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Про словник термінів і понять

Пропонований словник є термінологічним перекладним 
українсько-російським – російсько-українським. Він містить 8500 
найбільш поширених понять з історії, географії, математики, 
фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства. 
У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-слово-
сполучення (наукові поняття). 

Більшість термінів є міжнародними, але написання їх у кожній 
мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які 
допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Пра-
вопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови. 

Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити 
терміни державної української мови з термінами рідною мовою і 
навпаки, що значно полегшить користування підручниками та 
спеціальною літературою з певної галузі знань. Засвоєння термінів 
є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська мова як 
державна поширюється на всі галузі науки. 

Користуватися словником дуже легко: реєстрові слова роз-
ташовані за алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним 
словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі 
знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах 
забезпечить правильну вимову. 

Перевернувши книжку, користувач / користувачка отримує 
доступ до зворотного перекладу, що дає змогу легко зорієн-
туватися під час відповіді на будь-яке науково-пізнавальне за-
питання, правильно виконати тестове завдання.

Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. По-
дана в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час 
підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для 
перекладу навчальних матеріалів із тих чи інших галузей. Знання 
навчальних предметів, термінологія з яких уміщена у словнику, є 
необхідним для вступу до закладів вищої освіти України, якому 
передує зовнішнє незалежне оцінювання.

Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які 
з’явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та еконо-
мічних змін.

Видання корисне для здобувачів повної загальної середньої 
освіти та педагогічних працівників. 
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Умовні позначення

Математика

Географія

Фізика

Історія

x2

F

G

Хімія

Біологія

Правознавство

ФілологіяАа

Інформатика

Термін, який використовують у багатьох предметах
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А
абе ́ткове письмо ́
алфави ́тное письмо ́

абза ́ц
абза ́ц

абіоти ́чні екологі́чні фа ́ктори
абиоти́ческие экологи ́ческие фа ́кторы

аболіціоні ́зм
аболициони ́зм

абрази ́в
абрази́в

абревіату ́ра
аббревиату ́ра

абсолюти ́зм (абсолю ́тна
мона ́рхія)
абсолюти ́зм (абсолю́тная мона́рхия)

абсолю ́тна воло ́гість
абсолю́тная вла ́жность

абсолю ́тне посила ́ння
абсолю́тная ссы́лка

абсолю ́тний нуль
абсолю́тный ноль

абсолю ́тний показни́к
зало ́млення
абсолю́тный показа ́тель преломле ́ния

абсолю ́тно чо ́рне ті́ло
абсолю́тно чё́рное те ́ло

абстра ́ктне ми́слення
абстра ́ктное мышле ́ние

абстракціоні ́зм
абстракциони ́зм

абсци ́зова кислота ́ (АБК)
абсци ́зовая кислота ́ (АБК)

абсциса то́чки
абсци ́сса т ́очки

авангарди ́зм
авангарди ́зм

авітаміно ́з
авитамино ́з

австралопіте ́ки
австралопите ́ки

автобіографі ́чний твір
автобиографи ́ческое произведе ́ние

автобіогра ́фія
автобиогра ́фия

автозапо ́внення
автозаполне ́ние

автокефа ́льна це́рква
автокефа ́льная це ́рковь

автоколива ́льна систе́ма
автоколеба ́тельная систе ́ма

автомагістра ́ль
автомагистра ́ль

автома ́тія робо ́ти се ́рця
автома́тия рабо ́ты се ́рдца

автономіза ́ція
автономиза ́ция

автономі ́сти
автономи ́сты

автоно ́мія
автоно ́мия

автоно ́мна респу ́бліка
автоно ́мная респу ́блика

автопідбі ́р
автоподбо ́р

авторитари ́зм
авторитари ́зм

авторита́рний політи́чний режи ́м
авторита ́рный полити ́ческий режи ́м

а́вторське пра ́во
а́вторское пра́во

автотро ́фи
автотро ́фы

автофігу ́ра
автофигу ́ра

ага ́р-ага ́р
ага ́р-ага ́р
агломера ́т
агломера ́т

агломера ́ція промисло́ва
агломера ́ция промы ́шленная

аглютина ́ція
агглютина ́ция

агра ́рна краї ́на
агра ́рная страна ́

агра ́рні відно ́сини
агра ́рные отноше ́ния

агрега ́тний стан
агрега ́тное состоя ́ние

агреси ́вна поведі ́нка
агресси ́вное поведе ́ние

агре́сор
агре ́ссор

агроклімати ́чні ресу ́рси
агроклимати ́ческие ресу ́рсы

агропромисло ́вий ко ́мплекс (АПК)
агропромы ́шленный ко́мплекс (АПК)

агрохо ́лдинг
агрохо ́лдинг

агроцено ́з
агроцено ́з
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адапта ́ція
адапта ́ция
ада ́птер
ада ́птер
адапти ́вна радіа ́ція
адапти́вная радиа ́ция
адапти ́вні біологі ́чні ри́тми
адапти́вные биологи ́ческие ри ́тмы
адапти ́вність
адапти́вность
адвока ́т
адвока ́т
адвока ́тська дія ́льність
адвока ́тская де ́ятельность
адвока ́тська таємни ́ця
адвока ́тская та ́йна
адені ́н
адени ́н
аденозинтрифосфа ́т (АТФ)
аденозинтрифосфа ́т (АТФ)
адити ́вність
аддити ́вность
адіаба ́тний проце́с
адиабати ́ческий проце ́сс
адміністрати ́вна відповіда ́льність
администрати ́вная отве́тственность
адміністрати ́вне прова́дження
администрати ́вное произво ́дство
адміністрати ́вне стя́гнення
администрати ́вное взыска ́ние
адміністрати ́вний аре ́шт
администрати ́вный аре ́ст
адміністрати ́вно-територіа ́льний
у́стрій
администрати ́вно-территориа ́льное
устро́йство
адміністра ́тори
администра ́торы
адмініструва ́ння са ́йту
администри ́рование са́йта
адре ́са електро ́нної пошто́вої
скри ́ньки
а́дрес электро ́нного почто ́вого я́щика
адре ́са кліти ́нки (комі́рки)
а́дрес кле ́тки (яче́йки)
адреса ́т мо ́влення
адреса ́т ре ́чи
а́дресна кни́га
а́дресная кни́га
а́дресний рядо ́к
а́дресная строка́
адро ́н
адро́н
адсорбці ́йна коло ́нка
адсорбцио́нная коло́нка
адсо́рбція
адсо ́рбция

аеро́би
аэро́бы
ае ́розоль
аэрозо ́ль
аеропо ́рти-ха ́би
аэропо ́рты-ха́бы
аероста ́т
аэроста ́т
а́збука
а́збука
азеотро ́пна су́міш
азеотро ́пная смесь
а́зимут ді ́йсний, магні ́тний
ази ́мут действи ́тельный, магни́тный
Азі́йсько-Тихоокеа ́нське
економі ́чне співтовари ́ство (АТЕС)
Азиа́тско-Тихоокеа ́нское
экономи ́ческое сотру́дничество
(АТЭС)
Азі́йсько-Тихоокеа ́нський регіо́н
Азиа́тско-Тихоокеа ́нский регио ́н
азона́льність
азона ́льность
азо́т
азо ́т
азотоводне ́ва су́міш
азотоводоро ́дная смесь
азотува ́ння
азоти ́рование
а́йсберги
а́йсберги
акаде ́мія
акаде ́мия
ака ́унт
акка́унт
аквако ́мплекс
аквако ́мплекс
аквакульту ́ра
аквакульту ́ра
аквала ́нг
аквала ́нг
аквато ́рія
аквато ́рия
акліматиза ́ція
акклиматиза ́ция
акліматиза ́ція ви́дів
акклиматиза ́ция ви ́дов
акомода ́ція
аккомода ́ция
акрила ́ти
акрила ́ты
акри́лова кислота ́
акри́ловая кислота ́
акрові ́рш
акрости ́х
акромега ́лія
акромега ́лия
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акросо ́ма
акросо ́ма

акселератор
акселера ́тор

акселера ́ція
акселера ́ция

аксесуа ́ри
аксессуа ́ры

аксіо ́ма
аксио ́ма

аксіо ́ма парале ́льних прями ́х
аксио ́ма паралле ́льных прямы ́х

аксіо ́ми ймові ́рності
аксио ́мы вероя ́тности

аксо ́н
аксо ́н

аксономе ́трія
аксономе ́трия

актива ́ція
актива́ция

акти ́вне ви ́борче пра ́во
акти́вное избира ́тельное пра ́во

акти ́вний за ́хист
акти́вная защи ́та

акти ́вний тра ́нспорт
акти́вный тра́нспорт

акти ́вний центр
акти́вный центр

акти ́вні дієприкме ́тники
акти́вные прича ́стия

акти ́вність (елеме ́нта, мета́ла,
немета ́ла)
акти́вность (элеме́нта, мета ́лла,
немета ́лла)

акти ́вність йо ́нів
акти́вность ио ́нов

активо ́ване вугі ́лля
активи ́рованный у́голь

активо ́ваний ко ́мплекс
активи ́рованный ко́мплекс

акти ́н
акти́н

акти ́ній
акти́ний

актино ́їд
актино ́ид

акумуля ́тор
аккумуля ́тор

аку́стика
аку́стика

акусти ́чні резона ́тори
акусти ́ческие резона́торы

акце ́нт
акце ́нт

акце ́птор
акце ́птор

алані́н (α-алані́н; α-
амінопропа ́нова кислота ́)
алани ́н (α-аминопропано ́вая кислота ́)
а́лгебра
а́лгебра
алгори ́тм
алгори ́тм
алеба ́стр
алеба ́стр
алего́рія
аллего́рия
але́льні ге ́ни
алле ́льные ге ́ны
алерге ́ни
алерге ́ны
алергі ́я
аллерги ́я
аліме ́нти
алиме ́нты
аліфати ́чний вуглево ́день
алифати ́ческий углеводоро ́д
алкадіє ́н
алкадие ́н
алкало ́їди
алкало ́иды
алка ́н
алка ́н
алкандіо ́л
алкандио ́л
алкано́л
алкано ́л
алканоля ́т
алканоля ́т
алкантрио ́л
алкантрио ́л
алке́н
алке ́н
алкі́л
алки́л
алкі́н
алки́н
алма ́з
алма ́з
алотро́пія
аллотро ́пия
алотро́пна модифіка ́ція
(видозмі́на)
аллотро ́пная модифика ́ция
(аллотро ́пное видоизмене ́ние)
алфаві ́т
алфави ́т
алхі́мія
алхи́мия
альбе́до
альбе́до
Альбіго ́йські ві ́йни
Альбиго ́йские во ́йны
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альбумі ́н
альбуми ́н
альвео́ли
альвео́лы
альдегі́д
альдеги ́д
альдегідоспи ́рт
альдегидоспи ́рт
альдогексо ́за
альдогексо ́за
альдо ́за
альдо ́за
альдо ́ль
альдо ́ль
альдо ́льна конденса ́ція
альдо ́льная конденса ́ция
альдопенто ́за
альдопенто ́за
альтернати ́вна (невійсько ́ва)
слу ́жба
альтернати ́вная (нево́инская) слу́жба
альтернати ́вні джере́ла ене́ргії
альтернати ́вные исто́чники эне ́ргии
альтиме ́тр
высотоме́р (альтиме ́тр)
а́льфа-части ́нка
а́льфа-части ́ца
алю ́зія
аллю ́зия
алюміна ́т
алюмин ́ат
алюмі ́ній
алюми́ний
алюмі ́ній (гідрокси ́д, карбі́д,
нітра ́т, окси ́д, сульфа ́т, хлори́д)
алюми́ний (гидрокси ́д, карби ́д,
нитра́т, окси ́д, сульфа ́т, хлори ́д)
алюмінотермі ́я (алюмотермі ́я)
алюминотерми ́я (алюмотерми ́я)
алюмогідри ́д
алюмогидри ́д
алюмосиліка ́т
алюмосилика ́т
амальга ́ма
амальга ́ма
аме ́ба
амё ́ба
аме ́бна дизентері ́я (амебіа́з)
дизентери ́я амё ́бная (амёбиа ́з)
амебо́їдний рух
амёбо ́идное движе́ние
амі ́д
ами ́д
амі ́дна (пепти ́дна) гру ́па
ами ́дная (пепти ́дная) гру́ппа
амі ́дний (пепти́дний) зв’язо ́к
ами ́дная (пепти ́дная) связь

аміла ́за
амила ́за

аміло ́за
амило ́за

амілопекти ́н
амилопекти ́н

амі ́н (аліфати́чний, аромати ́чний,
втори ́нний, перви ́нний,
трети ́нний)
ами ́н (алифати ́ческий,
аромати ́ческий, втори ́чный,
перви ́чный, трети́чный)

амінобензе ́н (анілі ́н, феніламі ́н)
анили ́н (аминобензо ́л, фенилами ́н)

аміногру ́па
аминогру ́ппа

аміноета ́нова (аміноо ́цтова)
кислота ́
аминоэта ́новая (аминоу ́ксусная)
кисло́та

амінокапро ́нова кислота ́ (α-, ε-)
аминокапро ́новая кислота ́ (α-, ε-)

амінокислота ́
аминокислота ́

амінокислота ́ (замі́нна,
незамі ́нна)
аминокислота ́ (замени ́мая,
незамени ́мая)

аміноко ́мплекс
аминоко ́мплекс

аміто ́з
амито ́з

амні ́стія
амни́стия

амоніа ́к
аммиа ́к

амоніа ́чна вода́
аммиа ́чная вода́

амоніа ́чна селі ́тра
аммиа ́чная сели́тра

амоніа ́чний ро ́зчин
аммиа ́чный раство ́р

амо ́ній (гідрогенкарбона ́т,
гідрогенортофосфа ́т, гідрокси ́д,
дігідрогенортофосфа ́т, карбона ́т,
нітра ́т, нітри ́т, ортофосфа ́т,
сульфа ́т, хлори ́д)
аммо́ний (гидрокарбона ́т,
гидроортофосфа ́т, гидрокси ́д,
дигидроортофосфа ́т, карбона́т,
нитра́т, нитри ́т, ортофосфа ́т, сульфа ́т,
хлори ́д)

