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ПЕРЕДМОВА 

 

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

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

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

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

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

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

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



коли крапки з комою нема. 

На першому місці української частини словникової статті поставлено 

головний відповідник, а після нього – другорядні. Українські терміни-сино-

німи розділено комою, віддалені за значенням терміни (часткові синоніми) – 

крапкою з комою, а різнозначні терміни – цифрами: 

арматуарматуарматуармату `рщикрщикрщикрщик   армату̀рник,-ка, ришту̀нник,-ка 

развразвразвразваааа `ленныйленныйленныйленный   розва̀лений; зруйно̀ваний 

аппараппараппараппараааа `тттт   1. апара̀т,-та; 2. при `лад,-ду; 3. при `стрій,-рою; 

4. устатко̀вання 

У круглих дужках прямим шрифтом подано скорочувані 

частини терміна-словосполуки чи терміна-слова, які можна вилучати 

й не вилучати. Наприклад, два дієслова-синоніми закругля `ти, 

заокругля `ти можна подати так: 

округлокруглокруглокругляяяя `тьтьтьть,    округлокруглокруглокруглииии `тьтьтьть   округля̀ти, округли `ти; за(о)кругля̀ти, 

за(о)кру̀глити 

с.с.с.с. соединесоединесоединесоедине `нияниянияния (монтамонтамонтамонта `жнаяжнаяжнаяжная)   схѐма з’ є̀днання (монта̀жна) 

У другому прикладі подано водночас повну та скорочену форму 

тер-міна – схѐма з’ є̀днання монта̀жна та схѐма з’ є̀днання. У 

багатослівному терміні синонімія може стосуватися його окремого 

слова або терміна загалом. У першому випадку основний відповідник 

записано звичайно, а другорядні від-повідники формують з незмінної 

частини багатослівного терміна та синоні-мів, узятих у квадратні 

дужки: 

в. ведв. ведв. ведв. ведуууу `щийщийщийщий   вал тягови `й [повідни `й] 

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

ний. 

У другому випадку, коли синонімія стосується терміна загалом, основ-

ний відповідник також записано звичайно, а другорядні відповідники формують 

як комбінації слів без дужок та слів у квадратних дужках:  

г.г.г.г. модификамодификамодификамодифика `циициицииции   глибина̀ [сту̀пінь] модифіка̀ції 

[перетво̀рення] 

Тут глибина ` модифіка `ції ` – основний відповідник, а сту `пінь 

модифі-ка `ції, глибина ` перетвор̀ення, сту `пінь перетвор̀ення – 

другорядні відповід-ники. У квадратних дужках подано також змінні 

частини декількох синоні-мійних термінів-слів, наприклад, упа `сти, 

впа `сти разом подано так: 

ппппаааа `датьдатьдатьдать,    пастьпастьпастьпасть   па̀дати, у[в]па̀сти; спада̀ти, спа̀сти; 



змѐншуватися, змѐншитися 

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

реогрреогрреогрреограааа `фияфияфияфия   реогра̀фія (метод реєстрування опору тіла 

людини змінному струмові) 

рео̀метр   рео̀метер,-тра (прилад, яким вимірюють витрату 

газів) 

Пояснення стосується попереднього терміна чи розділених комою 
групи попередніх термінів. 

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

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

ёёёё. . . . входнавходнавходнавходна `яяяя   є̀мність вхідна̀ 

ёёёё. загр. загр. загр. загруууу `зочнаязочнаязочнаязочная   мі̀сткість заванта̀жувальна  

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

ффффоооо `рмулармулармулармула   фо̀рмула,-ли (загальне коротке символьне визна-

чення якогось положення, відношення, закону тощо, яке 
можна застосувати до відповідного конкретного випадку) 
ф.ф.ф.ф. ………… 

ф.ф.ф.ф. квадратуквадратуквадратуквадрату `рнаярнаярнаярная   фо̀рмула квадрату̀рна 

ф.ф.ф.ф. к.к.к.к. зазазаза `мкнутогомкнутогомкнутогомкнутого тититити `папапапа   фо̀рмула квадрату̀рна 

за̀мкненого ти `пу 
ф. …ф. …ф. …ф. …    

Український іменник-відповідник подано в називному відмінку 
однини (крім вживаних тільки в множині). Після коми наведено 
закінчення родового відмінку. Українські терміни-синоніми розділено 



комами, а різно-значні групи синонімів – крапкою з комою. 

ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ. У словнику особливу увагу 

звернено на переклад багатозначних віддієслівних іменників 

російської мови. Їхні українські відповідники можуть виражати 

недоконану (одно- чи багаторазову) дію та доконану дію, а також 

наслідок (результат) дії, величину чи місце. Ці відповідники розділено 

крапкою з комою: 

облучоблучоблучоблучееее `ниениениение   опромі̀нювання; опромі̀нення; 

опромі̀неність,-ности 

разреразреразреразре `зззз   розріза̀ння, розрі̀зування, розтина̀ння; розрі̀зання, 

розі̀тнення; ро̀зріз,-зу, ро̀зтин,-ну 

размеразмеразмеразме `ткаткаткатка   розміча̀ння, розмі̀чування; розмі̀чення; мі̀тка,-ки, 

по̀значка, (інструмент) ро̀змітка,-ки 

Тут слова розріза `ння, розтина `ння, розміча `ння виражають недоконану 

одноразову дію, розрі̀зування, розмі̀чування – недоконану багаторазову дію, 

опромі̀нювання – недоконану одноразову і багаторазову дію, а опромі̀нення, 

розрі̀зання, розі `тнення, розмі̀чення – доконану дію. Опромі̀неність виражає 

наслідок дії, ро̀зріз – місце, а мі̀тка, по̀значка, ро̀змітка – місце або наслідок 

дії. Іменники на -ння з додатковим попереднім суфіксом -ов на позначення 

багаторазової дії часто опущено – перевагу надано стислим формам. 

Якщо українські відповідники багатозначного російського терміна мають 

різні значення, то їх різнозначні групи розділено цифрами: 

раздераздераздеразде `лллл   1. розділя̀ння, поділя̀ння; розді̀лення, поді̀лення; 

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

ДІЄСЛОВА. Російські терміни-дієслова недоконаного й 

доконаного виду та їх українські відповідники подано в одній 

терміностатті корелятивними парами чи групами в інфінітиві: дава `ть, 
дать   дава `ти, да `ти. 

Пари українських полісемійних відповідників розділено крапкою з 

комою: 

возвращвозвращвозвращвозвращаааа `тьтьтьть,    возвратвозвратвозвратвозвратииии `тьтьтьть    поверта̀ти, поверну̀ти; верта̀ти, 

верну̀ти 

Різнозначні українські відповідники розділено цифрами: 

разводразводразводразводииии `тьтьтьть,    развестразвестразвестразвестииии `   1. розво̀дити, розвести `; 2. розчиня̀ти, 

розчини `ти; 3. розпуска̀ти, розпусти `ти 

Групи зворотних дієслів записано аналогічно: 

растворрастворрастворрастворяяяя `тьсятьсятьсяться,    растворрастворрастворрастворииии `тьсятьсятьсяться   розчиня̀тися, розчини `тися; ... 



разрывразрывразрывразрываааа `тьсятьсятьсяться,    разоразоразоразорврврврваааа `тьсятьсятьсяться   1. вибуха̀ти, ви `бухнути; 

2. розрива̀тися, розірва̀тися 

Чітка відповідність між видами російських дієслів та їх 
українських відповідників спостерігається не завжди: 

садсадсадсадииии `тьсятьсятьсяться,    сестьсестьсестьсесть   1. сіда̀ти, сі̀сти; осіда̀ти, осі̀сти; 

2. збіга̀тися, збі̀гтися; зсіда̀тися, зсі̀стися (про тканину) 

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

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

экспортэкспортэкспортэкспортииии `роватьроватьроватьровать  експортува̀ти, відекспортува̀ти; виво̀зити, 

ви `везти (товари) 

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

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

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

-ійний,  -чий,  -овий тощо: 

известиизвестиизвестиизвести `тельныйтельныйтельныйтельный   сповіща̀льний (сигнал), сповісни `й 

