 8_U&lIA &018. 
е.пас~13. 
с. И&C1IIUКlDII-5013. 
с. uева'l'Ивl-6018. 
с. вeaan~8-6013. 
с. пeneреривввl-li013. 
С; вepoOOilвil--6013. 
с. B8ClDIeтpll'llOlJl-

5013. 
с. ВОР8К.IJЬииІ-501З. 
с. оБІжи&l-50I3. 
с. oбnDкввI-5013. 
с.одвpzyвaииl-5013. 
С. одиocтallв&І---а4t5 • 
с. одиофааоивl-li013. 
с.оеи08ив1--6Ot3. 
с. па~-50IЗ. 
с.пврвввииl--60IЗ. 
с. пвjlelllживl-501З. 
с. перепу~-60.3. 
С. пврервaввl-501З. \ 
с. пврею..ввtl-5013. 0-'" 1I8JМ!:II:рвсиі-501З. 
с. lIJII'OIIIII-50t3. 
с.~IЗ. 
с. піДfllllДllllR-5013. 
С. повииІ-50.S. 
С. подвіllввll-501З . 
С. пOJlllPиваціlвlll-' 

501I~ .. 
с. DOJIВР~"'-

5013. 
с. Пров!ДКOC'l'В -&013. 
С. простиА--5Ot9. 
с. П •• iдp.,.,.,..lIIIA;-

5013. 
С. п. ВІМ'_е'Р 5OtЗ~ 
с. протaиcииl-50.3 • 
с: пуmocaцilвlll-

5013. 
с. пycJI08вit-5013. 
с. peJ"y.IIIIJIB08IIiввd-

50.3. 
c.pi.~13. 
с. ріllllllЦ8Ult-80П. 
c.~-8013. 
с. poвraIIY3I8ии1-

5013. 
С. pobillXll8lllll-5Ots_ 
c.~ 

1»013. -
С. po8IIJIЧJIIII-5U. 
С. JIOC!'f'IIII-5013. 
C.~ 

50.3. 
С.СІІІІОІІІІСва:81188-

50:'3., 
С. Сllll8'l'pllЧlllll--40U. 
c.~-

5ОtЗ •.. 
е. CВDDOвi8JВВJJ .... 

-5013. 
с. сf1lporllВ .... -1018. 
c.~cм,.... 

П. . 
с. 'I'8OJIIIIII'IIQII--50IS~ 
С. 'I'8DII_ap ___ 

5013 • 
с.~рlllовввl--ЗOt3. 
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С·!8РИoen.~"инй __ 
5013. 

с. тес.пI8сысІІІ5013 •• 
c·7p1lB&JJd-6013. 
с.7риФааов"--5013. 
с. уабf'lllllJCO"'_ 5013. 
с. урвнчаствА--5О13. 
с. У. 811JUП1ЧJП1Й--5013. 

c·tт· ... --5013. с. 8"-5013. 
с. радІІЧввА-5О13. 
с. риlвивl-5013. 
с. х.lliчmdl_ 

13. 
с. фраиuiнlвсыcJdt_ 

5013. 
с-.. ФУкові--5013. 
с. XBIlJUlctbA--5013. 
с. ХУТКО8llіинвl--5013. 
с. ЧІІС"І'ВовиІ--5013. 
с. ШВИДІСО8МівНІІА_ 

5013. 
с. шостифвзовиl_ 

5013. 
СтрУМ._1378. 

с. ICQB'I'JIO/WIIIIt-1378. 
CrpYM.BJr-3435. 
OIjIfJIIIвa 8IJ.К"I'JIII'UI&-

4848. 
CrpYMBBH��A-4U3. 
OIjIylliвь-5013. 
Crpумобlг--5028. 
CYPYJIOHAIB��B,-веАеВIUI-

5014. 
Crpумовв".ик-1362. 
ОфумовіА--5019. 
~yмoвiAНIIA--5019, 

. 5015. 
Cтpyмoreвepa'l'OplUlA_ 

5016. 
Струмоабврач-5032. 
Струмоабиривl-5033. 
OrpУМ08иівиик--5018. 
Qфумок-3435. 
о,руиообиежинк-5020. 
Orpумопереривннк_ 

5022. 
CrpумoцlдвідииА-5021. 
о,румоподіn-5027. 
СУРумопрвАмач-5023. 

е. щіnВВRВА-5023. 
Orpумопровід-5024. 
о.руиопровідввА-~О25. 
Orpумopoll,ЦpiбllllК-5017. 
о,РУМОpo3JlвчввА-5028. 
ClPУИОР08щщiJJ~5029. 
OrpУМОр08подlnЯJilJ.ll, 

-nеВИ8-5О28. 
orpумoр08подїnыlJlк. 

5030. 
ОІр)'JlOр08подіnJ.чd.- , 

5з81. .. 
QJpyввиl.,-4845. 
OrjIУШувавии ,-шеввв-

4847. 
СтрУIІІУВ"ТІІ, етРУcиyrв, 

_4718, 
СтрУШУВ&ТІІ, етРУе.тв --. 

4848. 

OwyrlR-760. 
OrfкaЧ-1570, 5191. 
~.:.:~8Jle-1570. 
... ~~ .. 1Т-4849. 
Orynитисв ,-nвтисв-

4636-&. 
Oryпа-5577. 
OryпИР-2911. 
OryпіИІОВаIllШ-716. 
Crfпівь -- 4782 '5577 

~852. '. , 
е. ВВМіРчиl-5577. 
с. аадві8-5577. 
с. передвіА-5577. 
е. пересічНllA-5577 

4852. ' 
с. ПоllВИЙ-5577. 
с. прикорочеНІІА __ 

5577. 
с. частковвА-5577. 

Orymur--5577. 
Oryxaввв-I238. 
o,~28. 
СтИ1'8I11Ш,-rиеВВВ-4855. 
Ствra'1'll,-rп:,-са-4856. 
о,И __ I834. 
о,ижнвА-4857. 
Orьожка-l834. 

с. асфanьтована_ 
1834. 

с. бавовнина--1834. 
с. ry1IOba-1834. 
е. l"}'JIоваиа-1834. 
с. дотнчкова--1834. 
с.8JIучиа-1834. 
е. іВОJIВціlиа-I834. 
е. JIIIIIIC8.-1834. 
с. иідва-I834. ~ 
с. иепраеовава-1834. 
с. овокеРитоВ&-I834. 
С. ОJIВв'ииа-l834. 
С. папероВ&-I834. 
с.fiроеиопена-I834. 
е. свіТПОЧУТПIJDа-

1834. 
OrьожковиIl-18З8. 
0rь~ообвивииА-1835. 
OrьожкопосувинА-1837. 
OrьожкуватиR-I836. 
CybichhA--4691. 
СувісиіСТЬ-4691. 
Cyra.-2238. 

е. вугпвва-2238. 
Судвна-,.-47 НІ. 
СуДиоввА-4858. 
Суки0-4861. 

с. аабеетове-4861. 
с.Обвугпене-4881. 
с. пpoonівве-4881. 

(,'у nьфатовавlJ4.-4863. 
Супьфатувввu.-тоиаиия 

-4882. . 
СуJlЬфaтyu,~. 
CyмaPнв1t~_885. 
СуиіеввА-ш.. 
Суlliсвіс:ть,-46и. 
Суиіш-4Щ8., . 

с. аабестова-4711. 
с. іаOJJЯЦiАна-4711. 

С. І. Гуперівсьва-4711 
с. ПРОТНРНВJIьиа-4711_ 
С. реаRціАИ&-48t8. 
С. СИOnЯН&-47.Н_ 

СумуваllШl,-мовании_ 
4866. 

CymybaTh-4867. 
СуПОРРЯ-48911. 
СупрОТИ' скероваииl_ 

3786. 
СУПРЯга-4701. 
СупряжениА-4702. 
Суприжеиість---4702. 
Cypornтнa автеиа-4873~ 
СусідвіА-4704. 
CYCTab-5583. 
CYCT88bbA-5584. 
СУТОЧки--3720, 1732, 

1121. 
с. иеЖИПОП8JCOВі-3784 
с. Jliжaanівовt--3720. ~ 
с. ПОВітрвИі-1121. 

Cyxвil-4877. 
СуходіпьпиА-4878. 
CYXO~n~--5400. 
СупіЛьввА-5487, 682, 

4747. 
Суцlпьвотирнеивй--5487_ 
СУЧИИИВк--32111,1746. 

С. 8КТИВИОСТВ--1746. 
с. ООапеЧНOC'l'Jl-1746. 
с. вбираИИВ--1748. 
с. ВВДЄТИOC'l'Jl-1748 •• 
с. ВИlCOрвстании_1748_ 
с. виповиюваиии_ 

1746. 
с. відбвтm-1748. 
с. віддаваИIUl-1746; 
с. відІІIИИОСТН--1748~ 
с. вa&вlloiaдYKцil.,-

1746. 
е. гістеревииА-1748. 

с. ~6~дapeьквA-

с. діепектричиоl ив,аій-
lиоств-1746. 