амо ́ній-іо ́н
аммо́ний-ио́н

амо ́ній-катіо ́н
аммо́ний-катио ́н

амо ́рфна речовина́
амо́рфное вещество ́
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амо ́рфність
амо́рфность

амофо ́с
аммофо ́с

амофо ́ска
аммофо ́ска

ампе ́р
ампе ́р

ампліту ́да гармоні ́чного
колива ́ння
амплиту ́да гармони ́ческого колеба́ния

ампліту ́да колива ́ння температу ́р
амплиту ́да колеба ́ний температур

амфіфі ́льні сполу ́ки
амфифи ́льные соедине ́ния

амфолі ́т
амфоли ́т

амфоте ́рна сполу́ка
амфоте ́рное соедине́ние

амфоте ́рний (гідрокси ́д, окси́д)
амфоте ́рный (гидроокси́д, окси ́д)

амфоте ́рність
амфоте ́рность

анабіо ́з
анабио ́з

анаболі ́зм (асиміля ́ція)
анаболи ́зм (ассимиля ́ция)

анаеро ́би
анаэро ́бы

ана ́ліз
ана ́лиз

аналіза ́тор
анализа ́тор

аналізу ́юче схре ́щування
анализи ́рующее скре ́щивание

ана ́ліз хімі́чний
ана ́лиз хими ́ческий

аналіти ́чна хі ́мія
аналити ́ческая хи́мия

аналогі́чні о́ргани
аналоги ́чные о́рганы

анало́гія
анало́гия

анало́гія зако ́ну
анало́гия зако́на

анало́гія пра ́ва
анало́гия пра́ва

анато ́мія
анато ́мия

анафа ́за
анафа ́за

ана ́фора
ана ́фора

анахроні ́зм
анахрони́зм

ангідри ́д
ангидри ́д

ангідри ́т
ангидри ́т

ангі́на
анги ́на

андегра́унд
андегра ́унд

ане ́ксія
анне ́ксия

анемі ́я (малокрі ́в'я)
анеми ́я

анемо ́метр
анемо ́метр, ветроме ́р
анеро ́їд
анеро́ид

анізога ́мія
анизога ́мия

анізотропі ́я
анизотропи ́я

анілі ́н
анили ́н

анілі ́новий барвни ́к
анили ́новый краси ́тель

анімаці ́йні ефе́кти
анимацио ́нные эффе́кты

аніма ́ція
анима ́ция

анімі ́зм
аними ́зм

аніо ́н
анио ́н

аніоні ́т
аниони ́т

ано ́д
ано́д

ано ́ди (акти ́вні, іне́ртні)
ано́ды (акти́вные, ине ́ртные)
ано ́дний проце ́с
ано́дный проце ́сс

анодува ́ння
аноди ́рование

аноні ́мні угрупо ́вання
анони ́мные группиро ́вки

антибіо ́тики
антибио ́тики

антиві ́русні бази
антиви ́русные ба́зы

антиві ́русні програ́ми
антиви ́русные програ ́ммы

антиге ́н
антиге ́н

антигі ́тлерівська коалі ́ція
антиги ́тлеровская коали ́ция

антикодо ́н
антикодо ́н
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антимонопо ́льне законода ́вство
антимонопо ́льное законода́тельство

антиоксида ́нт
антиоксида ́нт

антипарале ́льні спі́ни
антипаралле ́льные спи ́ны

антисеміти ́зм
антисемити ́зм

антисе ́птик
антисе ́птик

антисепти ́чні власти ́вості
антисепти ́ческие сво́йства

антите ́за
антите ́за

Антитерористи ́чна опера́ція (АТО)
Антитеррористи ́ческая опера ́ция
(АТО)

антиті ́ло
антите ́ло

антифри ́з
антифри ́з

антицикло ́н
антицикло ́н

античасти ́нки
античасти ́цы

Анти ́чність
Анти ́чность

анто ́нім
анто ́ним

антоціа ́ни
антоциа ́ны

антраце ́н
антраце ́н

антраци ́т
антраци ́т

антропоген ́ез
антропогене ́з

антропоге ́нне забру ́днення
антропоге ́нное загрязне ́ние

антропоге ́нний вплив
антропоге ́нное возде ́йствие

антропоге ́нний ландша ́фт
антропоге ́нный ландша ́фт

антропоге ́нні екологі ́чні фа ́ктори
антропоге ́нные экологи ́ческие
фа ́кторы

антропоге ́нні чи ́нники
антропоге ́нные фа́кторы

антропоге ́новий пері ́од
антропоге ́новый пери ́од

антрополо ́гія
антрополо ́гия

антропо ́нім
антропо ́ним

антьє́
антье ́

а́ншлюс
а́ншлюс
апара ́т держа́ви
аппара ́т госуда ́рства
апара ́т (ко́мплекс) Ґо ́льджі
аппар ́ат Го́льджи
апара ́тне забезпе ́чення
аппара ́тное обеспече ́ние
апарте ́їд
апартеи ́д
апати ́т
апати ́т
апатри ́д
апатри́д
апеля ́ція
апелля ́ция
апе ́ндикс
аппе ́ндикс
апендици ́т
аппендици ́т
апліка́та то́чки
аппли ́ката то ́чки
апопто ́з
апопто́з
апо ́стро́ф
апо́стро ́ф
апофе ́ма пра́вильної пірамі́ди
апофе ́ма пра́вильной пирами ́ды
апроксима ́ція
аппроксима ́ция
ар
ар
«Ара ́бська весна ́»
«Ара́бская весна́»
арґе́нтум
арге ́нтум
арґе́нтум (бромі ́д, йоди ́д, нітра́т,
окси ́д, ортофосфа ́т, сульфа ́т,
хлори ́д)
арге ́нтум (броми́д, иоди ́д, нитра́т,
окси́д, ортофосфа ́т, сульфа ́т, хлори ́д)
арго́н
арго́н
аргуме ́нти
аргуме ́нты
аргуме ́нт фу ́нкції
аргуме ́нт фу́нкции
аргуме ́нт фу ́нкції
аргуме ́нт фу́нкции
ареа ́л
ареа ́л
аре ́н
аре ́н
арео́метр
арео ́метр
аридиза ́ція
аридиза ́ция
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аристократи ́чна (шляхе́тська)
респу ́бліка
аристократи ́ческая (шляхетская
(дворя ́нская)) респу́блика
аристокра ́тія
аристокра ́тия
аритмі ́я
аритми ́я
арифме ́тика
арифме́тика
арифме ́тико-логі́чний при ́стрій
арифметико-логи ́ческое устро ́йство
арифмети ́чний ви ́раз
арифмети ́ческое выраже ́ние
арифмети ́чні дії над
ко́мплексними чи́слами
арифмети ́ческие де ́йствия над
ко́мплексными чи́слами
аркко ́синус
аркко ́синус
арккота ́нгенс
арккота ́нгенс
аркси ́нус
аркси ́нус
аркта ́нгенс
аркта ́нгенс
а́ркуш
лист
ароматиза ́тор (харчови ́й)
ароматиза ́тор (пищево ́й)
ароматиза ́ція на́фти
ароматиза ́ция не ́фти
аромати ́чна карбо ́нова кислота ́
аромати ́ческая карбо ́новая кислота ́
аромати ́чна систе́ма
аромати ́ческая систе ́ма
аромати ́чна сполу ́ка
аромати ́ческое соедине́ние
аромати ́чний амі ́н
аромати ́ческий ами ́н
аромати ́чний вуглево ́день
аромати ́ческий углеводоро ́д
аромати ́чний спирт
аромати ́ческий спирт
аромати ́чність
аромати ́чность
ароморфо ́з
ароморфо ́з
арсе ́н
арсе ́н (мышья́к)
арси ́н
арси́н
артезіа ́нські во ́ди
артезиа ́нские во ́ды
артеріа ́льний пульс
артериа ́льный пульс
артеріа ́льний тиск
артериа ́льное давле ́ние
арте́рії
арте ́рии
артеріо ́ли
артерио ́лы

арти ́кль
арти ́кль
артикуля ́ція
артикуля ́ция
артри ́т
артри ́т
архаї ́зм
архаи́зм
архебакте ́рії (архе ́ї)
архебакте ́рии (архе ́и)
архе ́йська е ́ра
архе ́йская э ́ра
археологі ́чна культу ́ра
археологи ́ческая культу́ра
археоло ́гія
археоло ́гия
археопте ́рикс
археопте ́рикс
архі ́в
архи́в
архіва ́тори
архива ́торы
архіва ́ція
архива ́ция
архіпела ́г
архипела ́г
архітекту ́ра да́них
архитекту ́ра да ́нных
архітекту ́ра обчи́слювальної
систе́ми
архитекту ́ра вычисли ́тельной систе ́мы
асиметрі ́я
ассиме ́трия
асиміляці ́йна ткани ́на
ассимиляцио ́нная ткань
асиміля ́ція
ассимиля ́ция
асиміля ́ція (анаболі ́зм)
ассимиля ́ция (анаболи́зм)
асимпто ́та
асимпто ́та
асимпто ́та вертика ́льна
асимпто ́та вертика ́льная
асимпто ́та горизонта ́льна
асимпто ́та горизонта ́льная
асимпто ́та похи ́ла
асимпто ́та накло ́нная
аскари ́да
аскари ́да
асоціати ́вність
ассоциати ́вность
асоціа ́ція
ассоциа ́ция
асоціа ́ція моле ́кул
ассоциа ́ция моле ́кул
аста ́т
аста ́т
астеносфе ́ра
астеносфе ́ра
астигмати ́зм
астигмати ́зм
астро́їда
астро ́ида
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асфа ́льт
асфа́льт
атаві ́зми
атави ́змы
атеї ́зм
атеи ́зм
атеросклеро ́з
атеросклеро ́з
атмосфе ́ра
атмосфе ́ра
атмосфе ́рна циркуля ́ція
атмосфе ́рная циркуля ́ция
атмосфе ́рний тиск
атмосфе ́рное давле ́ние
атмосфе ́рний тиск
атмосфе ́рное давле ́ние
атмосфе ́рний фронт те́плий,
холо ́дний
атмосфе ́рный фронт тё ́плый,
холо ́дный
атмосфе ́рні о ́пади
атмосфе ́рные оса́дки
ато ́л
ато́лл
а́том
а́том
атома́рний
атома́рный
атомі ́зм
атоми ́зм
атомі ́стика
атоми ́стика, атоми ́зм
а́томна електроста ́нція (АЕС)
а́томная электроста ́нция (АЭС)
а́томна ма́са
а́томная ма ́сса
а́томна одини ́ця довжини ́
а́томная едини ́ца длины ́
а́томна одини ́ця ма́си (а.о.м)
а́томная едини ́ца ма ́ссы
а́томна орбіта ́ль
а́томная орбита́ль
а́томна ча ́стка хімі́чного елеме ́нта
а́томная до́ля хими ́ческого элеме ́нта
а́томне ядро ́
а́томное ядро ́
а́томний об’є́м
а́томный объё ́м
а́томний ра ́діус
а́томный ра ́диус
а́томні кристалічні ґра ́тки
а́томные кристалли ́ческие решё ́тки
а́томно-молекуля ́рне вче ́ння
а́томно-молекуля́рное уче́ние
а́том (перви́нний, втори ́нний,
трети ́нний, четверти́нний;
гібридизо ́ваний, хіра ́льний),
хімі́чного елеме ́нта (Карбо ́ну)
а́том (перви ́чный, втори ́чный,
трети́чный, четверти ́чный;
гибридизо ́ванный, хира́льный),
хими ́ческого элеме ́нта (углеро ́да)
атрибу ́т
атрибу ́т

атрибу ́т фа ́йлу
атрибу ́т фа ́йла
атрофі ́я м’я ́зів
атрофи ́я мышц
аудіовізуа ́льний ме ́діапродукт
аудиовизуа ́льный ме ́диапродукт
аудіюва ́ння
ауди́рование
аукси́н
аукси ́ны
а́урум
а́урум (зо́лото)
аутле ́т
аутле ́т
аутосо ́ми
аутосо ́мы
аутофагі ́я
аутофаги ́я
аутохромосо ́ми
аутохромосо ́мы
аутсо ́рсинг
аутсо ́рсинг
а́фікс
а́ффикс
афікса ́ція
аффикса ́ция
афори ́зм
афори ́зм
африка ́т, африка ́та
аффрика ́т, аффрика ́та
ацетабуля ́рія
ацетабуля ́рия
ацета́ль
ацета ́ль
ацетальдегі ́д (етана́ль, о ́цтовий
альдегі́д)
ацетальдеги ́д (этана ́ль, у ́ксусный
альдеги ́д)
ацета́тне волокно ́
ацета ́тное волокно́
ацетиле ́н (ети ́н)
ацетиле ́н (эти́н)
ацетилені ́д
ацетилени ́д
ацетилсаліци ́лова кислота ́
ацетилсалици ́ловая кислота ́
ацетилцелюло ́за
(триацетилцелюло ́за)
ацетилцеллюло ́за
(триацетилцеллюло ́за)
ацето ́н
ацето ́н
аци́ли карбо́нових кисло́т
аци ́лы карбо ́новых кисло ́т
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Б
баво ́вна
хлопо́к

баво ́вня ́не волокно ́
хло ́пковое волокно ́

багатоа́томний спирт
многоа ́томный спирт

багатове́кторність зо́внішньої
полі ́тики
многове ́кторность вне ́шней полити ́ки