разруширазруширазруширазруши `тельныйтельныйтельныйтельный   руйнівни `й, руйнува̀льний 

коммутациокоммутациокоммутациокоммутацио `нныйнныйнныйнный   комутаці̀йний 

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



регулирегулирегулирегули `рующийрующийрующийрующий   регулюва̀льний, регулівни `й 

листлистлистлистаааа `ющийющийющийющий   горта̀льний 

момомомо `ющийющийющийющий   ми `йний, змива̀льний 

Якщо російські слова на -щий використовують у текстах як 

дієприк-метники, то в українських текстах їм відповідають замінні 

розгорнуті форми (що + дієслово, який + дієслово, у стані + іменник 

тощо), яких у словнику не подано. 

Російським пасивним дієприкметниковим формам на -щийся, 
-омый тощо відповідають українські прикметники пасивної здатности 

виконати дію на -ний, -і[ ї] вний, -овний, -a[я,е]нний тощо, а також 

українські пасивні діє-прикметники недоконаного виду: 

раздвигараздвигараздвигараздвига `ющийсяющийсяющийсяющийся   розсувни `й; розсу̀ваний, розсо̀вуваний 

моделимоделимоделимодели `рующийсярующийсярующийсярующийся   змодельо̀вний; модельо̀ваний 

переключапереключапереключапереключа `ющийсяющийсяющийсяющийся   перемикни `й; перемика̀ний 

ведоведоведоведо `мыймыймыймый   вѐдений; тяжни `й 

Російські пасивні перехідні дієприкметникові форми 

теперішнього часу на -емый перекладено на українські 

дієприкметники на -у[ю] ваний, -ований,  -а[я,е]ний та на прикметники 

пасивної здатности виконати дію: 

охлаждаохлаждаохлаждаохлажда `емыйемыйемыйемый   охоло̀джуваний; охоло̀дний 

дефдефдефдеформиормиормиорми `руемыйруемыйруемыйруемый   деформо̀ваний; здеформо̀вний  

макетимакетимакетимакети `руемыйруемыйруемыйруемый   макето̀ваний; змакето̀вний 

У переважній більшости випадків російські пасивні 

дієприкметники на -емый і -щийся взаємозамінні. Взаємозамінність 
характерна й для прикмет-ників пасивної здатности на -емый і 

-щийся. Тому для них у словнику укра-їнські відповідники подано 

прикметниками та дієприкметниками. Причому дієприкметникова 

форма на -емый має дієприкметник як головний україн-ський 

відповідник і прикметник як другорядний, а форма на -щийся – навпаки. 

Дієприкметники та прикметники як різні частини мови розділено 

крапкою з комою: 

всавсавсавса `сываемыйсываемыйсываемыйсываемый   усмо̀ктуваний; усмоктни `й 

всавсавсавса `сывающийсясывающийсясывающийсясывающийся   усмоктни `й; усмо̀ктуваний 

Українські дієприкметники згруповано разом і розділено 

крапкою з комою від так само згрупованих прикметників: 

впивпивпивпи `тываемыйтываемыйтываемыйтываемый   вбир̀аний, усмо̀ктуваний; вбирни `й, усмоктни `й 

впивпивпивпи `тывающийсятывающийсятывающийсятывающийся   вбирни `й, усмоктни `й; вбир̀аний, 

усмо̀ктуваний 



Українські відповідники з різними значеннями розділено 
цифрами: 

вызывавызывавызывавызыва `емыйемыйемыйемый   1. спричи `нюваний; спричинни `й; 

2. зумо̀влюваний; зумо̀вний; 3. викли `куваний; виклични `й 

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

деформидеформидеформидеформи `рованныйрованныйрованныйрованный   здерформо̀ваний; здеформо̀вний 