С.добоВИЙ--1746. 
е. еsoиоlUчниЙ--1746. 
с. заranьинА--1748. 
с. ааобтвжеиии-1748. 
с. звиаJCу-1746. 
е. іидУКціl-1748. 
с. користанИИ-1746. 
с. марнотного P08ci8~ 

пи-1746. 
с. MaI'1l8ТyDaВНВ--

1146. 
С. міЦИОСТИ-1746. 
с. ивдіIlИОСТИ-1746. 
с, вводвочаеиости-

1744. 
с. иерівиоміРIІOC'rll_ 

1746. 
с. обвитковвА-1746. 
С., ООтИlllЄнви-J.748. 
с. ОДlfочаСВости_1746_ 
с.опору-1746. 
е. підCВJIеннв-1746. 
с. ПОВВ~--1748. 
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с. поправвиА-1746. 
с. потевцімьивR-

1746. 
е. потужпости-1746. 
с. Rpвnучеиия-1746. 
с. провlдиоСТИ-1748. 
с. провороотв-1748. 
с. npolUиюваИIUl-1746. 
с. nPOИИКJIВDости-

5560. 
с. реакцil-1748. 
с. po&TBPy-1748. 
с. розширу-'1748. 
с. СВІІоіидукціl-1748. 
С. сопячноro оевtt'Л.и~ 

ия-1746. 
с.твмпературппR--

1746. 
С.твпnовидатности--

1746. 
с. 'I'IIJIJIопровідноств-

1748. 
с. тертя-1746. 
с. траисфорJПЩЇI--

1746. 

T-поАіЬвR-4800. 
ТабmЩR-5672,4802. 

т. rae.njвиа-5672. 
Т. вуиервa.-4lЮ2 .. 

Табnичка иумериа-IІ83. 
Тaбnичннй--5673, 4803. 
Таиса-41106. 

т. відenівиа-4806. 
Т. аа твриіновіс'1'Ь--

4908. 
т.~аиаитнв~. 

Тam.кувавИя,-ко_иии-
22118. 

ТаИГ8нс-4907. 
<f .-бусоля-4fЮ7. 
Т .-буCOJlВ аБСОJllотва-

41107.~ 
t.-ram.вaИОlle!8Р-

4907. 
Т .оофааОIlВТ8р--4907. 
'І',1ютометер-4807. 

ТaвreіщімьниЙ-4908. 
Танк ЖИJlЬНllков8Й-

411011. 
т. каб~еивА-4908 

Тunвп-4910. 
Тaв'I'anoвlІЙ"'5:"'811. 
Таpaбu-1211. 
"]'аР ......... 1І14. 

т.гуртоввА--4814. 
'1'. АеиииА--41114. 
Т. двфереuціМЬПвit--

4814. 
". JdвімanьuпЙ--4914. 
". вічивА-41114. 
'1'. OJWIнаJlllllЙ-41114. 
'1'. ocвll',11IOВ8JIЬввl-

4814. - . ' 
'1'. піnьroаd-4914. 

с.трпвкоств--1746. 
е.УГ8llуваИIUl-1748. 
с. yтpaT~1748 • 
С. унвпиll-1746. 
с. фор •• кривоl- 5420. 
с. ЧУТJПlDOCТll-1746. 
с. чутвости--1740. 

СуП18РIUl--4879. 
Су~ьииR-48711. 
Сушнтн-4880. 
CymіВШІ,-шеННя-4881. 
СфервчввА-4883. 
Схека--4885. 

с. 8ВТопnексва--4885. 
С. BHllipoba-4885. 
с. ДOCJlIДва--488Б. 
с. дятпева--48іІr.. 
с. аведева--4885. 
с. надГ8иераТllВll&-

4885. 
с. пр0сте-4885. 
с. радlмьна-488Б. 
с. рівиовартна-4885. 
с. роагориеиа-4885. 
с. СКJIвдиа-4885. 

т 

Т. подеіЙuнЙ-41114. 
Т. табличвнВ--4914. 
т. таКС08иll--4914. 
Т. ~ьoвкR--4814. 

Тарпфікуваuuя,-ко_ва: 
--4111&, 

Тарифпвit--4916 . 
ТаріПК8-4812. 
ТарільчастиR--41113. 
TacbI�&--49114. 

Т. ryJIoba--41194. 
Т. гу.овава--41194. 
Т. іаonяціRна-4994. 

Тасьмовий peoctaT--
4988. 

Ташка-4864-а. 
ТверднЙ-4917. 

т. хврактеристиК&--

1042.
Твердість-41117. 
Твердиеиия ,-ді инв-

27311. 1222. 
Твердо ТRrнепиЙ--4817. 
Театрофоп--4918. 
Текти-5000 
Tesтypa--1490. 

т. аабестова-1490. 
т. бевструктурва.-

1490. 
т. гнічена-149е. 
Т. груба-I490. 
Т. ЖО1l'1'&~1498. 
Т. іаоЛЯlP_иа--I490. 
т. лоеиякова--141Ю. 
Т. иеевIТJlОПроаора-

1490. 
Т. opoonl_14ІЮ. 
т. черво~l490. 

е. CIIJ)CI1Q8II&-4881>. 
с. тpaвenнцlAвa--

4885. • 
CxВJJ--4557. 

с. крутиА--4557. 
CXbnhtbcb,-ЛlІ'І'Вси--

4580. 
Cxвnьивй-4561. 
СIlдець-4852. 

с. про.і ...... 851. 
Сходи-I840. 
Схрещепвtl--4579. 
СхроIЦ}'1l8I1Ш1,-щеини-

4580. 
CXpeJllYll8'l'll,-ехpeenrl'll , 

·_-4581. 
Сцеві'" .88"~ 
Сяево-1719, 4542. 
СJdbю-1718, 4542. 
CbttbobbA-l'12S, &011. 
Свttву-.пьвиl-17Z1. 
CbbymbIUl,-ВОJIIUIIUI-

1720. 
СяАвува_1721. 
СЯlІВВи-4542. 

ТМе&ВІ'Огрвф-4И5, 
4921. 

Teneaвororpвti .......... 
4812. 

TmePpaka---4924. 
'1'. ввутріlПlUl-4И4. 
т.аакордоивa--48lt. 
Т. oJl'l'll1llla--4I124. 
т. первоовeв&--t924. 
т. ripввama-4924. 
Т.ре-.... __ 

L4824. 
т. СЄll8фoрна-4l124. 
т. enуабо __ 41124. 
т.~ииа~. 

~;;;a-49!4. 
т. kЬвoввA.:....lI25. 
т. дe.uвi1lcыcd-

4825. 
т. друків .... -49211. 
т. aanіанвчНllA-4l125. 
т. ~юВ8IIМIIdI-

~4t25. 
т. цаминв8-4l125. 
т. !�Bcha-4l125. 
т. Побережвиl-4f25.. 
т. noжeжuвА-4_~ 
т. ПOJlьовиЙ--4915. 
т. урцоввА-4_. 
т. _11-4825. 
т. Х}"І'ІІОчвн~. 

Teael'Jl8tjct,-crкa ... 
Тenerpatiи-48S0. 

'1'. -1CJIМ'I8-_. 
1'. дIIIUI8IDCII8.-481О. 
у. ДУПJJellCва-4llO. 
'1'. 61181n'pJl1l1la--4МO.. 
,..Ic:&~. 
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) "'"':'-----
т. квоroкратиа-4830. 
т. ордвиарва-48ЗО. 
т. подв6Ана--4830. 
1'. ПOJlьова-48S0. 
т.проllенеllJlУКОва--

4830. 
1'. ра.цlофон1Ч!lа-4830. 
1'. CB��mekcha--4830. 
1'. екеровава--4830. 
т. (!КIJ8ДRa--4830. 
1'. erplчва-4830. 
1'. DТIUI-48ЗО. 
т. череаокеаиеька 

4830. 

теле~~в., Теяе 1ІІІЦВО-4831. 
Теле 

-4 1. . 
Телеrp"~вопорв,, 

-401 •. 
TMFBB-4831. 
Тея' Yjlll.~ 4113 • __ 
Телеrpoфoбу,QВall.-

4833". TM8i ..... -41127. 'rеле в-4832. 
Теле ybabbB,-фоввввв 

-426. -
1'. двобlчве-4826. 
т. одвочаев.--4826. 
1'. етрlчве-4826. 
т. CfldCbe-4826. 

Телеrpaфувап-4828. 
Телеllет8р-4838. 

. Телаоб'IКТІІВ-48З7 
Телеор.--4838. . 
1'еяеекопlЧlllll-4НО 
ТелllCWріО~84і. 
ТеяефоЙ-494t. 

т. Адеріае .... -ш2. 
1'. ApeoВll8JliBCЬ8lll-

4842. 
1'. -Seмiвewcвl---4842. 
т. JUЮпо,'1ЮСОIЦІІ-

4842. . 
т. ДВOJЩ~Q42. 
1'. ~t'ВЧIIIII-

4842. 
1'. яOlКlC}'ll8,....-4842. 
1'. квoroxpal'вd _ 

4842, .1 

I'.B~842. 
1'. 118C1111IIIIII-4tNJ. 
1'. -.JIIDЦ(I--4842. 
1'. CWlOIIJtfJlO8Вl -

4842. 
T·CWlCIIIO.D"'ONJ -

4842. 
1'. одвоушпl-4842. 
т. ОДВPUШYJl..а..-

4842. 
'.п~. tlE81111t-4N2. •• РЦООВВІ 480. 

Тел leт,~; 
Мі. ,.uenp ..... ~. 

... «*I1I!IOf1 61', . 

тел§ВВI-4846. 
. Тел ~846. 
Тел l�-Т8.ІІеrрафвllЙ-

46, ' 
ТМефовво-фовопор ... 

-4846. 
ТМефовOJIвІ еяр:lвнвк 

-5127. 
теЯS .. IІ-41N8 
Тея BO~4M7. 
Тел )~4Ю. 

1'. AJЮ'I'вйd--4td. 
1'. етьожкоВIІІ-48t8. 

ТелефовуваВНIІ ,-ВОIlaJl-
811-4843. 