багатозада ́чність
многозада ́чность

багатозна ́чний
многозна ́чный, многозначи́тельный

багатозна ́чні слова ́
многозна ́чные слова ́

багатокліти ́нний органі ́зм
многокле ́точный органи ́зм

багатоосно ́вна кислота ́
многоосновна ́я кислота ́

багатопарті ́йність
многопарти ́йность

багатополя ́рний світ
многополя ́рный мир

багаторі ́вневий спи́сок
многоу́ровневый спи ́сок

багаторі ́чна мерзлота ́
многоле ́тняя мерзлота ́

бага́тство мо ́влення
бога ́тство ре ́чи

ба ́за да ́них
ба ́за да ́нных

ба ́за зна ́нь
ба ́за зна ́ний

база ́льне тільце́
база ́льное те ́льце

базе ́дова хворо ́ба
базе ́дова боле ́знь

ба ́зова систе́ма вве ́дення-
ви ́ведення
ба ́зовая систе ́ма вво ́да-вы́вода

ба ́йка
ба ́йка, ба́сня

байт
байт

бакте ́рії
бакте ́рии

бактеріоло́гія
бактериоло ́гия

бактеріофа ́г
бактериофа ́г

бала ́да
балла́да

ба ́лка
ба ́лка, лог
бан
бан

банде ́рівці
банде́ровцы

бандури ́ст
бандури ́ст

ба ́нер
ба ́ннер

банк
банк

ба ́нківська систе́ма Украї ́ни
ба ́нковская систе ́ма Украи́ны

ба ́нківська таємни ́ця
ба ́нковская та ́йна

бараба ́нна пере ́тинка
бараба ́нная перепо ́нка

барвни ́к
краси ́тель

ба ́рель
ба ́рель

бари́това вода ́
бари́товая вода ́

ба ́рій
ба ́рий

баріо ́н
барио ́н

баро ́ко
баро ́кко

баро ́кова літерату ́ра
баро ́чная литерату ́ра

баро ́метр
баро ́метр

барха ́ни
барха ́ны

басе ́йн вну ́трішнього сто́ку
бассе ́йн вну́треннего сто ́ка

басе ́йн океа ́ну
бассе ́йн океа́на

басе ́йн рі ́чки
бассе ́йн реки́

баска ́к
баска ́к

батьки ́
роди ́тели

батькі ́вство
отцо ́вство

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



ба ́тьківська поведі ́нка твари ́н
отцо ́вское поведе ́ние живо ́тных

бджільни ́цтво
пчелово ́дство

бе́дленд
бе ́дленд

беза ́фіксний
беза ́ффиксный

безба ́рвний (ро́зчин)
бесцве ́тный (раство ́р)

безвідхо́дне виробни́цтво
безотхо ́дное произво ́дство

безві ́зовий режи ́м
безви ́зовый режи́м

безво ́дний
безво ́дный

бездія ́льність
безде ́йствие

безкисне ́ва (атмосфе ́ра)
безкислоро ́рдная (атмосфе ́ра)

безла ́дний рух
неупоря ́доченное, беспоря ́дочное
движе ́ние

безособо́ве дієсло ́во
безли́чный глаго́л

безособо́вий
безли́чный

безособо́вість
безли́чностность

безпе ́ка життєдія ́льності
безопа ́сность жизнеде ́ятельности

безпере ́рвний (проце ́с,
промисло ́вий цикл)
непреры ́вный (проце ́сс,
промы ́шленный цикл)

безпе ́чна дія ́льність
безопа ́сносная де ́ятельность

безпе ́чний експериме ́нт
безопа ́сный экспериме́нт

безробі ́ття
безрабо ́тица

безсполучнико ́ве складне ́
ре ́чення
бессою ́зное сло ́жное предложе ́ние

безсполучнико ́вий
бессою ́зный

безсуфікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
бессу́ффиксный спо ́соб
словообразова ́ния

безумо ́вний рефле ́кс
безусло ́вный (врожде́нный) рефле ́кс

без’я ́дерний ста ́тус
безъя ́дерный ста́тус

бензе ́н
бензо ́л

бензе ́нове (кільце ́, ядро ́)
бензо ́льное (кольцо ́, ядро́)

бензи́н (авіаці ́йний,
автомобі ́льний)
бензи ́н (авиацио ́нный,
автомоби ́льный)

бензи́нова фра́кція
бензи ́новая фра ́кция

бе́нтос
бе ́нтос

бе́ргштрих
бе ́ргштрих

берила ́т
берилла ́т

бери ́лій
бери́ллий

Берлі ́нська кри ́за
Берли ́нский кри́зис

Берлі ́нський мур
Берли ́нская стена́

бертолі ́д
бертолли ́д

бессеме ́рівський конве́ртер
бессеме ́ровский конве ́ртер

бе́та промі́ння
бе ́та излуче ́ние

бе́та ро́зпад
бе ́та-распа́д

бето́н
бето ́н

били ́на
были́на

бібліоте ́ка
библиоте ́ка

бібліоте ́чно-бібліографі ́чний
библиоте ́чно-библиографи ́ческий

Бі ́блія
Би́блия

бі́женець
бе ́женец

бі́женці
бе ́женцы

бі́ла речовина́
бе ́лое вещество ́

бі́лий фо́сфор
бе ́лый фо́сфор

білінгві ́зм
билингви ́зм

білки ́
белки ́

біло ́к
бело ́к

більйо ́н
биллио́н

більшовики ́
большевики́
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бімолекуля ́рний
бимолекуля ́рный
біна ́рна номенклату ́ра
бина ́рная номенклату ́ра
біна ́рна сполу́ка
бина ́рное соедине́ние
біна ́рний
бина ́рный
біна ́рний по́діл кліти ́ни
бина ́рное деле ́ние кле ́тки
бінокуля ́рний зір
бинокуля ́рное зре ́ние
біноміа ́льні коефіціє ́нти
биномиа ́льные коэффицие ́нты
біно ́м Ньюто ́на
би́ном Ньюто́на
біоаку ́стика
биоакку ́стика
біобезпе ́ка
биобезопа ́сность
біогенети́чний зако ́н
биогенети ́ческий зако́н
біоге ́нні елеме ́нти
биоге ́нные элеме ́нты
біогеогра ́фія
биогеогра ́фия
біогеоцено ́з
биогеоцено ́з
біогра ́фія
биогра ́фия
біодеграда ́бельний матеріа ́л
биоразлага ́емый (биодегради ́руемый)
материа ́л
біологі ́чна дія радіоакти́вного
випромі ́нювання
биологи ́ческое де ́йствие
радиоакти ́вного излуче ́ния
біологі ́чна е ́тика
биологи ́ческая э ́тика
біологі ́чна індика ́ція
биологи ́ческая инди ́кация
біологі ́чна небезпе ́ка
биологи ́ческая опа ́сность
біологі ́чна систе ́ма
биологи ́ческая систе ́ма
біологі ́чна система ́тика
биологи ́ческая система ́тика
біологі ́чне виві́трювання
биологи ́ческое выве ́тривание
біологі ́чний вік
биологи ́ческий во́зраст
біологі ́чний годи ́нник
биологи ́ческие часы́
біологі ́чний за ́хист
биологи ́ческая защи ́та
біологі ́чний каталіза ́тор
биологи ́ческий катализа ́тор

біологі ́чний ме ́тод боротьби ́
зі шкідли́вими кома ́хами
биологи ́ческий ме ́тод борьбы ́
с вре ́дными насеко ́мыми

біологі ́чний прогре ́с
биологи ́ческий прогре ́сс

біологі ́чний регре ́с
биологи ́ческий регре ́сс

біологі ́чний терори ́зм
биологи ́ческий террори ́зм

біологі ́чні мутаге ́ни
биологи ́ческие мутаге ́ны

біологі ́чно акти́вні речови́ни
(БАР)
биологи ́чески акти́вные вещества́
(БАВ)

біоло ́гія
биоло́гия

біома ́са
биома ́сса

біомембра ́ни
биомембра ́ны

біополіме ́р
биополиме ́р

біори ́тми
биори́тмы

біорізномані ́ття
биологи ́ческое разнообра ́зие

біоси ́нтез
биоси ́нтез

біосфе́ра
биосфе ́ра

біосфе́рний запові́дник
биосфе ́рный запове ́дник

біотехноло ́гії
биотехноло ́гии

біоти ́чні екологі́чні фа ́ктори
биоти́ческие экологи ́ческие фа ́кторы

біото ́п
биото ́п

біофі́зика
биофи́зика

біохімі ́чна еволю ́ція
биохими ́ческая эволю ́ция

біохімі ́чний ме ́тод
биохими ́ческий ме ́тод

біохі́мія
биохи́мия

біоцено ́з
биоцено ́з

біоценоти ́чні кри ́зи
биоценоти́ческие кри́зисы

біполя ́рний (двопо ́люсний) світ
биполя́рный (двухпо́люсный) мир

біполя ́рний (диполя ́рний) йон
биполя́рный ио́н
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біпри ́зма Фре́неля
бипри ́зма Фре ́неля

бісе ́ктор двогра́нного ку́та
биссе́ктор двугра́нного угла ́

бісектри ́са кута́ трику ́тника
биссектри ́са угла́ треуго ́льника

бі́смут
ви ́смут

біт
бит

бі́тум
би́тум

біфідобакте ́рії
бифидобакте ́рии

біциклі ́чна сполу ́ка
бицикли ́ческое соедине ́ние

бічна ́ гра́нь пірамі ́ди
бокова́я грань пирами ́ды

бічна ́ гра́нь при ́зми
бокова́я грань при́змы

бічна ́ лі́нія
бокова́я ли ́ния

бічна ́ пове́рхня ко́нуса
бокова́я пове́рхность ко́нуса

бічна ́ пове́рхня пірамі́ди
бокова́я пове́рхность пирами ́ды

бічна ́ пове́рхня при́зми
бокова́я пове́рхность при́змы

бічна ́ пове́рхня цилі́ндра
бокова́я пове́рхность цили́ндра

бічна ́ сторона́ рівнобе ́дреного
трику ́тника
бокова́я сторона ́ равнобе ́дренного
треуго ́льника

бічна ́ сторона́ трап ́еції
бокова́я сторона ́ трапе ́ции

бічні́ ре ́бра пірамі́ди
боковы́е рё ́бра пирами ́ды

бічні́ ре ́бра приз ́ми
боковы́е рё ́бра при́змы

бішофі ́т
бишофи ́т

благоро́дний (іне́ртний) газ
благоро́дный (ине́ртный) газ

благоро́дний мета ́л
благоро́дный мета ́лл

бланк
бланк

бластоме ́ри
бластоме ́ры

бла ́стула
бла́стула

бли ́жня орієнта́ція
бли́жняя ориента ́ция

близнюки ́
близнецы ́

близнюко ́вий ме ́тод
близнецо ́вый ме ́тод

блиск металі ́чний
блеск металли ́ческий

бліцкри ́г
блицкри ́г

блог
блог

бло ́гер
бло ́гер

блогосфе ́ра
блогосфе ́ра

блок
блок

блок-схе ́ма алгори ́тму
блок-схе́ма алгори ́тма

бокси ́т
бокси ́т

бокси ́ти
бокси ́ты

болота ́ верхові ́, низи ́нні, перехідні ́
болота́ верховы ́е, низи ́нные,
переходны ́е

боло́то
боло́то

бор
бор

бора ́н
бороводоро ́д (бора ́н)

боротьба ́ за існува ́ння
борьба́ за существова ́ние

бот
бот

бота ́ніка
бота ́ника

ботані ́чні сади ́
ботани́ческие сады́

ботне ́т-мере́жа
ботне ́т-сеть

ботулі́зм
ботули ́зм

боя ́ри
боя ́ре

боя ́рська респу ́бліка
боя ́рская респу ́блика

бра ́тство
бра́тство

бра ́узер
бра́узер

«Бре ́кзит»
«Брэ́ксит»

бриз
бриз

броді ́ння
броже ́ние
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броді ́ння (збро́джування,
фермента ́ція; масляноки ́сле,
мета ́нове, молочноки ́сле,
спирто ́ве; цукри ́стих речови ́н)
броже ́ние (сбра ́живание,
фермента ́ция; маслянокислое,
мета ́новое, молочноки ́слое,
спиртово ́е; сахари ́стых веще ́ств)
бром
бром
бромі́д
броми ́д
бромі́дна (бромоводне ́ва) кислота ́
броми ́дная (бромоводоро ́дная)
кислота ́
бро ́мна вода́
бро ́мная вода ́
бромобензе ́н
бромбензо ́л
бромово́день
бромоводоро ́д
бромомета ́н
броммета ́н
бромува ́ння
броми ́рование
бро ́нза
бро ́нза
бро ́нзова хворо ́ба
бро ́нзовая боле ́знь
бро ́нзовий вік
бро ́нзовый век
бро ́нхи
бро ́нхи
бронхіа ́льна а́стма
бронхиа ́льная а́стма
бронхіа ́льне де ́рево
бронхиа ́льное де ́рево
бронхіо ́ли
бронхио ́лы
бро ́унівський рух
бро ́уновское движе ́ние
брошу́ра
брошю́ра
бру́нька
по́чка
брунькува ́ння
почкова ́ние
будди ́зм
будди ́зм
буди ́телі
буди ́тели
будіве́льний матеріа ́л
строи ́тельный материа ́л
будо́ва
строе ́ние
будо́ва сло ́ва
строе ́ние сло ́ва
будо́ва ядра ́
строе ́ние ядра ́
бу ́ква
бу́ква
букле́т
букле ́т

бу ́лінг
бу́ллинг

бу ́льба
клу́бень

бу ́льбашка га́зу
пузырё ́к га ́за

бульбоцибули ́на
клубнелу ́ковица

бу ́льбочкові бакте ́рії
клубенько́вые бакте ́рии

бу ́ре вугі ́лля
бу́рый у ́голь

буржуазі ́я
буржуази ́я

бу ́рі во ́дорості
бу́рые во́доросли

бурле ́ск
бурле ́ск

бурхли ́ва реа ́кція
бу́рная реа ́кция

буршти ́н
янта ́рь

буряко ́вий (трости ́нний) цу́кор
свеко ́льный (тростнико ́вый) са́хар

бут-1-ен
бут-1-ен

бут-2-ин
бут-2-ин

бутадіє́н
бутадие ́н

бута ́н
бута ́н

бутан-2-ол
бутан-2-ол

бутана ́ль
бутана ́ль

бута ́нова (ма ́сляна) кислота ́
ма ́сляная (бута ́новая) кислота ́

бутано ́л (бути ́ловий спирт)
бутано́л (бути ́ловый спирт)

буте́н
буте ́н

бути ́л
бути ́л

бу ́ферний ро́зчин
бу́ферный раство ́р

бу ́фер о ́бміну
бу́фер обме ́на

бюдже ́т
бюдже́т

бюлете́нь
бюллете ́нь

бюре ́тка
бюре́тка

бюрократиза ́ція
бюрократиза ́ция

бюрокра ́тія
бюрокра ́тия
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В
вага ́
вес