разруразруразруразру `шенныйшенныйшенныйшенный   зруйно̀ваний; зруйно̀вний 

установиустановиустановиустанови `вшийсявшийсявшийсявшийся   ста̀лий, уста̀лений 

износиизносиизносиизноси `вшийсявшийсявшийсявшийся   зно̀шений, спрацьо̀ваний 

отвалиотвалиотвалиотвали `вшийсявшийсявшийсявшийся   відпа̀лий 

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

шашашаша `ткийткийткийткий   хитки `й 

летулетулетулету `чийчийчийчий   летки `й, летю̀чий 

меняменяменяменя `ющийсяющийсяющийсяющийся   мінли `вий 

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

двидвидвидви `жущийсяжущийсяжущийсяжущийся   рухо̀мий; ру̀ханий 

питапитапитапита `ющийсяющийсяющийсяющийся   жи `влений 

леталеталеталета `ющийющийющийющий   літа̀льний 

твердтвердтвердтвердееее `ющийющийющийющий   твердки `й, тужавки `й 

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

вспывспывспывспы `хнувшийхнувшийхнувшийхнувший   спала̀хнений; спалахни `й 

вывывывы `горевшийгоревшийгоревшийгоревший   ви `горілий; збля̀клий 

остыостыостыосты `вшийвшийвшийвший   ости `глий, охоло̀лий, ви `хололий 

набежанабежанабежанабежа `вшийвшийвшийвший   набі̀глий 

взорвавзорвавзорвавзорва `вшийсявшийсявшийсявшийся   ви `бухлий 



вывывывы `лежавшийсялежавшийсялежавшийсялежавшийся   ви `лежаний, влѐжаний 

вывывывы `стоявшийсястоявшийсястоявшийсястоявшийся   ви `стояний 

отлежаотлежаотлежаотлежа `вшийсявшийсявшийсявшийся   ви `лежалий 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Для добору термінів словника використано науково-технічну літературу, 
яка стосується інженерних технологій, сучасні загальні та фахові російсько-
українські науково-технічні словники і словники 30-их років минулого сто-



річчя. Повний список використаних видань наведено в Додатку. 
До словника додано абетковий покажчик українських термінів із заго-

ловних статей словника (підстатті не враховано). Російські терміни-відповід-
ники в статті українського покажчика розділено комами. Корелятивні дієслівні 
пари (дієслова доконаного й недоконаного виду) розділено крапкою з комою. 

 

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

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

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

 

М. Ганіткевич, Б. Кінаш 



Перелік скорочень 
 
ав.   авіяція 
авт.   автотехніка 
адм.-г.   

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

інф.   інформатика 
керам.   кераміка 
к.с.   кінська сила 
кін.   кінотехніка, кіномистецтво 
ков.   ковальство 
кресл.   креслення 
крист.   кристалографія 
лат.   латинський 
лінгв.   лінгвістика 
ліс.   лісництво 
лог.   математична логіка 
мат.   математика 
маш.   машинобудування 
мед.   медицина 
мет.   металургія 
мет.об.  

металообробна промисловість 
метеор.   метеорологія 
мех.   механіка 
мисл.   мисливство 
мист.   мистецтво 
мін.   мінералогія 
мн.   множина 
мор.   морська справа 
муз.   музика 
н.е.   наша ера 
напр.   наприклад 
нафт.   

нафтопереробна промисловість 
невідм.   невідмінюване 
об.   об’єм 
плас.   пластмаси  
побут.   побутовий термін 
полігр.   поліграфія 
полімер.   полімери 
прк.   прикметник 
р.   рік 
рад.   радіяція 
радіот.    радіотехніка 



рт.ст.    ртутний стовпчик 
с.г.   сільське господарство 
сант.   сантехніка 
сек.   секунда 
слюс.   слюсарство 
сп.   спорт 
спец.   спеціяльний термін 
стат.   статистика 
стол.   столярство, столярна 

справа 
судн.   судноплавcтво 
текс.   текстильна промисловість 
телегр.   телеграфія 
телеф.   телефонія 
тмп.кип.   температура кипіння 
теор.   теоретично 
тепл.   теплотехніка 
термод.   термодинаміка 
тех.   техніка 
технол.   технологічний 
торг.   торгівля 
фарм.   фармація 
фіз.   фізика 
фін.   фінансова справа 
фот.   фотографія 
харч.    харчова промисловість 
хем.   хемія 
холод.   холодильна справа 
цукр.   цукроварство 
шв.   швацтво  
шкір.   шкіряне виробництво 
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