Т. двоllp8ТRe-484З. 
1'. kborolCpa'rlle--4NЗ. 
Т. ве .... ве-4NЗ. 
1'. CJIdЄlle-4Н3. 

ie.uet0-4848. 
Те8/lefo'lorpaфi8--4t51. 
~. 

~орВа-485З. 
... pa'I'JPbd-4854. 
• еодOlli"r-41157. 

1'. 1I&J'В8ТIUII-41157. 
Теоретвчвва - 1300, 

4868. , 
Теорlll-4I15 •. 
~вa-4859. 
т п ___ • 4864. 

т. _Іеве-4860 
ТеМобатер11l-4870 .. 
TeмOBBДaTвi~753. 
. т. Т80ptIТ81UIa--4753. 

TeM08BI-4861,4968. 
т. ВllDeP_eтep-.4868., 
т. I'&ІІЬВ8НОllетер С8ІІо-

пвсввl-4971. 
Темов.їд' ЄІІввІ-4978. 
ТеМодвІП'}'В-4972. 
ТеМодо,llaТВd-48ЗО. 
TeWlO8.lle-IIJCa-..4 .... " 
'I1ea-~~"'" 

4885. . 
Tem08.lleIC'rpOllBI�-5790, 

4866. 
ТеІШоел8lleв"r-4887. 
ТеМОll8rиетввІ-4975. 
ТеМОR8прyra--4977. 
TeMO~979. 
Тeмoupoвiдвd-4М2. 
~08.IAвieть--4962. 

1'. =~ВТРВЧВ_ 

ТelШор}'DII .......... 72. 
TeMocriIbd-486З. 
TeMoeт\~. 
Темоетрук-498З. 
TeM0t..-4864. 

T.lobi .... J-..4864. 
1'.ІІІІ'І'О..-4864. 
т. раакціJ-4864. 
1'. CBITJlOJIa--4864. 
rT.~. 
TeMotpbbkbl--488 • 
Тeм~. 
Tepe.b-soo. 

т. ruИ880lIJI8CТIIЧII1. 
.-300. 

т. елеКТРОдиваll1чнl-
-300. 

т. 88KPJI'BI-ЗОО. 
T.IВДfRЦiIBI-300. 
1'. KOPO_Obi-зоо. 
.,. karb8'l!Jl1-зоо. 
т. IІІІ'І'аІІCIJIМ!pIIЧВi.-

300. 
т. пружвввt-300. 
т. срlБЯОllірчі-3ОО. 
т. ТРIDl&Чl-3ОО. 

Te~287. 
Te""B-4773. 
Тер'nвоввl--4777. 
TePIlIBO_IC'�'b---4777. 
TepIl10вввl--4867. 
ТерllOбатарlи- 4885-,(4870. 

т. меВТР~IЗ6. 
Tepl108iД'8IIвd--4878. 
TepJlOДВТ8кт0p-4973. 
Tepкoдoдaтввl-4880. 
Tepll~886. 
ТеРIІ08яевтрвчвd __ 

4885. 
теРllоел8llеll'l'-4987. 
Teplloll8rв8Тввl--4975. 
TePI�OIlet8p-4976. 

т. еJlевтрвчвd--4976. 
TeplIop_~I. 
T8P~T--4882. 
'!'ерllофор-4884. 
Терпуr-2256. 

т. aшlфfВ&JIЬвв8-
225б. 

Терта-5081. 
т. е.пеВТРOJlі'l'Jl1lВе-

5081. 
т. каrиетве-5081. 
т. I�OJIekym�PB8-5081. 

Т8рІ'ЬО_1ІЙ-5452, 5135. 
Т8CJJвreaцJя-4990. 
Т&C.llівсьКllЙ-4989. 
ТетроД-4995. 
Teuв.-...4996. 
Техвік-4997. 

Т. IIoКfIIYJJIIТOPB_ 
4897. 

Т. I18.1ПUCвх струмі_ 
4997. 

т. ЖВJJьввкова-4987. 
т. аlllвввх струкІв""'; 

(4997. 
т. lI8БJIава-4997. 
т. II8JIВX CТPYIlIв-4997. 
1'. paдlоrpвфIЧНа-4997. 
т. телефоВВ_4997. 
т. уетавовн_4997. 

Тexвtчввl-4998. 
Т8ЧRВвd-l047. 
Т8ЧRВо-І048. 

т.8ІІ8.ІІьr&llвціЙВ8-
Ю48. 

1'. l'ILIIьвавlчне--l048. 
т. IвO.llвціЙ_l048. 
1'. _0108&ІІЬВ8-1048. 

Т81ЦIІ--48118, 3435, 5013 • 
T ..... -48~. 

Течкlсть-4819. 
Течвиl-1046. 
TB�Cep--500z.a. 
'l'вIIЧaco_вl--460. 
ТВв0nь--5ооз. 
Твп-li0О4. 

т. вlдкрвтвЙ-5004. 
т. аакрвтиlІ-,5004 . 
т.аввсввl--5ОО4. 
т. вaпlваакритвl-

5004. 
т. BOpкa.llьввl-5004. 
т. l1118учковllЙ-5004. 
т. ціЯКОIІ II8КJIвтиl-

5004. 
Твпов"-5005. 
Твреа--2634. 

т. вlвпева--2634. 
т. орібн ....... 2634. 
~769. 
т.мевтродввaвdчи8Й 

-769. 
т. елевтростатвчнвА-

769. 
Твтpaцilввl-5007. 
ТвxвtI-5008. 
ТвхорушнвlІ-5009. 
Твхорушність-5010. 
ТвхОХ1Диість-50Iq. 
Твчвв __ 5599. 
твч.-5599, 5644. 
ТI-S01З. 
Тlя0--4952. 

т. вбеояютве-ЧОРВ8-
4952. 

т. _ідбввнI!-4952. 
Т. д!lIII8rвeтвe--191i2. 
Т. жарове-4952. 

. т. I��H'beth1!-4952. 
т. иаелеКТРВ80ване-

4952. ' 
т. васнаженl!-4952. 
т. В8I1агиетне-4952. 
т.одворlднI!-4852. 
т. па~rветН8- 4952. 
т. ПРОВідвI!-4952. 
т. проаОре-4952. 
т. cbital!-4952. 

Тlнь--4956. 
т. електричиа-4956. 

Тlньовиll-4955. 
ТIст0--4992. 

т. 0.ІІВВ'янI!-41"'2. 
і1стуваТВЙ-499~. 
Тканвва-5011. 

т. аебестова-5011. 
т. дротЯВ __ 5011. 
'f. l80яяціЙна-5011. 
'f. Me'�'8ha-SОll. 

ТОllсовівеькнА-50З7. 
Тон-5038. 
ТОВ8Jlьнвl-50З9. 
Товквl-5040. 
Товоrpафlчвв 118ТОДВ-

5042. 
TOBP�&��B8;-5323. 
TOB!��&tb-5329. 
ТОQКIII-З1.t7, 3118. 

Т_lсть - Трасувати 

Торllована ВОяосввв-
5\Ш .. 

TopK-3575., 
TopkaBIJII,-КВ8ВВ11- 3575. 
T~052. 
T.--S052. 
т. ввхlдва.--6052. 

, т. вlдвовlдва.--6052. 
т. bya.��oba--5052. 
т. крвтвчне--5052. 
T.II8~5052. 
т. l!eвтpanьвa-5052. 
т. ВYm.0вa--5052. 
T.cвi~052. 
т. чут1lJllla-6052. 

Точковвl-5051. 
Точввl--З522, 5053. 
Точвість-5053. 
Tpaвep81r-3226, 5054. 

т. дотичкова--5054. 
Т. попереча-5054. 

Tpaвepaoввl-SOS5. 
Tp&llI8l-5057. 

т. беаре1lкo1llll-5057. 
TJIIUOI8IIbb�-5058 • 
'!'JIaвcвepтep-5061. 
ТР&ВC.llитор-5О62. 

т. двферевціяльввl-
5002. 

Т. кіяьцевиll--5062. 
Т. поnіllивl-s062. 
т. ТeJIефоинвl-5062. 

Травсяяціllввll-506З. 
Трввсяяція-5064. 

т. на OO<:'l'illBOIIY струмІ 
-5064. 

т. на робочоху струкі-
5064. 

Травскlсїя-З540. 
Тpaвcooaвцhr--5066. 
Травсоорт--5067. 

Т. мектровввll-6067. 
Травсферввl-5068. 
Траясфоркатоp--504l8. 