ва́ги
весы ́

вагі ́тність
бере ́менность

ва́ді
ва́ди

ва́жіль
рыча ́г

вазелі ́н
вазели ́н

ва́йї
ва́йи

вака ́нтна (ві ́льна) орбіта ́ль
вака ́нтная (свобо ́дная) орбита́ль

вакуо ́ля
вакуо ́ль

ва́куум
ва́куум

вакци ́на
вакци́на

вакци ́на БЦЖ
вакци́на БЦЖ

вакцина ́ція (імуніза ́ція)
вакцина ́ция (иммуниза ́ция)

вале ́нтний електро ́н
вале ́нтный электро ́н

вале ́нтні можли́вості а́тома
вале ́нтные возмо ́жности а́тома

вале ́нтність (змі ́нна, ста ́ла)
вале ́нтность (переме ́нная,
постоя ́нная)

валіда ́ція сайту
валида ́ция са ́йта

ва́ловий вну ́трішній проду ́кт
(ВВП)
валово ́й вну ́тренний проду ́кт (ВВП)

ва́ловий націона ́льний проду ́кт
(ВНП)
валово ́й национа́льный продукт (ВНП)

ванта ́жні пото ́ки
грузовы ́е пото ́ки

вантажоо ́біг (змі́нний, добови́й,
тижне ́вий, мі ́сячний, річни ́й)
грузооборо ́т (грузово́й оборо́т)
(сме ́нный, су́точный, неде ́льный,
ме ́сячный, годово́й)

вапно ́ (га́шене, нега́шене)
и ́звесть (га ́шеная, нега ́шеная)

вапнува ́ння
известкова ́ние

вапня ́к
известня ́к

вапня ́на вода ́
известко ́вая вода ́

варвари ́зм
варвари ́зм

ва́рварське королі́вство
ва́рварское короле ́вство

варико́зне розши ́рення вен
варико ́зное расшире ́ние вен

варіа́нт
вариа ́нт

варіа́нта
вариа ́нта

варіа́нтність
вариа ́нтность

варіати ́вність
вариати ́вность

варіаці ́йна крива ́
вариацио ́нная крива ́я

варіаці ́йний ряд
вариацио ́нный ряд

варіа́ція
вариа ́ция

ва́рна
ва́рна

васаліте ́т
вассалите ́т

ват (Вт)
ватт (Вт)
ватерлі ́нія
ватерли ́ния

ватме ́тр
ваттме ́тр

вбира ́ння (поглина ́ння)
поглоще ́ние

вбирна ́ ба ́шта
поглоща ́ющая ба ́шня

вбудо ́вана діагра ́ма
встро ́енная диагра ́мма

вбудо ́вування об’є́кта
встра́ивание объе ́кта

ввідни ́й сифо ́н
вводно ́й сифо ́н

вдих
вдох

веб 2.0
веб 2.0.
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веб-диза ́йнер
веб-диза ́йнер

веб-дода ́тки
веб-приложе ́ния

веб-енциклопе ́дія
веб-энциклопе ́дия

вебіна ́р
вебина ́р

веб-катало ́г
веб-катало ́г

веб-порта ́л
веб-порта ́л

веб-сайт
веб-сайт

веб-спільно ́та
веб-соо́бщество

веб-сторі ́нка
веб-страни ́ца

вегетати́вна (автоно ́мна) нерво́ва
систе́ма
вегетати ́вная (автоно ́мная) не́рвная
систе ́ма

вегетати́вне розмно́ження
вегетати ́вное размноже ́ние

вегетати́вні о́ргани
вегетати ́вные о ́рганы

ве́ктори
ве́кторы

ве́ктори протиле ́жні
ве́кторы противополо ́жные

ве́ктори колінеа́рні
ве́кторы коллинеа́рные

ве́ктори комплана ́рні
ве́кторы комплана́рные

ве́ктор магні́тної інду́кції
ве́ктор магни́тной инду ́кции

ве́кторна гра ́фіка
ве́кторная гра ́фика

ве́кторне зобра́ження
ве́кторное изображе ́ние

ве́кторний про ́стір
ве́кторное простра́нство

ве́кторні величи́ни
ве́кторные величи ́ны

«Вели́ка трі́йка»
«Больша ́я тро́йка»

вели ́ке ко ́ло кровоо ́бігу
большо ́й круг кровообраще ́ния

«Вели́кий згін»
«Вели́кий сгон»

вели ́кий круг ку́лі
большо ́й круг ша́ра

«Вели́кий теро ́р»
«Большо́й терро ́р»

величина ́ кута ́
величина ́ угла ́

величи ́ни
величи ́ны

ве́ни
ве́ны

ве́нули
ве́нулы

верба ́льна інформа́ція
верба ́льная информа́ция

верба ́льна моде́ль
верба ́льная моде́ль

верете ́но по ́ділу (кліти́ни)
верете ́но деле ́ния (кле ́тки)

ве́рстка
ве́рстка

верте́п
верте ́п

вертика ́льна по́ясність
высо́тная по ́ясность

вертика ́льні кути ́
вертика ́льные углы́

Верхо ́вна ра ́да Украї́ни
Верхо ́вный сове ́т Украи ́ны

верхово ́дка
верхово ́дка

верши ́на
верши́на

верши ́на ко́нуса
верши́на кону́са

верши ́на кута́
верши́на угла́

верши ́на ла́маної
верши́на лома́ной

верши ́на многогра́нника
верши́на многогра́нника

верши ́на многоку ́тника
верши́на многоуго́льника

верши ́на пірамі ́ди
верши́на пирами ́ды

верши ́на при́зми
верши́на при́змы

верши ́на прямоку ́тного
паралелепі ́педа
верши́на прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

верши ́на рівнобе ́дреного
трику ́тника
верши́на равнобе ́дренного
треуго ́льника

верши ́на тригра ́нного кута ́
верши́на трёхгра ́нного угла ́

верши ́на трику ́тника
верши́на треуго ́льника

верши ́на чотирику ́тника
верши́на четырёхуго ́льника

верши ́ни многоку ́тника сусі ́дні
верши́ны многоуго́льника сосе ́дние
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верши ́ни чотирику ́тника
протиле ́жні
верши́ны четырехуго ́льника
противополо ́жные

верши ́ни чотирику ́тника сусі ́дні
верши́ны четырехуго ́льника сосе ́дние

«Весна ́ наро ́дів»
«Весна ́ наро́дов»

вестибуля ́рний апара ́т
вестибуля ́рный аппара ́т

ве́то
ве́то

взає ́мний вплив а́томів (груп
а́томів) у моле ́кулі
взаи ́мное влия ́ние а́томов (групп
а́томов) в моле́куле

взаємоді ́я
взаимоде ́йствие

взаємоді ́я наелектризо ́ваних тіл
взаимоде ́йствие наэлектризо ́ванных
тел

взаємоді ́я неале ́льних генів
взаимоде ́йствие неалле ́льных ге ́нов

взаємоді ́я парале ́льних
провідникі ́в
взаимоде ́йствие паралле ́льных
проводнико ́в

взаємоді ́я речови́н
взаимоде ́йствие веще ́ств

взаємоді ́я части ́нок (дипо ́ль-
дипо ́льна, електростати ́чна, йон-
дипо ́льна, орієнтаці ́йна)
взаимоде ́йствие части ́ц (дипо ́ль-
дипо ́льное, электростати ́ческое, ио́н-
дипо ́льное, ориентацио ́нное)

вибі ́лювач
отбе ́ливатель

ви ́бірка
вы́борка

ви ́бірка, сере ́днє зна ́чення
вы́борка, сре́днее значе ́ние

ви ́бірка репрезентати ́вна
вы́борка репрезентати ́вная

вибірко ́ва прони ́кність мембра́ни
вы́борочная проница ́емость мембра ́ны

вибірко ́вий ме ́тод
вы́борочный ме ́тод

ви ́бори
вы́боры

ви ́борчий о ́круг
избира ́тельный о́круг

ви ́брати
вы́брать

ви ́бух
взрыв

вибухі ́вка
взрывча ́тка

вибухо ́ва су́міш
взрывна ́я смесь

вибухо ́ві речови́ни
взрывча ́тые вещества ́

вибухонебезпе ́чний
взрывоопа ́сный

ви ́вих
вы́вих

вивідни ́й сифо ́н
выводно ́й сифо ́н

виві ́трювання
выве ́тривание

ви ́водкові пташеня ́та
птенцы ́ вы́водкового ти ́па

ви ́гук
междоме ́тие; восклица ́ние, во ́зглас

вид
вид

видавни ́ча систе ́ма
изда ́тельская систе ́ма

ви ́далення (плям)
выведе ́ние (удале́ние) (пя́тен)

ви ́далення фа ́йла
удале ́ние фа ́йла

ви ́далити
удали́ть

ви ́ди випромі ́нювання
ви ́ды излуче ́ния

ви ́ди інформа ́ції
ви ́ды информа ́ции

ви ́диме сві ́тло
ви ́димый свет

ви ́ди мовленнє́вої дія ́льності
ви ́ды речево ́й де ́ятельности

ви ́ди рівнова́ги
ви ́ды равнове ́сия

ви ́дих
вы́дох

ви ́ділення
выделе ́ние

ви ́ділення (теплоти ́, сві ́тла)
выделе ́ние (теплоты ́, све ́та)

видільна ́ систе́ма
выдели ́тельная систе ́ма

видобува́ння ко́ри ́сних копа ́лин
добы ́ча поле́зных ископа ́емых

видозміни ́ ко ́реня
видоизмене ́ния ко́рня

видозміни ́ па́гона
видоизмене ́ния побе ́га

видоутво ́рення
видообразова ́ние

ви ́значеність (детерміно ́ваність)
алгори ́тму
определе ́нность
(детермини ́рованность) алгори ́тма
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ви ́ключення
исключе ́ние

викона ́вець
исполни ́тель

викона ́вча вла́да
исполни ́тельная власть

вико ́нуваність алгори ́тму
исполня ́емость алгори ́тма

використа ́ння
испо ́льзование

ви ́лучення (до́мішок)
извлече ́ние (при́месей)

ви ́міри прямоку ́тного
паралелепі ́педа
измере ́ния прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

вимі́рювання відрі́зків
измере ́ние отре́зков

вимі́рювання куті́в
измере ́ние угло ́в

вимо́їна
промо ́ина

вимпромі ́нення (електромагні́тне,
інфрачерво ́не, рентге́нівське,
ультрафіоле ́тове)
излуче ́ние (электромагни ́тное,
инфракра ́сное, рентеге́новское,
ультрафиоле ́товое)

вина ́
вина ́

ви ́нахід
откры ́тие

ви ́несення мно ́жника з-під зна ́ка
ко́реня
вынесе ́ние мно́жителя из-под зна ́ка
ко́рня

ви ́несення спі ́льного мно ́жника
вынесе ́ние о́бщего мно́жителя

виногра ́дний цу́кор (глюко ́за)
виногра ́дный са ́хар (глюко ́за)

ви ́носка
вы́носка

винятко ́вий
исключи ́тельный

ви ́няток
исключе ́ние

ви ́няток (із пра ́вила)
исключе ́ние (из пра ́вила)

випадко ́ва величина ́
случа ́йная величина ́

випадко ́ва дискре ́тна величина ́
случа ́йная дискре ́тная величина ́

випа ́лювання (руди ́)
о́бжиг (руды́)

випаро ́вування води ́ росли ́ною
испаре ́ние воды ́ расте ́нием

випаро ́вування і конденса ́ція
испаре ́ние и конденса ́ция

випаро ́вування (рідини ́)
испаре ́ние (жи ́дкости)

випа ́рювання рідини ́
выпа ́ривание (жи ́дкости)

виправні ́ робо ́ти
исправи ́тельные рабо ́ты

випробо ́вувати
испы ́тывать

випро́бування
испыта ́ние

випромі ́нювання
излуче ́ние

ви ́раз
выраже ́ние

ви ́раз алгебраї ́чний
выраже ́ние алгебраи ́ческое

ви ́раз бу ́квений
выраже ́ние бу ́квенное

ви ́раз зі змі́нними
выраже ́ние с переме ́нными

виразко ́ва хворо ́ба шлу ́нка
я́звенная боле ́знь желу́дка

вира ́зність мо́влення
вырази ́тельность ре ́чи

ви ́раз ці ́лий
выраже ́ние це ́лое

ви ́раз числови́й
выраже ́ние числов ́ое

вирі́внювання
выра ́внивание

ви ́різати
вы́резать

виробни́к
производи ́тель

виробни́цтво
произво ́дство

ви ́рок
пригово ́р

ви ́словлення
высќазывание

ви ́словлення логі́чно еквівале ́нтні
выраже ́ния логи ́чески эквивале ́нтные

висло ́влювання
выска́зывание

висло ́влювання-ро́здум
выска́зывание-размышле ́ние

ви ́сновок теоре́ми
заключе ́ние теоре ́мы

Висо́ке Відро ́дження
Высо ́кое Возрожде ́ние

високоміцни ́й сплав
высокопро ́чный сплав
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високомолекуля ́рна сполу ́ка
(ВМС)
высокомолекуля ́рное соедине́ние
(ВМС)

високомолекуля ́рні сполу́ки
высокомолекуля ́рные соедине ́ния

висота ́ ко ́нуса
высота ́ ко́нуса

висота ́ кульово ́го сегме ́нта
высота ́ шарово́го сегме ́нта

висота ́ паралелогра ́ма
высотá параллелогра ́мма

висота ́ пірамі ́ди
высота ́ пирами ́ды

висота ́ при ́зми
высота ́ при́змы

висота ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
высота ́ прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

висота ́ трапе ́ції
высота ́ трапе́ции

висота ́ трику ́тника
высота ́ треуго ́льника

висота ́ цилі ́ндра
высота ́ цили́ндра

висотомі ́р
высотоме́р

височи ́ни
возвы ́шенности

висхідні ́ шляхи ́ спинно ́го мо ́зку
восходя ́щие пути ́ спинно ́го мо́зга

ви ́тиснення
вытесне ́ние, замеще ́ние

ви ́тік [ріки]
исто ́к [реки]

витрива ́лість м’я́зів
выно́сливость мышц

ви ́хід
вы́ход

вихідна ́ речовина́ (сполу́ка,
су́міш)
исхо́дное вещество ́ (соедине ́ние,
смесь)

вихідні ́ да ́ні
исхо́дные да ́нные

ви ́хід проду́кту
вы́ход проду́кта

ви ́хрове електри ́чне по́ле
ви ́хревое электри ́ческое по́ле

ви ́ща нерво ́ва дія ́льність
вы́сшая не ́рвная де ́ятельность

ви ́щий окси ́д
вы́сший окси ́д

ви ́щі росли́ни
вы́сшие расте́ния

ві ́бриси (дотико́ві волоски́)
ви ́бриссы

відбива ́ння сві ́тла
отраже́ние све́та

Відбудо ́ва
Восстановле ́ние

відво ́дки
отво ́дки

ві ́дгук
о́тзыв

віддава ́ння електро ́нів
отда́ча электро ́нов

відда ́лена гібридиза ́ція
отдале ́нная гибридиза ́ция

відда ́лений комп’ю́тер
удале ́нный компью́тер

відеоада ́птер
видеоада ́птер

відеока ́рта
видеока ́рта

відеоклі ́п
видеокли ́п

відеоконфере ́нція
видеоконфере ́нция

відеореда ́ктор
видеореда ́ктор

відеосисте ́ма
видеосисте ́ма

відеосту ́дія
видеосту ́дия

від’є́мне зна ́чення
отрица ́тельное значе ́ние

від’є́мник
вычита ́емое

ві ́джети
ви ́джеты

відкри ́та систе ́ма
откры ́тая систе́ма

відкри ́ти
откры ́ть

відкри ́тий колива́льний ко ́нтур
откры ́тый колеба ́тельный ко́нтур

відкри ́тий на́голос
откры ́тое ударе ́ние

відкри ́тий склад
откры ́тый слог

відла ́годження
отла́дка

Відли ́га
О ́ттепель

відмі ́на
склоне́ние; отли ́чие, измене ́ние
відміни ́ти
отмени ́ть

відмі ́нок
паде ́ж
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відмі ́нювання
склоне́ние (про іменні частини мови;
спряже́ние (про дієсл.))

відніма ́ння
вычита ́ние

відніма ́ння десятко ́вих дро ́бів
вычита ́ние десяти ́чных дро́бей

відніма ́ння звича ́йних дро́бів
вычита ́ние обыкнове ́нных дро ́бей

відніма ́ння мі ́шаних чи ́сел
вычита ́ние сме ́шанных чи́сел

відніма ́ння многочле ́нів
вычита ́ние многочле ́нов

відно́влення
восстановле ́ние

відно́влювані джере ́ла ене́ргії
(ВДЕ)
возобновля ́емые исто́чники эне ́ргии
(ВИЭ)

відно́влювати
восстана ́вливать

відно́вна зда́тність
восстанови ́тельная спосо ́бность

відно́вник
восстанови ́тель

відно́вні власти ́вості
восстанови ́тельные сво́йства

відно́сна а́томна ма ́са
относи ́тельная а́томная ма ́сса

відно́сна висота ́
относи ́тельная высота ́

відно́сна воло́гість пові́тря
относи ́тельная вла ́жность во ́здуха

відно́сна густина ́ га ́зу
относи ́тельная пло́тность га ́за

відно́сна молекуля ́рна ма́са
относи ́тельная молекуля ́рная ма ́сса

відно́сне посила́ння
относи ́тельная ссы́лка

відно́сний ви ́хід проду ́кту
относи ́тельный вы́ход проду ́кта

відно́сний пока ́зник зало́млення
относи ́тельный показа ́тель
преломле ́ния

відно́сний рух
относи ́тельное движе ́ние

відно́сний спо ́кій
относи ́тельный поко́й

відно́сні займе́нники
относи ́тельные местоиме́ния

відно́сні прикме́тники
относи ́тельные прилага ́тельные

відно́шення
отноше ́ние

відно́шення двох відрі ́зків
отноше ́ние двух отре́зков

відобра́ження моде ́лі на ба ́зу
да ́них
отображе́ние моде́ли на ба ́зу да ́нных

відокре ́млені другоря ́дні чле ́ни
ре ́чення
отде́льные второстепе ́нные чле́ны
предложе ́ния

«відпли ́в умі ́в»
«отто́к мозго ́в»

відповіда ́льність
отве́тственность

відповіда ́ч
отве́тчик

відпочи ́нок
о́тдых

відпу ́стка
о́тпуск

відрі ́зки несумі ́рні
отрез́ки несоизме ́римые

відрі ́зки парале ́льні
отре́зки паралле ́льные

відрі ́зки перпендикуля ́рні
отре́зки перпендикуля ́рные

відрі ́зки рі ́вні
отре́зки ра ́вные

відрі ́зки сумі ́рні
отрез́ки соизме ́римые

відрі ́зок
отре́зок

відрі ́зок одини ́чний
отре́зок едини ́чный

відру́б
о́труб

відсо́ток
проце ́нт

ві ́дстань від то́чки до прямо́ї
расстоя́ние от то ́чки до прямо ́й

ві ́дстань між парале ́льними
прями ́ми
расстоя́ние ме ́жду паралле́льными
прямы ́ми

ві ́дстань між то́чками
расстоя́ние ме ́жду то́чками

відсто ́ювання
отста ́ивание

ві ́дступ
отступле ́ние; о ́тступ

ві ́дступ пе ́ршого ря ́дка абза ́цу
о́тступ пе́рвой строки ́ абза ́ца

відтво́рення
воспроизведе ́ние

відтво́рення насе ́лення
воспроизво ́дство населе ́ния

відтво́рювальне (продукти ́вне)
господа ́рство
воспроизводя ́щее (продукти ́вное)
хозя́йство
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відхо́ди
отхо́ды
відчу́ження майна ́
отчужде ́ние иму́щества
відшкодува ́ння
возмеще ́ние
відще́плення
отщепле ́ние
візуа ́льна інформа ́ція
визуа ́льная информа́ция
візуа ́льне моделюва ́ння
визуа ́льное модели ́рование
ві ́ї
ресни ́цы
ві ́йки
ресни ́чки
ві ́йкове (ціліа ́рне) ті́ло
цилиа ́рное те ́ло
війна ́
война ́
військо ́ве генерал-
губерна ́торство
вое ́нное генерал-губерна ́торство
військо ́во-політи ́чний блок
вое ́нно-полити́ческий блок
військо ́во-політи ́чний союз
вое ́нно-полити́ческий сою ́з
військо ́во-промисло ́вий ко́мплекс
(ВПК)
вое ́нно-промы ́шленный комплекс
(ВПК)
Ві́йсько Запоро́зьке
Во ́йско Запоро ́жское
ві ́йчастий епіте́лій
ресни ́тчатый эпите́лий
ві ́кінги (варя́ги)
ви ́кинги (варя ́ги)
ві ́кі-техноло ́гія
ви ́ки-техноло ́гия
вікно ́
окно́
вікно ́ дода́тка
окно́ приложе ́ния
вікно ́ докуме ́нта
окно́ докуме ́нта
вікови ́й склад насе ́лення
возрастно ́й соста́в населе́ния
ВІЛ-інфе ́кція
ВИЧ-инфе́кция
ві ́льна вода́
свобо ́дная вода ́
ві ́льна електро ́нна па́ра
свобо ́дная электро ́нная па ́ра
ві ́льна матеріа ́льна то́чка
свобо ́дная материа ́льная то́чка
ві ́льна орбіта́ль
свобо ́дная орбита ́ль
«ві ́льне коза ́цтво»
«во́льное каза ́чество»
ві ́льне паді ́ння
свобо ́дное паде ́ние
ві ́льний вірш
свобо ́дный стих

ві ́льний радика ́л
свобо ́дный радика ́л
«ві ́льний світ»
«свобо ́дный мир»
ві ́льні електромагні ́тні колива́ння
свобо ́дные электромагни ́тные
колеба ́ния
ві ́льні заря́ди
свобо ́дные заря ́ды
віндикаці ́йний по́зов
виндикацио ́нный иск
віні ́л
вини́л
вінілбензе ́н (стире́н)
стиро ́л (винилбензо ́л)
вінілхлори ́д
винилхлори ́д
віно ́чок
ве́нчик
вінче́стер (диск)
винче ́стер (диск)
віріо́н
вирио ́н
віро ́їди
виро́иды
віртуа ́льний о́фіс
виртуа ́льный о ́фис
ві ́рус
ви ́рус
ві ́рус імунодефіци ́ту люди ́ни
(ВІЛ)
ви ́рус иммунодефици ́та челове ́ка
(ВИЧ)
вірусо ́їди
вирусо́иды
вірусоло ́гія
вирусоло ́гия
вірш
стихотворе ́ние
віршо́вана мо ́ва
стихотво ́рная речь
віршо́ві ро́зміри
метр [в стихосложе ́нии]
віско ́за
виско ́за
віско ́зне волокно ́
виско ́зное волокно ́
вісь абсци ́с
ось абсци ́сс
вісь апліка́т
ось апплика ́т
«вісь зла»
«ось зла»
вісь ко́нуса
ось ко́нуса
вісь кота ́нгенсів
ось кота ́нгенсов
вісь ордина ́т
ось ордина ́т
вісь симе ́трії
ось симме ́трии
вісь та́нгенсів
ось та ́нгенсов
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вісь ті́ла оберта ́ння
ось те ́ла враще ́ния
вісь цилі́ндра
ось цили ́ндра
віта ́льна листі ́вка
поздрави ́тельная откры ́тка
вітамі́н
витами ́н
вітамі́ни
витами ́ны
ві ́тер
ве́тер
вітра ́ж
витра ́ж
вітрова ́ електроста ́нція (ВЕС)
ветрова ́я электроста ́нция (ВЭС)
ві ́че
ве́че
вказівни ́к
указа ́тель
вказівні ́ займе ́нники
указа ́тельные местоиме́ния
вкла́дене розгалу ́ження
вло́женное разветвле ́ние
вкла́дені опера́тори
вло́женные опера́торы
вкла́дені ци́кли
вло́женные ци́клы
вкла́дка
вкла ́дка (вста ́вка)
вклю́чення
включе ́ния
вла́да
власть
вла́сне украї ́нська ле ́ксика
со́бственно украи ́нская ле ́ксика
вла́сник
со́бственник
вла́сні географі ́чні на́зви
со́бственные географи ́ческие
назва ́ния
вла́сні на ́зви
имена ́ со́бственные
власти ́вість бісектри ́си
трику ́тника
сво́йство биссектри ́сы треуго ́льника
власти ́вість вертика ́льних куті́в
сво́йство вертика ́льных угло ́в
власти ́вість відпові ́дних куті ́в
сво́йство соотве ́тственных угло ́в
власти ́вість доти ́чної
сво́йство каса ́тельной
власти ́вість квадра ́та
сво́йство квадра ́та
власти ́вість ко ́ла
сво́йство окру ́жности
власти ́вість куті́в, впи ́саних у ко ́ло
сво́йство угло ́в, впи ́санных
в окру́жность
власти ́вість об'є́кта
сво́йство объе ́кта
власти ́вість односторо ́нніх куті́в
сво́йство односторо ́нних угло ́в

власти ́вість опу ́клого
многоку ́тника
сво́йство вы́пуклого многоуго ́льника
власти ́вість паралелогра ́ма
сво́йство параллелогра ́мма
власти ́вість парале ́льних прями́х
сво́йство паралле ́льных прямы́х
власти ́вість прямоку ́тника
сво́йство прямоуго ́льника
власти ́вість прямоку ́тного
трику ́тника
сво́йство прямоуго ́льного
треуго ́льника
власти ́вість рівнобі ́чної трапе ́ції
сво́йство равнобо ́кой (или
равнобе ́дренной) трап ́еции
власти ́вість різносторо ́нніх куті ́в
сво́йство на ́крест лежа ́щих угло ́в
власти ́вість ро ́мба
сво́йство ро ́мба
власти ́вість сумі ́жних ку́тів
сво́йство сме ́жных угло ́в
власти ́вості алгори ́тмів
сво́йства алгори ́тмов
власти ́вості зо ́внішнього кута ́
трику ́тника
сво́йства вне ́шнего угла́ треуго ́льника
власти ́вості рівня ́нь
сво́йства уравне́ний
власти ́вості ріди ́н
сво́йства жи ́дкостей
власти ́вості сте ́пеня
сво́йства сте́пени
вміст
содержи ́мое
вне́сення мно ́жника під знак
ко́реня
внесе ́ние множи ́теля под знак ко́рня
вну ́трішнє заплі ́днення
вну́треннее оплодотворе ́ние
вну ́трішнє середо ́вище органі ́зму
вну́тренняя среда ́ органи ́зма
вну ́трішній скеле ́т
вну́тренний скеле ́т
вну ́трішній трудови ́й розпоря́док
вну́тренний трудово́й распоря́док
вну ́трішній фотоефе́кт
вну́тренний фотоэффе ́кт
внутрішньовидова ́ гібридиза ́ція
внутриви ́довая гибридиза ́ция
внутрішньокліти ́нне тра ́влення
внутрикле ́точное пищеваре ́ние
внутрішньомолекуля ́рна
дегідрата ́ція
внутримолекуля ́рная дегидрата ́ция
внутрішньомолекуля ́рний
водне ́вий зв’язо́к
внутримолекуля ́рная водоро́дная
связь
вну ́трішньо перемі́щені осо ́би
вну́тренне перемещё ́нные лица
вну ́трішня ене́ргія
вну́тренняя эне ́ргия
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вну ́трішня ене́ргія речовини ́
вну́тренняя эне ́ргия вещества́
вну ́трішня ене́ргія систе ́ми
вну́тренняя эне ́ргия систе́мы
вну ́трішня па́м’ять
вну́тренняя па ́мять
вну ́трішня структу ́ра са́йту
вну́тренняя структу ́ра са ́йта
вну ́трішня то́чка трику ́тника
вну́тренняя то ́чка треуго ́льника
во ́вна
шерсть
во ́вня ́не волокно ́
шерстяно ́е волокно ́
вогнега ́сник
огнетуши ́тель
вогненебезпе ́чний
огнеопа ́сный
вогнетри ́ви
огнеупо ́ры
вогнетривка ́ це ́гла
огнеупо ́рный кирпи ́ч
вода ́ (амоніа ́чна, бари ́това,
важка ́, вапня ́на, дистильо ́вана,
жеве ́лева, мінералізо ́вана,
морська ́, сірководне ́ва, хло ́рна)
вода ́ (аммиа ́чная, барито ́вая,
тяжё ́лая, известко ́вая,
дистиллиро ́ванная, жаве ́левая,
минерализо ́ванная, морска ́я,
сероводоро ́дная, хло ́рная)
во ́день
водоро́д
воді́й ри́тму
води́тель ри ́тма
во ́дна ма ́са
во ́дная ма ́сса
водне ́вий зв’язо́к
водоро́дная связь
водне ́вий пока́зник (рН)
водоро́дный показа ́тель (рН)
во ́дне ди ́хання
во ́дное дыха ́ние
во ́дне середо ́вище
во ́дная среда́
во ́дний бала́нс
во ́дный бала́нс
во ́дний ро́зчин
во ́дный раство ́р
во ́дний стік
во ́дный сток
во ́дні ресу ́рси
во ́дные ресу ́рсы
водовби ́рний
водопоглоща ́ющий
водовмі ́сний
водоно ́сный, водосодержа ́щий
вододі ́л
водоразде ́л
водоно ́сний шар (горизо ́нт)
водоно ́сный слой (горизо ́нт)
водоно ́сні гірські ́ поро́ди
водоно ́сные го ́рные поро ́ды