т. ацеріОдвчввl-SQ88. 
т. Браувівсьввl~. 
т. ВИllірчвА-5СМІ8. 
т.вроробнвl-5088. 
т. BВXIдввl-506l1. 
т. аідсвсввЙ-5088 •. 
т. ВУ.ІІВчввІ-5068. 
т. Bxiдввl-5069. 
т. 1'8СВ.11ЬВ1111-5088. 
т. rOJJовпв8-&088. 
т. rpуповвl-li088. 
т.дВофааО~ 
1'.' двферевціuwndt-

50611. 
Т. дoдaткoвal--5069. 
Т. ДOlloввA~1). 
т. допоll1 .. "-5088. 
т. ЖН8ВJIьввl-5069. 
т. 88C'1'fВ811J11-5068. 
т. aaxвcввl-5068. 
т. IIJI&pRиl-S069. 
т. ВВ8880IІІІІ-&О88. 
T.a~ •. 
t.-ЬІІаІІ-506tI 
Т. кіnьцм'" ІЮИ. 
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т. KOJIobul--608l • 
т .-коипаYНJi--608l' 
т. КОlШ8ВC8ці .... -

5869. 
т. II8JI08BOIlo1td-5088· 
т. IrIaрковіllCЬКllЙ-

5069. " 
т. Jl8ЖllJlIIIIПOIId-

5069. 
т. I18p8S1111Й-liOd. 
т.lllкрофовнвl--5ll8e. 
т. JIIOJU'JlіщіІввА-

508t. 
т. веевкетрJIЧIIIII-

5069. 
т. ВВ8коllllA---<i_. 
т. обертоaвl--li089. 
т.оJUijumшA---6068. 
т. ojllВotuo~069-
т. ОАВOIПIIJ'яeвd-

508t. 
т. OJqI8IIIII-508t. 
т. павцерllllA--0O89. 
T.~ 

5069. 
Т. П08Їt'(JOllClfAlfil-

5068. . 
_т.П08і~. 
т. ПРОIІUкввA---li068. 
Т. пускоВJl8-..-5089. 
т. peryJlibbd-508t. 
т. ~rp авв...а-

T.Cвi~ 
5089. • 

т. Cкorтiвcьa8--6O. 
т. статвчнвl--li089. 
т. eтaцioввpвd .... 
Т. OI08Joвк' іОІ8. 
т. ~1IЖВfIIIВI~. 
т. cxiдчacrв11--5089. ._ 
т. Тее.аіммс" -. 
'1'. ТРIUlOlЮ~. "-=---'. т. :rpq&aoad-aollt. 
T.~ ......-aOIIt ... -
'f.~_ 

=-ooet. , 
т.у.в_lli_ 

6bвнo--508L . 
т. У=8Вобl_ 5811 .. 
т. .,.,.....-. 
т. ~, 5811; . 

~ 
q=~' . =.-&crl3._ 

вн--5072. 
ТравсфоpllJ8Wl-з07' •. 
'l'puo ........ 54m. 
'�'p4�e=.bb,-eoJIaaa. -
Тpw.~. 
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-'ГpeJocи1l-995. TP·Dlapo •• 1--5107. 
~ 

... подвllllla--5127. УгакlвиlIJC.-fИO. 5297. Треlmщь-993. Триma~вlстЬ:-5107 • ... подIЛКОВIL1І&--5127 у.максикальинй- УправлЯ'l"ll.'ЯИIl'И-ІО118·, 
'ТpeктIВll&--893. 2001. Трlод-=.з114. т. покостоВ&-5t27. 

у. кlдииll-5297. 5216. Управств0--5259. 
т. L1IOJliblla.-2001. ~іСК---ІЮ87 • т. ПОpollClUIIIв-5127. 

у. оліАииІІ-5297. у. кеталёв8Й-5216. Упуск-270. 
т. вlдбвввв-2001. ICJCIIЇвия.-свеl!Вя-5088. т. ПОРЦМllllо_512Т. 

у. поВі'I'JIIIIIIIЙ-5297. у. обертовНЙ-6218. у. '&ureвовнй-270с 
т, вуглввв-2001. Вlска'l'llСИ~-6089. т. пмріllв-s.127. 

у. те'lвввиll-,5297. у. ПОЛlOCOВиіІ-6218. у. подвіlllUdl-270. 
'1'. іржава-2001. IсвутиА О. т. ~втrевIВб __ YraкiBBICТЬ-845. у. ,фааоввЙ-52t8. у. потрIЙIUdl-270. 
т. кокусова-2001. Троl'lвк-Iit 18. І27. 

Уl'lUlоваиИЙ-5296, 843. у. Х1І'І'ВІІЙ-5218. 'Упущеииll~50, 

т. пеr.l'IUI8вова-200 1 • ТролеЙ-5121. Угаковуваввя,-кувавия у. ХЛ1JпакOJQdt'-5218. Уражаm-3392. 

т. qJ eBytb-2001. ~еlииll-6122. 
т. ровпlрвв-5127. -'5292, 842, 3441, УквзJ1ИКOвиfl-52t7,і УJIIUК8ии11-3394. 

-Тректіввя..:...s21, 992. РОП~l:-5123. 
т. ровподlль.а--5127. 5295.1238. Уввауваввя,-аавия- Уpuceиия-3393. 

-ТреIl'l'iТИ-994, 322. трос-- 1 . ... СВЛО8&-5127. у.оліilВе-5295. 5218. ~93. 
'fpeтивииІІ-5091. :Н:Х0ClЮll-512&. 

т. скляна-5127. у .' повl'lqlЯlll!-5295. Укаауватв,-КІІ3М'ІІ- ~ГУЛЬОвaииll-6278 • 
'ТретиИINlms--5092 . РОЯК-5118,4905. 

т. суставна--5127. у. регульоваве-529Б. :>219. регульовуваивя,-JПD-

ТРвбічниll-5108. т. роавlкВІІІІЙ--5118. ~уБКУВILТвІІ-5128. J/'raковувати ,-кувати ,-СЯ Укладаввя,-девпя-5221. ваввн-5277 . 

~РИВRЛиА - 951,950, ~яковиА~r;119 .. руБQдеРааіВка--5129. -3442, 844. 5293, Увладатв, укластв-5222. Урегульовув&ти,-ЛlOва-

3887. _руба-5126. 
Трубопровід-513t. 1239. УкріплеввА-5231. ТИСІІ,-5279. 
ТрубопроводовиІІ-5t32. J/'raввпвя, угиания - YplIII&IIJUI-2515. 

. ТРИВL11crь--850', 3687. т. жилыlJllcoа--5126 . ТРУб'iacтиll-5130, 5133. 5185. 
УкріПЛlOваlПllI,-леипя-

УpиджeJIIUI-5314. 
Tpna'l'llllA-5095. 'І'.88Побlасва--5126. Трудво Р08щ1ІПІІІЙ JlOCВIIК 

5230. 
УCIIJIевпя-5281. 

т. вахис8а--6128. J'riвкa-51B5. УкріПlIJгrв,-ПИ'І'В-52З2. 
ТрввожииА ДІІВlиок-

т. kaM_-5128. -5134. J'~атв,-нтптв .... 269. Ультраавдіововнй - Успово_ти-529S_ 
5080. 

т. пlдтpllJlll8--512S. Труск-5087. 7дар- 190. ~ 3558_ YCNВa-5302. 
ТрвдотичковвА-5099. 

т. провlрВ'а-5128. ;U:віВСЬКиІІ-5138. у. акУС'І'ВЧВНЙ-5190. УльтракороткІ хвилl_ у.блискаввчвикова--
ТриелеКТРОJt1ПlЙ-5111 . 

т.прочисиа--512е . -5137. у. блвскавковвА-5190. 5239_ 5302. 
. ТрвелекевтоввІІ--51t2. 

ТруБКа--5127 . 1'yrierь-5137. y.8Boporввl--5190. УкаааиИЙ-354_ у. виклИ'lИa--5302. 
. ТРRЖIIльвиА-5096. 

т. Бмлівська--5127. ТyacaвIВRJI-4855. У~реввви--5190. Укааатв-358. у. впутріmия-5802. 
-ТРВЖИЛЬВИlC-I449. 

т. Беf.?rкавівСЬ- ТyzuiTII--4856. -7дарllllЙ--5192. Укааува:Іьвик-356. у. reBepBmpвa~OI>. 
·ТриввачивА--5097. 

51 • Тулу1!--2769. Y.IIЦIвтв,-pвтв ,-СЯ -5193. Уllаауваиия.-аанни-355. у. дввIBкo~802. 
·ТриколоннвА--5098. 

т. Браплівеька-5127. ТулубеЦЬ--Uео. 7'дІЛ-5342. Умбра-2. :у. докова--5302. 
-Трикутввк КOpo'rKoro аа-

Т. вакуумва--5127. тулыl81-5153.. Уабlчиик-5657. УlІВКІШВя-349. у. елllX'l'pOOCВil'JIJO-
КRКaIПllUl-5094. т. склуватиА--5153. у. довгНЙ--5857. '1. беапосередвв-З49. В&JIьвa--5302. 

т. опорів-5094. т. ВellЄJlьтIBCЬ_ у. ківекаRJrpвфіuа--
1>127. Тульпаиува.тиll-5154. у. kopotkbA-5857. у. в кол0-3411. 

ТРВJI~гветниА--5101. Тyиrвр-5139. у. JI&ПIemвii-5657. '1. двферевцjяль~е-- 5302_ 
. ТРВJI8вив-5199. Т.вевтвльва--5127. :y.K~Aвa--5302 • 

т. bJUIiprm--5127. ' Тyпd-5140. Уабі'lввковВЙ--5661. 349. 
ТpВIIВ~200. 

I'.BB~Ba--5127. Тyпlсть-5140. УаБIЧВВКО~662. '1' каскадие--349. 
у. ,II8IDIIВ0вa-5S02. 

·ТРВllВч~869. 
Т.ВИСКОКОВВRа--5127. Турбіва--5141. Уабочевиll 659. у. >lнттьове-349. 

у. Кl!Оr0ФВ80Ва--5302. 

т. КО~ТОРВИА-- ... відraлуава--5127. ТурбівииІІ-5142. 'У8Cloчyвaввя,-чевия-- '1. на пересвдаиня- у. "sдпОТУЖИ& -
48 . 1'JjIбoaль"рва'rOР-- 5858. 349. 

5802 •. 
І'.ПОКРУТВИ~3206. Т. восветрввка--5127. 

5143. Уабочува'l'Й,-чвтв-5660. '1. ва ПРВЙllавпя-349. 
у. ОДRофаа~302. 

т. щlтковиІІ~69. т. випускова--5127. 
~reBepaтo~144. УаеклеllllЙ-1117. у. на сliітл0-349. у. OKp~a--5302. 