водоочисна́ спору ́да
водоочистно ́е сооруже ́ние
водопі ́лля
полово ́дье
водопрони ́кні поро́ди
водопроница ́емые поро ́ды
во ́дорість
во ́доросль
водорозчи ́нна речовина ́
водораствори ́мое вещество ́
водорозчи ́нний
водораствори ́мый
во ́дорості
во ́доросли
водоспа́д
водопа ́д
водосхо ́вище
водохрани ́лище
водотривки ́й шар (горизо́нт)
водоупо ́рный слой (горизо ́нт)
водяна́ ба ́ня
водяна ́я ба ́ня
водяна́ па́ра
водяно ́й пар
воєво́дство
воево ́дство
воє́нний зло ́чин
вое ́нное преступле ́ние
воє́нний комуні ́зм
вое ́нный коммуни ́зм
вокалі ́зм
вокали ́зм
во ́ло
зоб
воло́га
вла ́га
воло́гість
вла ́жность
воло́гість пові ́тря
вла ́жность во ́здуха
воло́гість пові ́тря (абсолю ́тна,
відно́сна)
вла ́жность во ́здуха (абсолю́тная,
относи ́тельная)
володі́ння майно ́м
владе ́ние иму́ществом
воло́кна натура ́льні
воло ́кна натура ́льные
воло́кна поліамі́дні
воло ́кна полиами ́дные
воло́кна поліесте́рні (поліефі ́рні)
воло ́кна полиэсте ́ровые
(полиэфи ́рные)
воло́кна синтети ́чні
воло ́кна синтети ́ческие
воло́кна шту́чні
воло ́кна иску ́сственные
волонте́рський рух
волонтёрское движе ́ние
волоско ́ві (реце ́пторні) кліти ́ни
волоско ́вые (реце́пторные) кле ́тки
воло́сся
во ́лосы
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волосяни ́й гігро́метр
волосяно ́й гигро ́метр
вольт
вольт (1 В)
во ́льтів стовп
во ́льтов столб
вольтме ́тр
вольтме ́тр
вольфра ́м
вольфра ́м
ворси́нки
ворси ́нки
во ́тчина
во ́тчина
во ́тчинне землеволоді ́ння
во ́тчинное землевладе ́ние
впи ́сані тіла ́
впи ́санные тела ́
вро́джена поведі ́нка
врожде ́нное поведе ́ние
вро́джений (неспецифі ́чний)
імуніте ́т
врожде ́нный иммуните ́т
всмо́ктування
вса ́сывание
вста ́вити
вста ́вить
вставне ́ ре ́чення
вво ́дное предложе ́ние
вставне ́ сло́во
вво ́дное сло ́во
вставне ́ словосполу́чення
вводно ́е словосочета ́ние
вставні ́ нейро́ни
вставны ́е нейро ́ны
вто́ма м’я́зів
уста ́лость мышц
втори ́нна структу ́ра моле́кули
білка ́
втори ́чная структу ́ра моле́кулы белка ́
втори ́нна сукце ́сія
втори ́чная сукце ́ссия
втори ́нний (амі ́н, спирт)
втори ́чный (ами ́н, спирт)
втори ́нний се ́ктор господа ́рства
втори ́чный се́ктор хозя́йства
втори ́нні стате ́ві ознаки
втори ́чные половы ́е при ́знаки
вторинново ́дні твари́ни
вторичново ́дные живо́тные
втра́та (електро ́нів)
поте ́ря (электро ́нов)
«втра ́чене поколі́ння»
«поте ́рянное поколе́ние»
вугі ́лля
у ́голь
ву ́гільна (карбона ́тна) кислота ́
у ́гольная кислота ́
вуглево́д
углево ́д

вуглево́день (наси́чений,
ненаси ́чений, аромати ́чний,
циклі ́чний, аліфати ́чний
(ациклі ́чний)
углеводоро ́д (преде́льный,
непреде ́льный, аромати ́ческий,
цикли ́ческий, алифати ́ческий
(ацикли ́ческий)
вуглево́ди
углево ́ды
вуглево́ди прості ́
углево ́ды просты́е
вуглево́ди складні ́
углево ́ды сло ́жные
вуглеводне ́вий замісни ́к
углеводоро ́дный замести ́тель
вуглеки ́слий газ
углеки ́слый газ
вугле́ць
углеро ́д
ву ́зол
у ́зел
ву ́зол кристалі ́чної ґра ́тки
у ́зел кристалли ́ческой решё ́тки
ву ́зол мере ́жі
у ́зел сети́
ву ́зол промисло ́вий
у ́зел промы ́шленный
ву ́зол тра ́нспортний
у ́зел тра ́нспортный
вулка́н
вулка́н
вулканіза ́ція каучу ́ку
вулканиза ́ция каучу ́ка
вулкані ́зм
вулкани ́зм
вулкані ́чний по ́піл
вулкани ́ческий пе́пел
вулкані ́чні бо́мби
вулкани ́ческие бо́мбы
вульгари ́зм, вульґари ́зм
вульгари ́зм
ву ́сики
у ́сики
вушна́ ра́ковина
ушна ́я ра ́ковина
вхідні ́ да ́ні
входны ́е да ́нные
в’язка ́ рідина ́
вя́зкая жи́дкость
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Г
ґа ́джет
га ́джет

газ (благоро́дний, водяни ́й,
вуглеки ́слий, генера ́торний,
іне́ртний, звеселя́ючий, ко́ксовий,
приро ́дний, сірчи ́стий, супу́тний
на́фтовий, сухи́й, чадни ́й)
газ (благоро́дный, водяно́й,
углеки ́слый, генера ́торный,
ине ́ртный, веселя ́щий, ко́ксовый,
приро ́дный, серни ́стый, попу ́тный
нефтяно ́й, сухо ́й, уга ́рный)

га ́зи
га ́зы

газифіка ́ція па ́лива
газифика ́ция то ́плива

газо ́вана вода ́ (напі ́й)
газиро ́ванная вода́ (напи́ток)

га ́зовий аналіза ́тор
га ́зовый анализа ́тор

га ́зовий розря ́д
га ́зовый разря ́д

газовідві́дна ́ тру ́бка
газоотво ́дная тру́бка

газогенера ́тор
газогенера ́тор

газогідра ́ти
газогидра ́ты

газо ́йлева фра ́кція
газо ́йлевая фра ́кція

газо ́йль
газо ́йль

газолі ́н
газоли ́н

газолі ́нова фра ́кція
газоли ́новая фра ́кция

газоо ́бмін
газообме ́н

газотра ́нспортна систе́ма
газотра ́нспортная систе ́ма

газува ́та речовина́
газообра ́зное вещество ́

газува ́тий (вуглево ́день, проду ́кт
реа ́кції)
газоообра ́зный (углеводоро ́д, проду ́кт
реа ́кции)

гайдама ́ки
гайдама ́ки

гаймори ́т
гаймори ́т

гала́ктики
гала ́ктики

галере ́йні ліси ́
галере ́йные леса ́

га ́лій
га ́ллий

галоге ́н
галоге ́н

галогені ́ди
галогени ́ды

галогеново́день
галогеноводоро ́д

галогенопохідна ́ сполу ́ка
вуглево́дню
галогенопроизво ́дное соедине ́ние
углеводоро ́да

галогенува ́ння
галогени ́рование

га ́лузь пра́ва
о́трасль пра ́ва

галу́ни (алюмока ́лієві)
квасцы ́ (алюмока ́лиевые)

гальвані ́чний елеме ́нт
гальвани ́ческий элеме ́нт

гальвано ́метр
гальвано ́метр

гальванопла ́стика
гальванопла ́стика

гальваносте ́гія
гальваносте ́гия

гальмува ́ння
торможе ́ние

гаме ́ти
гаме ́ты

гаметогене ́з
гаметогене ́з

га ́мма-випромі ́нювання
га ́мма-излуче ́ние

га ́мма-про ́мені
га ́мма-лучи ́

ґанди ́зм
ганди ́зм

Га ́нза
Га ́нза

гантелеподі ́бна фо́рма
електро ́нної орбіта ́лі
гантелеобра ́зная фо ́рма электро ́нной
орбита ́ли

гапло ́їдний набі ́р хромосо ́м
гапло ́идный набо ́р хромосо ́м
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гара ́нтії прав
гара ́нтии прав

гармоні ́чне колива ́ння (початко ́ва
фа ́за, ампліту ́да, кутова́ частота ́)
гармони ́ческое колеба́ние (нача́льная
фа ́за, углова ́я частота ́)

гармоні ́чний колива ́льний рух
гармони ́ческое колеба́тельное
движе ́ние

гармоні ́чні колива ́ння
гармони ́ческие колеба ́ния

гарніту ́ра
гарниту ́ра

гаря́чі джере́ла
горя́чие исто ́чники

гас
кероси́н

гасі ́ння (поже ́жі, вапна ́)
гаше ́ние (и ́звести); туше ́ние (пожа ́ра)

гастри ́т
гастри ́т

га ́струла
га ́струла

гаструля ́ція
гаструля ́ция

га ́шене вапно́
гашё ́ная и ́звесть

гвинт
винт

ге́йзери
ге ́йзеры

гекса ́едр
гекса́эдр

гекса ́н
гекса́н

гексахлороциклогекса ́н
(гексахлора ́н)
гексахлорциклогекса ́н (гексахлора ́н)

гекси́л
гекси ́л

гексо ́за
гексо ́за

гекта ́р
гекта ́р

ге́лієве пові ́тря
ге ́лиевый во ́здух

ге́лій
ге ́лий

гель
гель

гельмі ́нт
гельми́нт

Ге́льсінська гру ́па
Хе ́льсинская группа

гем
гем

гемати ́т
гемати ́т

гемоглобі ́н
гемоглоби ́н

гемодіа́ліз
гемодиа ́лиз

гемофілі ́я
гемофили ́я

ген
ген

генеалогі ́чний метод
генеалоги ́ческий ме ́тод

генераліза ́ція
генерализа ́ция

Генера́льна ра́да
Генера ́льная ра ́да

генера ́льна старши́на
генера ́льная старши ́на

генера ́льна суку́пність
генера ́льная совоку ́пность

Генера́льна уго́да з тари ́фів
і торгі́влі
Генера ́льное соглаше ́ние по тари́фам
и торго ́вле

Генера́льний Секретаріа ́т
Генера ́льный Секретариа ́т

генера ́тор електромагні ́тних
колива ́нь
генера ́тор электромагни ́тных
колеба ́ний

генера ́торний газ
генера ́торный газ

гене ́тика
гене ́тика

гене ́тика популя ́цій
гене ́тика популя́ций

генети ́чна інжене ́рія
генети ́ческая инжене́рия

генети ́чна терапі ́я
генети ́ческая терапи́я

генети ́чний зв’язо ́к
генети ́ческая связь

генети ́чний код
генети ́ческий код

генети ́чний моніто́ринг
генети ́ческий монито ́ринг

генети ́чний скри́нінг
генети ́ческий скри ́нинг

генети ́чні ка ́рти хромосо ́м
генети ́ческие ка́рты хромосо́м

генети ́чні ме ́тоди боротьби́
генети ́ческие ме ́тоды борьбы ́

генети ́чно модифіко ́вані
(трансге ́нні) органі ́зми
генети ́чески модифици ́рованные
(трансге ́нные) органи ́змы

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



ге́нна (генети́чна) інжене ́рія
ге ́нная инжене ́рия

ге́нна терапі ́я
ге ́нная терапи ́я

ге́нні (точко ́ві) мута ́ції
ге ́нные мута ́ции

ге́нно-інжене ́рні меди ́чні
препара ́ти
ге ́нно-инжене ́рные медици ́нские
препара ́ты

ге́нно-інжене ́рні (рекомбіна ́нтні)
вакци ́ни
ге ́нно-инжене ́рные (рекомбина ́нтные)
вакци́ны

гено ́м
гено́м

гено ́мні мута ́ції
гено́мные мута́ции

генотерапі ́я
генотерапи ́я

геноти́п
геноти ́п

генофо ́нд
генофо ́нд

геноци ́д
геноци ́д

географі ́чна довгота́
географи ́ческая долгота́

географі ́чна ізоля ́ція
географи ́ческая изоля́ция

географі ́чна ка ́рта
географи ́ческая ка́рта

географі ́чна компете ́нтність
географи ́ческая компете́нтность

географі ́чна оболо ́нка
географи ́ческая оболо́чка

географі ́чна широта ́
географи ́ческая широта́

географі ́чне видоутво́рення
географи ́ческое видообразова ́ние

географі ́чне поло́ження (фі ́зико-
географі ́чне поло́ження)
географи ́ческое положе ́ние (фи ́зико-
географи ́ческое положе ́ние)

географі ́чне середо́вище
географи ́ческая среда́

географі ́чний по ́яс
географи ́ческий по́яс

географі ́чний (територіа ́льний)
по ́діл пра ́ці
географи ́ческое (территориа ́льное)
разделе ́ние труда ́

географі ́чні координа ́ти
географи ́ческие координа ́ты

геогра́фія
геогра ́фия

геогра́фія насе ́лення
геогра ́фия населе́ния
геоекологі ́чна ситуа ́ція
геоэкологи ́ческая ситуа ́ция
гео ́їд
гео ́ид
геологі ́чна будо́ва
геологи ́ческое строе́ние
геоло ́гія
геоло ́гия
геометри ́чна о́птика
геометри ́ческая о ́птика
геометри ́чне зобра ́ження
ко́мплексних чи ́сел
геометри ́ческое изображе ́ние
ко́мплексных чи́сел
геометри ́чне мі ́сце то́чок
геометри ́ческое ме ́сто то ́чек
геометри ́чне ті́ло
геометри ́ческое те ́ло
геометри ́чний зміст ви́значеного
інтегра ́ла
геометри ́ческий смысл определё ́нного
интегра ́ла
геометри ́чний зміст диференціа ́ла
геометри ́ческий смысл
дифференциа ́ла
геометри ́чний зміст мо́дуля
геометри ́ческий смысл мо ́дуля
геометри ́чний зміст похідно́ї
геометри ́ческий смысл произво ́дной
геометри ́чні перетво ́рення
геометри ́ческие преобразова ́ния
геоме ́трія
геоме ́трия
геоморфоло ́гія
геоморфоло ́гия
геополі́тика
геополи ́тика
геосе́рвіс
геосе ́рвис
геотерма ́льна електроста ́нція
геотерма ́льная электроста ́нция
геохронологі ́чна табли ́ця
геохронологи ́ческая табли ́ца
геоцентри ́чна моде́ль
геоцентри ́ческая моде́ль
гепати ́т
гепати ́т
гепта ́н
гепта ́н
гепти ́л
гепти́л
геральди ́чний вірш
геральди ́ческий стих
гербіци ́д
гербици ́д
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герма ́ній
герма ́ний

гермафроди ́ти
гермафроди ́ты

геро ́їко-романти ́чна по ́вість
геро́ико-романти́ческая по́весть

геро ́їко-фантасти ́чні казки ́
геро́ико-фантасти́ческие ска ́зки

геронтоло ́гія
геронтоло ́гия

герц (Гц)
герц (Гц)

гетероа ́том
гетероа ́том

гетерогаме ́тна стать
гетерогаме ́тный пол

гетероге ́нна систе́ма
гетероге ́нная систе́ма

гетероге ́нна су́міш
гетероге ́нная смесь

гетероге ́нне середо́вище
гетероге ́нная среда́

гетерозиго ́та
гетерозиго ́та

гетеро ́зис
гетеро ́зис

гетеротро ́фи
гетеротро ́фы

гетерохромати ́н
гетерохромати ́н

гетерохромосо ́ми
гетерохромосо ́мы

гетероци ́кл
гетероци ́кл

гетероциклі ́чна сполу́ка
гетероцикли ́чное соедине́ние

гетероциклі ́чні органі ́чні сполу́ки
гетероцикли ́ческие органи ́ческие
соедине ́ния

ге́тьман
ге ́тман

гетьмана ́т
гетмана ́т

Гетьма́нщина
Гетма ́нщина

ги ́рло рі́чки
у ́стье реки ́

гіберелі ́ни
гибберелли ́ны

гібри́ди
гибри ́ды

гібридиза ́ція
гибридиза ́ция

гібридиза ́ція орбіта́лей
гибридиза ́ция орбита́лей

гіганти́зм
гиганти ́зм

гігієні ́чна поведі ́нка
гигиени ́ческое поведе ́ние

гігро́метр
гигро ́метр

гігроскопі ́чний
гигроскопи ́ческий

гігроскопі ́чні ру ́хи
гигроскопи ́ческие движе ́ния

гідра ́т
гидра ́т

гідрата ́ція
гидрата ́ция

гідрато ́ваний йон
гидрати ́рованный ио́н

гідри́д
гидри́д

гідроакумуляці ́йна
електроста ́нція (ГАЕС)
гидроаккумуляциo ́нная
электроста ́нция (ГАЭС)

гідробіо ́нти
гидробио ́нты

гідро ́ваний, гідрогенізо ́ваний
(а́том Карбо ́ну)
гидри́рованный,
гидрогенези ́рованный (а ́том
углеро ́да)

гідроге ́ль
гидроге ́ль

гідроге ́н
водоро́д (гидроге ́н)

гідрогеніза ́ція
гидрогениза ́ция

гідроге ́н-іо ́н
ио́н водоро́да (гидроге ́н-ио́н)

гідрогенкарбона ́т
гидрокарбона ́т

гідроге ́н-катіо ́н (прото́н)
катио ́н водоро́да (прото ́н)

гідроге ́н (окси ́д, перокси ́д)
окси́д (перокси ́д) водоро́да
(гидроге ́на)

гідрогенортофосфа ́т
гидроортофосфа ́т

гідроге ́н хлори ́д
гидрохлори ́д (хлороводоро ́д)

гідрокси ́д
гидрокси ́д

гідрокси ́д-аніо ́н
гидроксид-анио ́н

гідрокси ́д-іо ́н
гидрокси ́д-ио́н

гідрокси ́л
гидрокси ́л
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гідрокси ́льна гру ́па
гидрокси ́льная гру ́ппа
гідроксо ́нію йон
ио́н гидроксо́ния
гідро ́ліз
гидро ́лиз
гідро ́ліз (білкі ́в, есте ́рів,
крохма ́лю, сахаро ́зи, со ́лі,
целюло ́зи)
гидро ́лиз (белко́в, эсте ́ров, крахма ́ла,
сахаро ́зы, со́ли, целлюло ́зы)
гідроста ́тика й електродина ́міка
гидроста ́тика и электродина ́мика
гідростати ́чний парадо ́кс
гидростати ́ческий парадо ́кс
гідросфе ́ра
гидросфе́ра
гідрофі ́льний
гидрофи ́льный
гідрофі ́льні сполу ́ки
гидрофи ́льные соедине́ния
гідрофо ́бний
гидрофо́бный
гідрохіно ́н
гидрохино ́н
гідрува ́ння
гидри́рование
гіле́я
гиле ́я
гі́льдія
ги ́льдия
гімн
гимн
гіпе ́рбола
гипе ́рбола
гіперзву ́к
гиперзву ́к
гіперпосила ́ння
гиперссы ́лка
гіперте ́кст
гиперте ́кст
гіпертоні ́я
гипертони ́я
гіподинамі ́я
гиподинами ́я
гіпоксі ́я
гипокси ́я
гіпотала ́мо-гіпофіза ́рна систе́ма
гипотала ́мо-гипофиза ́рная систе́ма
гіпотала ́мус
гипотала ́мус
гіпо ́теза
гипо ́теза
гіпо ́теза адапти ́вного компромі ́су
гипо ́теза адапти́вного компроми ́сса
гіпо ́теза Ампе́ра
гипо ́теза Ампе ́ра

гіпо ́теза катастро ́ф
гипо ́теза катастро ́ф

гіпо ́теза нейтра ́льності
молекуля ́рної еволю ́ції
гипо ́теза нейтра́льности
молекуля ́рной эволю ́ции

гіпо ́теза панспермі ́ї
гипо ́теза пансперми ́и

гіпо ́теза пере ́рваної рівнова́ги
гипо ́теза пре́рванного равнове ́сия

гіпо ́теза Пла́нка
гипо ́теза Пла́нка

гіпо ́теза симбіогене ́зу
гипо ́теза симбиогене́за

гіпо ́теза чистоти ́ гаме́т
гипо ́теза чистоты ́ гаме ́т

гіпо ́тези абіогене ́зу
гипо ́тезы абиогене́за

гіпо ́тези біогене ́зу
гипо ́тезы биогене́за

гіпотену ́за
гипотену ́за

гіпотети́чна фо́рма
гипотети ́ческая фо́рма

гіпотоні ́я
гипотони ́я

гіпо ́фіз
гипо ́физ

гіпохлори ́т
гипохлори ́т

гіпохлори ́тна кислота ́
гипохлори ́тная кислота ́

гіпоцикло ́їда
гипоцикло ́ида

гіпс
гипс

гіпсува ́ння
гипсова ́ние

гірка́ сіль (ма́гній сульфа ́т
гептагідра ́т)
го ́рькая соль (гептагидра ́т сульфа́та
ма ́гния)

гіроско ́п
гироско ́п

гірська ́ краї ́на
го ́рная страна ́

гірськи ́й кришта ́ль
го ́рный хруста́ль

гіруди ́н
гируди ́н

ГІС (географі ́чні інформаці ́йні
систе́ми)
ГИС (географи ́ческие
информацио ́нные систе ́мы)

гістиди ́н
гистиди ́н

32

Г

гі
д
р
о
к
си
л
ь
н
а

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



Г

Г
о
л
о
в
н
е

33

гістогене ́з
гистогене ́з
гістоло́гія
гистоло ́гия
гістотехноло ́гії
гистотехноло ́гии
гі́фи
ги ́фы
глава ́
глава ́
гладіа ́тор
гладиа ́тор
гладка ́ (незерни́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
гла ́дкая эндоплазмати ́ческая сеть
гла́сність
гла ́сность
глауберо ́ва сіль (на́трій сульфа ́т
декагідра ́т)
глаубе ́рова соль (декагидра ́т
сульфа ́та на ́трия)
глибина ́ ко ́льору
глубина ́ цве ́та
глибоково ́дні жолоби ́
глубоково ́дные желоба ́
гли́на
гли ́на
глікоге́н
гликоге ́н
глікока ́лікс
гликока ́ликс
гліко́ліз
глико ́лиз
гліколіпі ́ди
гликолипи ́ды
гліко́ль (двоа́томний спирт)
глико ́ль (двуха ́томный спирт)
гліцера ́т
глицера ́т
гліцери ́л
глицери ́л
гліцеро ́л
глицеро ́л
гліци ́н
глици ́н
глобаліза ́ція
глобализа ́ция
глоба ́льна мере ́жа
глоба ́льная сеть
глоба ́льне потеплі ́ння
глоба ́льное потепле́ние
глоба ́льні пробле ́ми лю ́дства
глоба ́льные пробле ́мы челове ́чества
глобуля ́рні білки ́
глобуля ́рные белки ́
гло ́бус
гло́бус

гломерулонефри ́т
гломерулонефри ́т
глоса ́рій
глосса ́рий
гло ́тка
гло́тка
глутамі ́нова кислота ́
глутами ́новая кислота ́
глухи ́й звук
глухо ́й звук
глухі ́ прии ́голосні
глухи ́е согла ́сные
глюкаго́н
глюкаго ́н
глюко ́за
глюко ́за
глюко ́зи альдегі ́дна фо́рма
глюко ́зы альдеги́дная фо ́рма
глюко ́зи циклі ́чна фо́рма
глюко ́зы цикли́ческая фо́рма
глюко ́метр
глюко ́метр
глюо ́н
глюо́н
ГМО (генети ́чно модифіко́ваний
органі ́зм)
генети ́чески модифици ́рованный
органи ́зм (ГМО)
гниття́
гнитьё ́
гнус
гнус
гнучки́й магні ́тний диск
ги ́бкий магни́тный диск
гові ́рка
го ́вор, говоро́к
говорі ́ння
говоре ́ние
годи ́нні пояси ́
часовы ́е пояса ́
голова ́
председа ́тель
головна ́ (дома ́шня) сторі́нка
гла ́вная (дома́шняя) страни ́ца
головна ́ ду ́мка те́ксту
основна ́я (гла ́вная) мысль те ́кста
головна ́ опти ́чна вісь
гла ́вная опти ́ческая ось
головна ́ підгру ́па
гла ́вная подгру ́ппа
головне́ меню ́
гла ́вное меню́
головне́ сло́во
гла ́вное сло ́во
Головне управління таборів
(ГУТаб)
дивись ГУЛАГ
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головни ́й геро́й
гла ́вный геро ́й

головни ́й мо́зок
головно ́й мозг

головни ́й член ре ́чення
гла ́вный член предложе ́ния

головогру ́ди
головогру ́дь

головоно ́гі молю ́ски
головоно ́гие молю ́ски

гологра ́ма
гологра ́мма

Голодомо ́р
Голодомо́р

Голоко ́ст
Голоко ́ст

голонасі ́нні
голосеменны ́е

го́лос
го ́лос

голосни ́й звук
гла ́сный звук

голосові ́ зв’я ́зки
голосовы ́е свя́зки

голча́стий криста ́л
иго́льчатый криста ́лл

гомеоста ́з
гомеоста ́з

гомеоста ́з популя ́ції
гомеоста ́з популя ́ции

гомініза ́ція
гоминиза ́ция

гомогаме ́тна стать
гомогаме ́тный пол

гомоге ́нна су́міш (систе́ма)
гомоге ́нная смесь (систе́ма)
гомоге ́нне середо ́вище
гомоге ́нная среда ́

гомозиго ́та
гомозиго ́та

гомо ́лог
гомо ́лог

гомологі ́чна різни ́ця
гомологи ́ческая ра ́зница

гомологі ́чний ряд
гомологи ́ческий ряд

гомологі ́чні о́ргани
гомологи ́чные о́рганы

гомологі ́чні хромосо ́ми
гомологи ́чные хромосо́мы

гомоте ́тія
гомоте ́тия

го́мруль (самоврядува ́ння)
го ́мруль (самоуправле ́ние)
гоноре́я
гоноре ́я

го́ри (бри́лові, висо ́кі, вулкані ́чні,
низькі ́, молоді́, середньовисо ́кі,
скла ́дчасті, скла ́дчасто-бри́лові,
старі́, тектоні ́чні)
го ́ры (бло ́ковые / глы ́бовые, высо́кие,
вулкани ́ческие, ни ́зкие, молоды ́е,
средневысо ́кие, скла ́дчатые,
скла ́дчато-бло ́ковые, ста ́рые,
тектони́ческие)