ТРВJIаппrвовиll~5102 . 
т. ГаІІслерlileькв -

Тy~K0-=5145. УlIIDIJIЖIвальвиА-1120, '1_ на tembo-34t. у. oeвl'rJDDВ&l.l~. 

5127. 5302. 
ТрижвиА--5201. т. Гітropфtвська- ~евт~Вг-5146. 1271. '1. нааvстріч-349. , у. ПЇДОflкОВа--5302. 
-Трвиlжок-5085. 5127. . Тfiпвu--5 50. УII8lIЛJOВ&ВJUI,-девия-- '1. наПlВПосередв&- у _ попередпя-5S02 .. 
'ТрвпокааввІІ--5097. т. ryкOBa--5127. ТlОДepfвськиІІ--5152. 1116, 4690_ • 349. у. похідва--5302. 
·ТРИПОЛlOCOв"-5105. ... ебоиl'lOll8-5127. Тиr--5155. у. бевпосереднв-1116. '1. НИВlCOве--349 • у. рaдfcmmеrpatи_ 
ТРВПОЛlOCовlсть-5W5. 1'. 88Побlасиа--5127. ... ПРllродвіА-5-155. у. патуральве-111t1. '1. посередвє-349. • 5302. 
·ТриполирlІІІЙ--51t5. '1'. 8IJучва-5127. т. ШТУЧНIІА-5155. у. перекежве--1116. у. ріВВОбіжв0-349. у. РО8Поділь.а--5302; 
·~ВПОЛВРJliСТЬ-5115. т. lаоляціАва--5127. Тиraввя-l»155. у.повв~90. у. (ау)стрічве-349. у. сільсько - roeпо..ар-
. рвпроводовиІ--5106. т. іекрова--5127. 1:ІІгарепь-:-677. у. сліпе--I116. Умикатв-461. ська--5302. 
Трвпроводовlсть-5100. t.K&B��Ykoba--5127. Т. lIIIКK~-677. у. урввчш,те-4690. Умикач-347. у. craцiflBa--5302. 
'ТрирвкевииІІ-5104 . т. колlпувам-5127. Т.rло- 55. у. Ч8С'1'ко~90. у. батеріЙвиll-347. у. ~УКОpollПОЮ.llьча 
'ТрироввА-5100. т. KpyKciIlcыla-527 •. ~. елеКТРИ'l~155. Уаеклювати,-лвти-1119. у. важільвиА-347. 302 . 
. ТрВСТОВlЩIIIJиА-5098 . Т.ЛОСRНкова-5127. Тиrловиll-5156. 5160. Уаеклювач--1118. Уміщатв, Уllістит.в-3369. у. телеграфвв--ОЗ02. 
·Е-"-51е9. ... JlilC&Jli'l't>-SI27. ТиrвевиІІ--5159 . y.boAorpaAbbA--l11t. Уllова--5291_ у. "IeJIetоива--51J02. 
'Три oвiCТlt-'-51e9. т. K'BКIL-5127. Т.roвиА-276. у. водоструиивниА- УМфОРllер-5245. у. ТІІІІЧ8СОВа-5ЗО .. 
. Тр. IDОМИфаао- ... ВВСО'lеиа-5127. Тиroтlвия-38З8 • 1118. у. ДОПОllі'lввfI-5Ш • у. ~_1ШllIIIOВ8 --

виІІ--5109. ... О8ОивцlАва-6127. TIlryuA--51S9 • у. водявиfI--1118. у. ІдьrнерівськвfI - {) 02. 
'ТрIIDИЛ.ВввА лlчвльвв" т. олив·вва--5127. ТяжавА-275. у.двострумивниА-- 5245. ' у. трвфaa0вa-5S02. 

--5103. т.паперова--5127 •• Твтивна обв..........юs. 1118. у. каскадвиІІ--5Ufi. Уставка--488. 
'ТричастКОВIІI--51tО. т. підлоroва-5127: ТЬJIIIвиІІ-5147. у.ОДЯОСТРУКВНПRА-- Уl(формерввІІ-5246. y.~. 

1118. У ніверсалыlllй5248" у.88Побі_~ 
У8Я'І'Вся-3737. Увідвв-524е. у, леnwro---..е8. 

• УкааіВНRЙ--5220, 5217 • Упад-2882. у. олив'ява--488. 
Указвик-5216. Упадвввя-286е .. у. ctabi8JIeba--468. І 

у. ввлвчвиll--5216. Упрuа--521і9.- .,. УВI~ив---4І8..-
~бe8п8'lyвatll."""'- УвlбраивА-3188. УвllUlвеRИll-462. у. випадпвА-5218. Управлевиіі-l098. у. цив лlАиa--4f18. 

М51І. \ Увlбpaorв-l0. 3183. YВЇIUlвyrв-$48. y.abykobbA-5216. Управлівив телеграфве У СІ'ІІІІЛеввА-4'lO. 
~бваати,-СІ ..... --51". УвllІТи--47 •• Уl'Вllіввиl--841, 1240, І у. контрольвий -- --5259. УCl'llllЛВИВЯ. __ 

~б·РВТІІ.у6р .... -10,1183. УвIККВ8виI-'-S50. 3443, .5294, 5298. 5218. у. телефоВВе-5259. 5302, ..... 

См.ки. enектрот_нl'ІННА. 1. 
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у_. vставитв-

'71. 
YcmвoB~. 
YI�'�'&��08JIellBA--&ЗOS. 
Yc:taJlOllJll�7��,-В11711-5304, 

5300. 
Устввоввd-5ЗО5. 
УСТВВОВIІ1ПС-5306. 
YCTB'�'�CobbbbA-U93. 
У CТВnCOВyв&llllUl,-K}'IIIIB

ви,-КОВВВIUI-2492. 
у. верухок&--24ІІ2. 

YCTB'l'lCObyba7ll.-Кува'l'В-
2494. 

Ф&брвваціа-5Ш. 
~348. 
ФaIJa.....-.S3.7. 

І
. l'OJIobba-5347. 
• JlОІІOJdчвa-5S'7. 
· ВП8еlllJlева-5347. 
• вепошкоAЖtlва-

53.7. 
ф. вероадільва-5347. 
ф. веревапружева-

5347. . 

і
. почвткова-5347. 
• ПОШllOAЖtIвв-5S,7. 
• lIJIO'I'Ueacba-5347. 
.• РОЦlлева-5М7. 

Фааов"-5S48. 
ФааОВRвввик-1362. 
Фааокereр--53'9. 
ФaIuoшквиА-5S51, 1863. 
Ф8в'І'ок-5352. 

ф. UIO.lbIAbbA-5S52. 
Фа.РаА-5353. 

•• lІlжввродвііі-5353. 
ФаpueblcJ.lcиA-53М. 
ФаpaдllВlЩlи-Ш5. 

ф. ::N,ООlдалЬ'!6-

ФаJllWl'lНВЙ-5357. 
Ф8р~358. 
Фарб8-17&1. 

ф. сві'l'лорОасІввв-
1751. 

ф. cКJIBцeвa-1751. 
ф. 'f8JJеrрафва-1751. 

Ф8р6івlIJIi( BanOJt-I755. 
ФаjlбoввсииА-5540. 
ФвjI6vвaв~.-бовaJllUl-

2602, '1758. 
"lIIIe~1758. 

Фанвс-53П. 
Феро"I'JI8'IIIВЙ-53fИ. 
ФеРОllіp8'r-5З65. 
ФеРОl:lci~ера ..... ...........,. 

ФеpotoВ-5367. 
....,papieillcJ,Jcd лlчць-

biJc...-iЗ6S. 
Фв(О)вар--6404. 
Фl6ра-6361 •. 

ут.рlll-531'. 
УсуваННJI, VС}'невви -

5309. . 
Усува'І'И, УСУВ)"І'и-5311. 
Ycyll}"l'llA-5310. 
У'l'ИOревd-2501. . 
УТВОРJOВВВВJI,-ревви-

2500. '681. 
УtворIИlВП',-рll'l'Ji,-eи-

4680.2502. 
·Уті_5319. 
Y'�'Ol�b-5З24. 
У'І'ОIIIJIIОВ8ВВИ,-Jl8ІІВИ -

53~. 

• 
ф: бiJJa-5368. 
ф. ВУЛВВвl801168а-. 

5368. 
ф. червова-SЗ68. 

Фlryра:-5369. 

fB елеX'l'pвчвl-5369. 
в КУllд'l'iвські-SЗ69. 
в Лlrreвберroві-"-
5369 •. 

Фідер ди.ас. <жвввлlo-
iпuP-5З70. 

ФідерВВЙ-5S71. 
ФіlСС&Ж-SЗ72 .• 
Ф1J«:0II8IIId-SЗ74. 
ФIJ«:ув&ІІІьввІ-SЗ76 • 
Фіксvваввв,-совввни-

5373. 
ФIJ«:)'ІІ8'І'И-SЗ75. 
Фlщ,'І'8р-5378. 
Флаroві'l'-5388. 
фJlе_івrівсысв ЛIDПIа--

5390. 
Фліll'lТлвс-5391 • 
ФЛЮJ«:Кетер--5З9S. 
ФЛIООр8СК)'ІІ8'І'В-5S86. 
фЛіОоресцевпіlввА -

, 5396. 
ФJJюоресцевціа-SЗ94. 
Флюороск0а-5392. 

ф. CКJlIWI"~53t2. 
Фококетер--ЩI97. 
Фоку0-5398. 

ф. I�brbetbbi�-SЗ98. 
ФоІсусоввl-5399. 
ФОІІіIВllft-5401. 
ФОІІіJl-5400. 

І
. 8OJIara--5.'00· 
. ОІІва' ~вa-54eo. 
. срібва-5480. 

Фou.~МОО. 
ФоВОІ(Мер.-54Q6. 
ФО.оме~. 
ФОВО~". 
Фoвo'I'eJieI'JllloU-М1)8.. 
Фовофо~о. 
Форів ~_5'12. 
Форка--юз. 

ф. 'Ру.ау--М13. 
ф. лвварu~13. 

У'І'РlUI&Вви-51119 . 
Y'!"fJloa-482. . 

у. дcmmcовВЙ-482. 
у. ~вlтоВВЙ--482 .. · 
у. _РЛlOчевиil--482. 
у. і8OJlJЩiЙВВЙ--482. 
у. порцеливовий -

482. 
у. потріlhndl....-.482. ' 
у. редукціlвиl-482. 
у. УПУСlІВв:It-482. 

Ущїльввl-21Б'. 
YlQbb�-I<&55. 5877. 
Уиввlсть-5317. 

ф. ПOllовввчаста- 54u.. 
ф.сввусо~ва-5413. 

~рК1ввв&-5417. 
ФорковаВВЙ-5415. 
ФоРJI)'II8JIьии-3370. 
Фop.yJI&вНН.-IІОвавви--

. 541,4,2498 •. 

t. ведостатвє--5'14. • перерваве-5414. 
ФОрIl)'ll8'І'В-5416,5418. 
Форкула-5419. 
ф. еlllliрвчва-'5419. 
ф. Токсовова-5'19. 

ФорПосВВЙ-5421. 

е
ресщеВЦіJl-5Ш. 
pbbA-5422. 
'РВО-СПВЖО8RЙ-

5422. • 
Фо'І'ОraJIIo8&ВоrJВФluвА 

-5424. 
Фотоraльвaвоrpвфіа -

6.25. 
ФотоrpВФічниА-5427 . 
Фотоrрвфін BiдIWJЬB-

4951. 
ФотоllМ'8р дrиш:ь <світло-

.lр_5428. 

Фото~рJlЧllllil-543' • 
Фото.етріа-5'32. 
Фотометруванви,-РОВlв-

ни_5429. . 
Фотометруватв-М30. 
Фотофов-Ц40. 
ФотофоJIIIКI-Шl. 
Фраllll4Ївlвсьавl-Шt. 
Фравк.лlвlааціа--5М.7 : 
Фpaв&1dвlsyвa'l'в-5~ 
ФjнWc.ldIlOld'l8р--544.9 • 
ФреІІОІІРВЙ-М50. _ 
Фрееу ... ц-5451. , 
ФРIІТова ПОРЦЄЛJlВВ-

5453. 
Фр"I/.Т-:~, 
• }'Кo8IIII~. 
Фу~-М56. 
.y~~1J4 - 5407. 
.ус-М'. 

Xap8KT8p-5459. 
L 8аС'І'ІІреІВІІІІЙ-54.'і9. 

Xapaктep1lCТJla.-5460. 
х. ввутріmви-5460. 
х. двUlliчв-..!і460. 
х. аоввlmви-!і480. 
х. IСОlІП8ущова--544\О. 
х. обтаІвиева-5460. 
х. реryJUЩiilвa--54OO. 
х. C'�'B ..... ba-5480. 
х. у8БIчввво..-s460. 

Хаpaк'l'8fВC'l'ВЧIПІі-
ме ,5462 • 

~1-1637, 971. 
Хвилвив--2069. 
х.lІ.ІІlІІвввви-781. 

е Хввлв-402. 
Х. Bl'8lliIlB~. 
х. ввпрокlвва-4О2. 
х. вlдб1l'1'8--402. 
х. вiдp4lДaEyВ8Вa--402. 
х. ВЛ8Сва--402 • 
х. впадва--402. 
х. вхідпа-402. 
х. raРlІонічва--402. 
х. елекrрокаrветнв--

.;оо. 

х. 86J1ОJLJIеиа--402. 
Х. авукова--402. 
х-лі 3ВИ88ві--402. 
х. іИДya'l'OВ8Ва--402. 
х. JI8BJIPillll8-402. 
х. IІОДУльовава--402. 
х. ввбlжна--402. 
х. вев.-івва--402. 
Х. освовна--402. 
х: парціильu--402. 
х. пеpeell:Льиа--402" 
х. подвіАва 402. 
х. поодввока-402. 
х. прохожа--402. 

1koввв--2464. 
ц.1'І'-2238. 
Ibtа-641. 

=
~,.;;·3. 

IІ8В'І'ВЦlя-5489 . 
11. 8IJевrpвчва-,.5489. 

ЦeмeВ'l'Oввlt-М90. 
ЦемевтуааВВИ--5489. 

. ЦeВ'l'8p-5491. 
ц. ЖIIJIIIIIьввІ-5491. 
Ц •• е~оJЮ обт_-

вa:.....мt1'. 
ц. роаПОАільчd-:- 5491 • 
Ц. Cbi'l'JIobbA-5491. 
ц. СПOЖВllВВВJl-5491.. 

ЦеIl'l'lQl8'l'8р-4S4 7. 
ЦeIrrpмiaIщIltввА- 5492. 
~і~и-549З. 

Ц. ]lехавічиа--5493. 

=, 

• 
х. еві 82. 
х. C~bвa-4ll!. 
х. C'r'IIJI1Ia.--4. 
х. сферllЧJla-402. 
х. yl'lUdbu--402. 
Х. ультракоpoonca-

402. 
ХввлиcтвJl--403. 
ХввлиC'l'iсть-406 • 
XBВJlЬOBкaa-407. 

х. БOJlOJl~ВЧНВЙ-
407. 

х. електролітвчнві-
407. 

х. Jl8rвeтвв:ii-407. 
х.ldкрофовнВЙ~:· 

ХввльоЛ611--404. 
х. 8JUIiсвВЙ--404. 
х. івдувцIАввА-404 

XBВJlЬOllip--405. 
х. 6В'І'ОдввовиА--405. 
х. СлибlвськвIl-405. 

XbiC'l'-5463. 
х. аВЙоржеввА--548а. 
х .. l.встів'нчВЙ-1820. 

Хвос'І'ОвВЙ-5464. 
Х8JliчНВЙ-5485. 
XвБIr-2333. 
Хвcroк--5610. 
Хв'І'авица-1510. 

х. бічва--1510. 
х. подовжва--1510. 

Xmaвви-1І92. 1507. 
ХВ'І'атвси-1595,I508. 
XВ'I'ICВ1I-1509. 
Хід--5467. 

х. хеptвИЙ-Ш7. 
х. веріВВИЙ-5487. 
х. веріввоlliрввll-

5487. 
х. веспоаіflввll-548? 
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Q.p"5501110288 BOnOCll_b_-,;;:-' '-I"~~~ДВZ,,' ",~_оІІliі8;=flf8&::-~'-'! ----tjи:ltlJJf'kklоtnВnй"''ІІd:Й~151 . 
• Ц. віСцк"о8е--6З78. ЦIЛКОВlІТість-5151. 

SpБJ:аt'---6ІН8. Ц. Ч8J'р",,---.s378. ЦlЛКOll 8aкp:mt1t 'l'iiD-
1IJIA.-5&18. Ц ....... и~79. 4883. 

ЦІ: ~17. " Ц. пові7PJ1::е.-,..ОЗ78. Цrnd-l042. 
г Ц. ~'.7. 1(. eBi7J1~. , ЦfПКіСТЬ-l042. 

'Ц. П1!:j7.· чна - ЦI~JIIII-5384. 28~. Ц},РDaJIОК-5574. 
50 7., цlдtии ... _ .... 5380, ~ Ц. дерев'яииlt--іЮ74. 

И!аа.---6126. '5381.' Цs:тa-5052. ' 
_1102. ~-548i. ' Цs:nta катодова _ 
1юIJпar,-5З78. Ціл,er..-548'8, 3858. 

~--5572. 
Чапі:ія-ззо. 
ч.рувва.-&858 . 
,~887. 
Частииа-5527. 

ч. BIIJIIIiIaJIa--55і7. 
ч. ry&8peJia-5527. ' 

• .11І. до::roUiIJIЬО88-
5527. 

ч. дO'i'ilЧlCOва-5527. 
ч. iaдyaJ88JiЬвa--
, 5027. 
ч.і~7. 
'І. КОро'і':сохв:шьова--

5527. 
ч. ;:erKOTO::ka---Щ)2'l. 
ч. JJВ7a-5527. , 
•• Il&illlepeJdaкy ес-

иlt'Л_а--5527 .. 
ч. аадвеJl1l&--6527. 
ч. иепроаора-5527. 
ч. піаіцу __ 

5527. 
•• ПРЦОIІІІСва-,.6527" 

Ч8С1'іст:...-5525. 
Чacncв-5522, 53.2. 

'І. Jllll'll8Т8a--522. 
Чaenюaв~523. 
Чac1vra-;-5525. / 

'І. akyC7llU8-5525. 
'І. бlm'8-5525. 
ч. бlчва--5525. 
ч. вел,,~525. 

ч. BВCO:ca-,-55~ 25. 
•• uacB 525. , 
'І. l"8РІІ чва-5,525 •. 
'.~25. 
'І. 1IiIIWI8-5525.. 
ч.ОСІІО.~. , 
'І. bepell8Ollilii8---6525. 
'І. cлy:J:ова--5525. 

ЧacтarOJliр--0520. 
'І, ~. 

. ' -i':'~ , 28 
.. : '1r • 

.~ .. ---, . 

~. " ~' с-.с ' • С. ~ 
Шl, . 

ча 84. І! І. 

\~mr'_IИ. 

• 

ч 

'І. ліIlК}'IIU........s5З4.' 
'І. C�'�.ba-55З4', 

Ча:п:ювlІЙ--5533. 
Чu:iкува .... -5532_ 
Чв8рть--5548. 
Червовиlt-175З. 
~ВOBCIIICapOВaA-1752. 
ЧерriвRJdt-5537 : 
Черroвd-813. 
ЧВРI')'88ВiUl,-rOillUl1l.9-'-' 

4615, 45е1, 5535-
ЧеpryвaТВCJi~, 5536. 
Черевик-I37. ' 

ч. ПJIuIв-.IIt-137. 
ч. пOJUDC08iil-137. 
•• суціль1DIA--137. 

Чере_~IЗ8. 
Чеs-oaaвєwcd-506Q. 
ЧеРВП'8ІІІІ1-688. 702. . 
Чер,,'І'ІІ,-к\ІУТВ,-CS: ~ 

1085-б. 
Чвв-8Щ. 

'І. бевпосередвіl-81$. 
•. вб.р"'--815. 
'І. виpiвIpJ:J.вa&-15. 
•• ~ ..... -815. 
'І. biJwIJJWDI&-815., 
•. 8iдшroВJПIиIt-815. 
•• ·,.,.,.... ... 1-815. 
'І. raJIibbbA-815. 
'І. r&eiI.IIыIIIIt815 •• 
•• даІі8ІСoc;,rtЖвиIt-815. 
•. ДIIВ8Jd8d-815. / 
'І. ""-wш' 815. 
'І. aa.-aIвIIA-815. 
..880~815. 
ч? bbymgbilJt....-8J5. 
•. ~В;~l.вilllA--815. 
'І. JIIi'I"rbaIIJII-815. 
'І. ва&р8ІІаиІ-81а.. 
ч. поперечво-JfaI'ВВt'Y-

, вan.ВlDi--81i. 
ч.llоееред~llі. 
•• 1JI)ImII'МЬввA--815. 
·ч.DРО~~ 

81і. 
ч. JI08II&I'~ 

.,..вІ'., 
•• cкepeмв.a,....s.\i. 
'І. CJJi~.i" 
•• t'ВПJI-а . U5." 
•• yдa~.5. 
Ч. ю: .... к...а...:..з15 . 

Чиивиil-45, 817, 8'72. 
ч. перекріll-З305., 

ЧввВВк--30, 870. , 
'І. karblll'lDd-ЗО. 870. 

Чаввість--871.45. 
ч. _i'В1!'i'O-OM_~ 

871,.45. 
Часл0-5580. 

•. иа8корисвіare--
5580. 

ч.п.ре~в--5560. 
ЧiICJIоВilЙ-555&. 
ЧвcnUI-5567. 
ЧаCТltJlВ&-5582. 
Частвта-2855, 5584. 
Чвстіll-51і63. 
ЧВСТO'l'll пересал&ВВи.,-

5588. 
Чататв '1'IIJJbrpaky--5588., 
Чв:це~5. 
ЧіПJIRlUUl-2168" 3207, 

3206,3210. 
ч. ва жалі--аов_ 
ч. ва спачці-828&. 

ЧіШDl!llil-32Н. 
Чlтквt-2ІИ5. 
Чlткіcn.-2845. 
Чобlт--137. 
ЧonоваА~I853. . 
Чорaиl-05&41. 
Чоравва "'BTBBOba--

5542 . 
ЧО'і'ВрадОТКЧКОВ::Іі-

5549. 
ЧО'і'Вримектродв::li -'-

555&. 
ЧorиримеJlеатовиІ--

5556. "' ' 
ЧО'і'ВрикратввА-5550. 
ЧОТІІрUРВ'ЦіCtЬ--555Q. 
ЧО'і'ВрапОЛЮСО8в11--

5&51. І 

ЧО'і'Вк:sпrодоВаІ-
~ифji80ваА-5553,. 
ЧО'і'ВричасткosаА-471'. 

5554. 
'IIoXJIB кабт.ва--18~ 
ЧJUвваА-5570., . 
"Чyrлввl~70. 
~лВllOC'l'8lliр.-44'l5-
ЧyrввА-4_; , . _ . 
Чymlcть--4602. ' • 

Шамot'luвs: ,- Шпули М8КТРОмarаетиа 

IQ8IIot'IIIiUUI-&8М . 
IdIIIcwoваА цuіидер-

5578 .. 
DJaикa--1815, 1790, 5579. 

ш.,доща88--1815. 
ш. і:апобlaвв--1790. 
Ш. _ева -- 5579, 

1790. 
Шапочва-5830. 
Ш. аrиou--б830. 
шо &aJIiaba--5630. 

1Da1l-=fli97. 
ш, ГlвіавfIдi_lІПІit-

4&97 .• 
Ш. rpaфlтаиlt-401r1. 
Ш. 8Оввішиll-4597. 
Ш. івоmщtlbпdl--4597. 
Ш.' Jlаrи\l'l'liilll,-45!17 • 
ш. Шlреxtдul--4597. 
ш. IIJia:n's .... KaA-

4597. . 
Ш. повітрllllиlt-4fi97. 

Швруватиlt--4596. 
lDapувВТlсть-4596. 
���axba--582О. 

ш.баt'Вріlаа--582О. 
Ш. дощова--5620. 
Ш. ВllJlY'l'lЩlJlва- 5820. 
ш. Jlo,vJUЩlIв8- 5820. 
ш. иa8nвИа--5820. 
ш. РО8ПОдіJlЬча -

5620. 
IDaxвy:нmIЙ-5621. 
IDaпa-5589. 
lllaп'apcька ЛЯJlПВ-' 

5590. 
ш..о&аІ-5590 • 
Jll:lalJr.рськвй КОJlутатор 

-5591. 
ШвIlДlПlЙ-z43. 
ШвидвіCl'lr--45 7 4 • 
ш. aбcon~74 • 
Щ. вlдиос~7.4. ' 
ш. кіацева-457 •• 
ш. ВОJlерпіR:Qt---4574. 
Ш. _iIIIВJIЬИВ-

4574. 
ш. JlіаlllВJlьиа--4574 . 
ш. ::адеивхровав-' 

4574. 
ш. ИОРII&JIЬ::а--45" '" 
ш. початвоа-45', •• 

. ш. РО3JI-ітаа--4&74. 
Ш. ходова--4574. 

lПІІидворуіпнаІ-24З. 
ПІввдкохід::аІ-243. 
ПЬ:81U1i ...... -521Ю • 
Швор~831. 
IDвopкoввR-5832. 
1DвJJвa.....-5595. . 
Ш84вковаввR-3808.5595. 
ШепаковиR--5596. 
Ш84акувавнл.-коваПjlЯ 

-5595, 38011. 
Ш84ucувап-5Iftf5, -3810. 
ШеРDIВвиll--5597. 

• 
11ІерпшаістЬ--5597. 
ПIиJIкв--5592~ 

ш. впус:сва.-Б5И; 
ІІІива-126, 3326. 5804. 
ш. ввріilШl.liЬва-- '5804. 
ш. ЖВВВJIьва--3326, 

5604. " 
m. абlрЧ&-ЗЗ26., 5604. 
ш. anучва--58(М, 3328. 
ш. JlI.цн.-58О4. 
ш. Jliаусова-56СМ'. 
Ш. освітліОlIВJIЬва--

560.. ' 
ш. ШlІосова--5604: . 
ш. роаподiJJьча-3328; 

580.. 
ш. C&JJoba-58М. 
ш. сиихропіaaцlВ ........ 

560.. ' 
ш. трввсфер1іа-5804. 

11ІаиоввІІ-127, 5605. 
11ІаиотрIlJllPl--5606 • 
11Іарива--5609. 
Шарокоостріmкoвиil-

5613. 
11Іафер--5614. 
ш. ЛОСШfКOввіІ-5614. 
ш. поліроваaиlt-5814. 

=
&И1І-5615. 

шв вai:вll-5617. 
11Іа pyaBBH��,-РО88ВRJI-

5816. 
IDIiФDуав~618. 
ШкfДавіі--459. 
IПJdльвaR~622. 
Шкіps:aиIt-1583. 
Шкода'ТВ--458. 
lПJJіФУВВllьвaR--5626. 
lПJJіфУВВllьнл--5627 • 
lПJJіфувавRJI,-Фовавая--

5628. 
lПJJіфува'l'ii-5628. 
IПJJma--582З. 
П1.виодваА--S62З. 

Ш.іІІ:х-977. 3844. 
Ш. ДOBiJlЬaвII-3844 • 
Ш. 8В111CBeвaA--3ll44. 

ПlкерreлеввІ--2210. 
ШJlергель--2209. 
Шиур-5631. 
Ш. вабестовиl-5631. 
ш. бавовaaввR-5631. 
ш. вироБИeввll-56Зl • 
ш. ВОВRJIиall-5631. 
ш. ВОДО&еПРОIIJIКIIIпur.R 

--5631. 
ш. меК'!'РВЧивl- 5631. 
ш. жввиJlыlldl56зl •• 
ш. авп::т::вА-5631. 
ш. кавчуковвіІ-663l. 
ш. kpyrJl&I�-5631. 
ш. кручеваІІ-6631. 
ш. мноrOЖllJlЬаиІ-

, 5631. 
ш. ваПРЯlІВиll-5631. 
Ш. пвтижипіі--5631. 
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... 8ТZ. 
ІІІ • ..-.....-1501'. 
11І.88110111_1502. 
ІІІ. !lбyдва-1502. 
ІІІ. ~В&IIЬBa-

1502. 
ІІІ. ai1'llJ'l'8-1502. 
ІІІ. !lPl81U1J1Ьt1a.--1502. 
1II.1=",вм~ 
1. ' 

1ІІ.11QYJЩi1вa-1502. 
ІІІ. lIOIIDeBC)'88JIЬВ&-

1502. 
ІІІ. КОШВІСов..:-1502. 
1II •• a~ 

1502. 
ІІІ. кanоавоА_I502. 
ІІІ. мішава--I502. 
ІІІ. мaol'OllllOltOlla-

1502. 
ІІІ. мaol'ODl&poвa-

1$02. 
ІІІ. JlYJlЬ'І'ІІП/ІllСІЩіАва-

1502. 
1II.~ьвa-

1502. 
Ш-ЛІ веперпресві -

1502. 
ІІІ. верухо.--I502. 
ІІІ. ВВ8КО_I502. 
ІІІ. обхІJUI&-I502. 
ІІІ. пеР8ВВВ8-1502. 

. ...... ",w:zI 
1502. 

11І._1502. 
ІІІ. JlJl8ll'eВa-I502. . 
ІІІ. ПЛ_I502. 
ІІІ. DoцIIіЬа--15fJ12. 
1II.~1502. 
ІІІ. вcrrpita-1502. 
... pe&ImIiIba-I502. 
III.~· В&исова-I502. 
ІІІ. ВСЬва-

1 . 
ІІІ. PYXOllll.-I502. 
ІІІ. C8JЩIОИОВ8на-1502. 
ІІІ. C1пIбtвсьва--I502. 
ІІІ. спіpanьва-I502. 
ІІІ. С'!&Ціоиарва-

1502. 
ІІІ. criJlbllllKOlllr-1502. 
11І. __ 1502. 
ІІІ. eyeiДВJI-1502. 
1��.'I'8JI.IIoba-I502. 
1II.~I502. 
ІІІ. Тее.піIlCЬВ&-I502. 
ІІІ. 'І'ОІІКа-1502. 
Ш.Т~РК8ТОРна--

1502. - , 
ІІІ. уабічввкова-I502. 
ІІІ. У88КЛIDIІ&1ІЬва-

1502. 
ш. 1IIJI}'JI08a--1502. 

Шрвфr-5640 •. 

Щ. дотичкова--5667. 
Щ. ДOnnВO-IIpIIJIIDКII& 

-5667. 
Щ. дpoт~667. 
Щ. 8Jlеародвa---56f7. 
Щ. аапасаа---О667. . 
Щ. 8бlр.--5667. 
'Щ. кіЛЬЦIDввora-68067. 
Щ. КО83118--566'7. 
Щ. КOlI)'Т8тop ....... 566'7~ 
щ.кlu--5687. 
Щ. кідвО-В)'І'ЯІІВ_ 

5667. 
Щ. мiBy~667. 
Щ. Мор/lJ8cька-5667. 
Щ-~oIhIевві -

ІІІ. I114!P8дa'l'l&-5667. 
Щ. fЛетева-5667. 

. Щ. пoдlлe~7. 
•• ПOJIIDCOU---5II7. 
Щ.~7. 
Щ·IІР~7. 
щ. ріщІАІп.~667. 
Щ-~.3ВоIbleВв1 "-

щ.~7. 
щ.~7. 

Що, ;;':::1187. 
ІІІ. bJ18-

lЦi~ •. 

.'"I'iiW' • ... ш. вІ Bcыcldt ..... 
5640. 

m.~840t:_ 
ІІІ. Jle8p11lCblUd-56'1U. 
ІІІ. 8оJl81ВСьквlІ-

5640. 
ІІІ. ~вp&IIIIRЙ;.....о840. 
ІІІ. gyaarввC'l'lll-

5140. . 
ш. X8ВJ1юва'l'llit-5640. 

Ш'l'8бa--331!8. 
ш. дprВЧ8O~326. 
ш. WOробк}'IIa'J'a-38U. 
ІІІ. ІЦдва-331!8. 
ш. 1IIOCUI8~3I!8. 
ІІІ. upовlдв--S3211. 

ШтaфJк-5641. 
Ш'l'8!18la-3328. 
Шта60ввJt-3929. 
ШТІІІРІоввввJt-5lJ_. 
Ш'1'lUlD)'вати~. 
Ш",вrа-5Ш. 
ш .. .,..в-5645. 
ЩПчввА-14U. 
lП\'КaВВА-14О1. 
Ш'rкe.ТИ-l'-. 
ІПукач-l38t. 
ПJ'УХ-56S1. 
ш. СТОpiЖllіА-5654. 
ш. lIIICIJUJиfI-5854. 

ШУJIIниІ.-квА-5855. 

lfU'rник-5868. 
Щ. потріАияА-5668. 
Щ. реа1щ18икА-5888_ 
Щ. Є)'С'І'ВВивl-5668. 

ЩWoчВa-1553. . 
Щ. 8JleapJl1lha--1553. 
Щ. епекrpoдиа--1553. 
Щ. 8Jl8К'1'рОСТ8'1'ВЧ11а--

1553. 
Щ. немораліJlllа--1Ш. 
Щ. lJIЩеро_1553~ 

ЩоrЛ_1961. 
Щ. racлl __ 198t. 
Щ. І'р8'l'Ч8C'1'8-1961. 
Щ. двокоисоnьн-

1961. 
ІІІ. дll86ивacra-1911. 
Щ. оJUllJIЮИСОЛЬ~ 

1961. 
Щ. перевоов_I961 • 
ІІІ. П8рествввв--I1tt, 
Щ. роавоryиa __ НІІ~.· 
Щ. po8C}'����a--'-••• " 
щ.с~н..· 
Щ. '1М8CBOJI~_. 
Щ. 'Qf~I86t.' , 
Щ-В' Q6miк~ -

198'. 
~~!-. 
~&f" 
ЩорlчввІ-lО1!t. 

-, 
~p. Нукер. 

1 19 
• 1 27 

2 70 • 100 
" ,: 184 -10 301 

12 388 
12 4011 
18 4113 
1~ 

І 
l? 
18 
:20 
1!2 
'ІІІ! •• 8IS • 918 
іВ 1m' .. 178 
1rI 1001 
2'7 1019 
28 108& 
.:м 1І!8З 
34 1І!8З 
ЗБ 13З8 
~ 1845 
'зв 1348 
41 1Іі27 ... 15'11 
48 1&118 
48 11i8S 

.4fo 1819' 

.4fo 1.., 
аІ 1816 

." 

ЮаlllCЬXlll - Я7ериика 

• 
ЮаівськвІІ-5841. 

• я. ПOJlЯРIl3lЩlАие-5н! 
Я. світпоепеJnopвчв_ 

5844. 
я. tїLo:mектрllЧllll-. 

ЯаИК-5846: 
я.дотичковвl-5846. 

ЯаичковвІІ-5848. 
Яаичок-5847. 

я. непровіДІІІІЙ-5847. 
я. почіпнвll-584'7. 
я. р08Jl)'Чlllll-5lf47. 
я. cтanьввll--5847. 
я. струкопровідвнА-

5847. 

ГОЛОВНІШІ ПОМИЛКИ. 

Иадруковано: Треба: 

саковикіРID_ч('ча) С8I1ОВВІІірвик(-IСІ» 
("18) , (-тy)~ 
в. yCТВIIIIIiA В • .., 
Б6РГllВВівськв Б6р ...... і_88 
е._8-б.-аащіmca е.n •• б.'--
Бр6дфlлЬдівськвll &p6дti ......... 
г. доrірии r. догір .. 
BI.BOВJiIUt ві ........... 
В. пOll6IАК11Є в. под.6_ 
в. Jl!Юroквilдрвнтвиil 
CII8.1IПR1'111. 

в. М8IV1III&JQJIUII'6888' 
CDaIIIВ .... --........--. ... _' •. • I'8І'8рОдliвввА I'8'I'8JIO...юВвІ 

1'pliдnвк rpQпlR 
Двoeneк6вrввil ~eJI8III'6ввA 
ч. проКіВЬОкr!дви1 ч.про--.. ... 
ровщllimo_ч роачluтoвaч 
к. фnaв6nеве к.фВllВll6вe 
~i_ пеРeдll.іСЬ11;6 
р.. ревовавсОвив д. реаовавс6_ 
л. СПanaxAnьввll л. Спanax(fuu.)1ІО 
о. CJbIевсlвсьвв о. С1кевеlвсloll& 

, 
~ 

Д1іі5JЮба 3. вськиll) 
дивallClбr=. двв&1ICIВ8p)Iu 
а. М6ра_ .. 

3. в' ІВВВІІ в. вiJultnпdt 
о. ко=:а о. КOмp&C'l'6вв1 
І. фІІlJn: ВВІ і. фІІlвrrJlllC6ввА 
І. П~_Овітр8ва і. аап6РО-ПО~ 
к. ~ вne'" в.=: .. 
к. opa6(:=l к. 6рві ..... 
к. ду __ ) j М. ду_ (B)I'aId"'; 
к. К&JIo(.)l'Вlli .... >(._(~ 
в. гра_івське к. kp(uql1l1CW1e 
и. Epbkc6b�-.вІ к. pillC6вiвeloal .. 
r. rв86вa r. 1'В86ва. I'ВІОСвіУ'" 
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ОІор. Н"вер На"'Р"НОВ8В04 :,греба: 
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&s 1881 Jl1_в" 111дже_1 
53 1884 BPOBiJUtcu. проllе .... C'lIIt 
54 1815 ~ не 1IfUIJI8mU ,, ' 
56 l8ІЮ ~H.); (.-Но); • . (а..... ,lIpt18Amf11f)-
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KpJ'I'IIВ6ць(-вцA) 
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