горизонта ́лі
горизонта ́ли

горі ́ння реа ́кція
горе́ния реа ́кция

гормо ́н
гормо ́н (секре ́т)

гормо ́ни
гормо ́ны

горта ́нь
горта́нь

горю́чий сла́нець
горю́чий сла́нец

господа ́рство това́рне
хозя́йство това́рное

госпо ́дарська дія́льність
хозя́йственная де ́ятельность

госпо ́дарська спеціаліза ́ція
терито ́рії
хозя́йственная специализа ́ция

госпо ́дарське пра ́во
хозя́йственное пра ́во

госпо ́дарське товари ́ство
хозя́йственное о ́бщество

госпо ́дарські са ́нкції
хозя́йственные санкции

госпо ́дарські спо ́ри
хозя́йственные спо ́ры

господарюва ́ння
хозя́йствование

гострота ́ зо ́ру
острота ́ зре ́ния

гострота ́ ню ́ху
острота ́ обоня́ния

готи ́чний стиль
готи ́ческий стиль

готува ́ння до зло ́чину
приготовле ́ние к преступле ́нию

гра ́бер
гра ́бер

грабі ́ж
грабё ́ж

гравітаці ́йна взаємоді ́я
гравитацио ́нное взаимоде ́йствие

гравю́ра
гравю ́ра

град
град
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градіє ́нт концентра ́ції
градие ́нт концентра ́ции
градіє ́нтне залива ́ння
градие ́нтная зали ́вка
градуйо́вана шкала́
градуи ́рованная шкала ́
гра ́дус
гра ́дус
гра ́дусна мі ́ра дуги ́ ко́ла
гра ́дусная ме ́ра дуги́ окру́жности
гра ́дусна мі ́ра кута ́
гра ́дусная ме ́ра угла ́
гра ́дусна сі́тка
гра ́дусная се ́тка
гра ́дус (Це ́льсія, Ке ́львіна)
гра ́дус (Це ́льсия (° С), (Ке ́львина (К))
грама ́тика
грамма ́тика
грамати ́чна катего ́рія
граммати ́ческая катего ́рия
грамати ́чна осно ́ва ре ́чення
граммати ́ческая осно́ва предложе ́ния
грамати ́чна фо́рма сло́ва
граммати ́ческая фо́рма сло ́ва
грамати ́чне зна́чення сло́ва
граммати ́ческое значе ́ние сло ́ва
гра ́ни
гра ́ны
грани ́ця послідо ́вності
преде ́л после ́довательности
грани ́ця фу ́нкції
преде ́л фу ́нкции
грани ́ця фу ́нкції, крите ́рій
існува ́ння
преде ́л фу ́нкции, крите ́рий
существова ́ния
грани ́ця фу ́нкції лівосторо ́ння
преде ́л фу ́нкции левосторо ́нний
грани ́ця фу ́нкції
на нескінче́нності
преде ́л фу ́нкции на бесконе ́чности
грани ́ця фу ́нкції односторо ́ння
преде ́л фу ́нкции односторо ́нний
грани ́ця фу ́нкції правосторо ́ння
преде ́л фу ́нкции правосторо́нний
грани ́чний кут по́вного відбиття́
преде ́льный у́гол по́лного отраже́ния
грани ́чно допусти ́ма концентра ́ція
(ГДК)
преде ́льно допусти ́мая концентра ́ция
гра ́ні многогра ́нника сусі ́дні
гра ́ни многогра ́нника сосе ́дние
гра ́ні прямоку ́тного
паралелепі ́педа протиле ́жні
гра ́ни прямоуго ́льного
параллелепи ́педа противополо ́жные
грань двогра́нного кута́
грань двугра ́нного угла́

грань многогра́нника
гра ́нь многогра ́нника
грань прямоку ́тного
паралелепі ́педа
грань прямоуго ́льного
параллелепи ́педа
грань тригра ́нного кута́
грань трёхгра ́нного угла́
ґра ́тки (а́томні, йо ́нні, кристалі ́чні,
металі ́чні, молекуля́рні)
решё ́тки (а ́томные, ио́нные,
кристалли ́ческие, металли ́ческие,
молекуля ́рные)
граф
граф
графе́н
графе ́н
гра ́фік
гра ́фик
гра ́фік ліні ́йного рівня ́ння з двома ́
змі ́нними
гра ́фик лине́йного уравне ́ния с двумя́
переме ́нными
гра ́фіка
гра ́фика
гра ́фік ліні ́йної фу ́нкції
гра ́фик лине́йной фу ́нкции
гра ́фік прямо́ї пропорці ́йності
гра ́фик прямо ́й пропорциона ́льности
гра ́фік рівня ́ння з двома ́ змі́нними
гра ́фик уравне́ния с двумя ́
переме ́нными
гра ́фік ру́ху ті́ла
гра ́фик движе ́ния те ́ла
гра ́фік фу ́нкції
гра ́фик фу́нкции
гра ́фік шви́дкості
гра ́фик ско́рости
гра ́фік шля́ху
гра ́фик пути ́
графі ́т
графи ́т
графі ́ті
граффи ́ти
графі ́ті, ґрафі ́ті
граффи ́ти
графі ́чна інформа ́ція
графи ́ческая информа ́ция
графі ́чне зобра́ження
графи ́ческое изображе ́ние
графі ́чний планше ́т
графи ́ческий планше ́т
графі ́чний приміти ́в
графи ́ческий примити ́в
графі ́чний реда́ктор
графи ́ческий реда ́ктор
графі ́чні об’є ́кти малю ́нка
графи ́ческие объе́кты рису́нка
графі ́чні об’є ́кти презента ́ції
графи ́ческие объе́кты презента ́ции
графі ́чні фі́льтри
графи ́ческие фи́льтры
гре́бінь
гре ́бень
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Греко-като ́лицька (уніа ́тська)
це ́рква
Гре ́ко-католи ́ческая (униа ́тская)
це ́рковь
грибни ́ця (міце ́лій)
грибни ́ца (мице ́лий)
гризуни ́
грызуны ́
гриму ́чий газ
грему ́чий газ
грип
грипп
грома ́дівський рух
грома́довское движе ́ние
грома ́дська організа ́ція
обще ́ственная организа ́ция
грома ́дські робо ́ти
обще ́ственные рабо ́ты
громадя ́нин
граждани ́н
громадя ́нство
гражда ́нство
громадя ́нська лі́рика
обще ́ственная ли́рика
громадя ́нське суспі́льство
гражда ́нское о ́бщество
гроте́ск
гроте́ск
грубодиспе ́рсна систе ́ма
грубодиспе ́рсная систе ́ма
груди ́на
груди ́на
грудна ́ клі́тка
грудна ́я кле ́тка
грудни ́й пері́од
грудно ́й пери ́од
гру ́дочка
комо ́чек
ґрунт
грунт
ґрунт (лу ́жний, ки ́слий)
по́чва (щелочна́я, ки ́слая)
ґрунтова ́ воло́га
грунтова ́я вла ́жность
ґрунтове ́ середо ́вище
по́чвенная сре ́да (по́чва)
ґрунтові ́ во ́ди
грунтовы ́е во ́ды
ґрунтові ́ сапротро ́фи
по́чвенные сапротро ́фы
ґрунтоутво ́рення
почвообразова ́ние
гру ́па (альдегі́дна, гідрокси ́льна,
карбоні ́льна, карбокси ́льна,
характеристи ́чна)
гру ́ппа (альдеги́дная, гидрокси ́дная,
карбони ́льная, карбокси́льная,
характеристи ́ческая)
гру ́па елеме ́нтів у періоди ́чній
систе́мі
гру ́ппа элеме ́нтов в периоди́ческой
систе ́ме
гру ́па зче́плення
гру ́ппа сцепле ́ния

гру ́па кро́ві
гру ́ппа кро ́ви
гру ́па симетрі́ї
гру ́ппа симме ́три́и
гру ́пи слів за зна ́ченням
гру ́ппы слов по значе́нию
групова ́ поведі ́нка
группово ́е поведе ́ние
групува ́ння малю ́нків
группирова ́ние рису ́нков
грязьові ́ вулка́ни
грязевы ́е вулка́ны
гуані́н
гуани ́н
губе́рнія
губе́рния
гу ́бка
гу ́бка
губни ́й звук
губно́й звук
гу ́бчаста (основна ́) ткани ́на
листка ́
гу ́бчатая (основна ́я) ткань листа ́
гу ́бчаста речовина ́
гу ́бчатое вещество ́
гудро́н
гудро ́н
ГУЛА ́Г
ГУЛА ́Г (Главное управление лагерей)
гу ́ма
рези ́на
гумані ́зм
гумани ́зм
гу ́мор
ю ́мор
гумора ́льна регуля ́ція
гумора ́льная регуля ́ция
гумора ́льний імуніте ́т
гумора ́льный иммуните́т
гуморе́ска
юморе ́ска
гуси ́ти
гуси ́ты
Гуси ́тські ві ́йни
Гуси ́тские во ́йны
густина ́
пло́тность
густина ́ стру ́му
пло́тность то́ка
густота ́ насе ́лення
пло́тность населе́ния
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Д
дава́льний відмі ́нок
да ́тельный паде ́ж

дава́льницька сировина ́
дава ́льческое сырьё

да ́вні лю́ди
дре ́вние лю ́ди

давньору ́ська мо ́ва
древнеру ́сский язы́к

далекозо ́рість
дальнозо ́ркость

да ́льня орієнта́ція
да ́льняя ориента ́ция

дальтоні ́д
дальтони ́д

дальтоні ́зм
дальтони ́зм

данина ́
дань

да ́ні
да ́нные

да ́ні (умо ́ви зада ́чі)
да ́нные (усло ́вия зада ́чи)

дарвіні ́зм
дарвини ́зм

да ́тчики
да ́тчики

дванадцятипа ́ла ки́шка
двенадцатипе ́рстная кишка́

двигу ́н вну ́трішнього згора ́ння
дви ́гатель вну́треннего сгора ́ния

дві ́йкове кодува ́ння
двои́чное коди́рование

дві ́йковий по́шук
двои́чный по́иск

двобі́чна (білатера ́льна) симетрі ́я
двусторо ́нняя (билатера ́льная)
симме ́трия

двовале ́нтний елеме ́нт
двухвале ́нтный элеме ́нт

двови́мірний маси ́в
двухме ́рный масси ́в

двогра ́нний кут
двугра ́нный у́гол

дводо ́льні росли ́ни
двудо ́льные расте ́ния

дводо ́мні росли́ни
двудо ́мные расте ́ния

двоїна́
дво́йственное число ́

двої́ста приро ́да части ́нок, я́вищ
(дуалісти ́чна приро ́да части ́нок,
я́вищ)
дво́йственная приро ́да части ́ц,
явле ́ний
двокра ́пка
двоето ́чие
двомо ́вність (білінгві ́зм)
двуязы ́чие (билингви́зм)
двоосно ́вна кислота ́
двухосно ́вная кислота ́
двоскла ́дне ре ́чення
дву[х]составно́е предложе ́ние
двостулко ́ві молю ́ски
двуство ́рчатые моллю ́ски
двочле ́н
двучле ́н
двошаро ́ві твари́ни
двусло ́йные живо́тные
ДДТ
ДДТ
дево́нський пері́од
дево ́нський пери ́од
дегенера ́ція
дегенера ́ция
дегідрата ́ція
дегидрата ́ция
дегідрогеніза ́ція
дегидрогениза ́ция
дегідрува ́ння
дегидри ́рование
деграда ́бельний матеріа ́л
биоразлага ́емый материа ́л
деграда ́бельний поліме́р
биоразлага ́емый полиме ́р
деграда ́бельність
биоразлага ́емость
деду ́кція
деду ́кция
дезінтеграці ́йні проце́си
дезинтеграцио ́нные проце ́ссы
дезоксирибо ́за
дезоксирибо ́за
дезоксирибонуклеї ́нова кислота ́
(ДНК)
дезоксирибонуклеи ́новая кислота ́
(ДНК)
дезурбаніза ́ція
дезурбаниза ́ция
деіндустріаліза ́ція
деиндустриализа ́ция
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деінсталя ́ція
деинсталля ́ция
дейте ́рій
дейте ́рий
декабри ́сти
декабри ́сты
дека ́н
дека ́н
декарбоксилюва ́ння
декарбоксилирова ́ние
деклара ́ція
деклара ́ция
декодува́ння повідо ́млення
декоди ́рование сообще ́ния
деколоніза ́ція
деколониза ́ция
декстри ́н
декстри ́н
деліктозда ́тність
деликтоспосо ́бность
деліміта ́ція кордо ́ну
делимита ́ция грани ́цы
де́льта
де ́льта
демарка ́ція кордо ́ну
демарка ́ция грани́цы
демілітаризо ́вана зо́на
демилитаризо ́ванная зо́на
демографі ́чна кри́за
демографи ́ческий кри́зис
демографі ́чна полі́тика
демографи ́ческая поли ́тика
демографі ́чна ситуа ́ція
демографи ́ческая ситуа ́ция
демографі ́чний ви́бух
демографи ́ческий взрыв
демокра ́тія
демокра ́тия
демонстра ́ція
демонстра ́ция
де́мос
де ́мос
денатура ́т
денатура ́т
денатура ́ція білкі ́в
денатура ́ция белко ́в
денатуро ́ваний спирт
денатури ́рованный спирт
дендри ́ти
дендри ́ты
денуда ́ція
денуда ́ция
день зимо ́вого, лі́тнього
сонцестоя ́ння, осі ́ннього,
весня ́ного рівноде ́ння
день зи ́мнего, ле ́тнего солнцестоя ́ния,
осе́ннего, весе ́ннего равноде ́нствия

деплазмо ́ліз
деплазмо ́лиз

депопуля ́ція
депопуля ́ция

депопуля ́ція насе ́лення
депопуля ́ция населе́ния

депорта ́ція
депорта ́ция

депреси ́вні райо ́ни
депресси ́вные райо́ны

деревина ́
древеси ́на

деревне ́ вугі ́лля
древе ́сный у́голь

деревни ́й спирт
древе ́сный спирт

де́рево можли ́вих варіа́нтів
де ́рево возмо ́жных вариа ́нтов

держа ́ва
госуда ́рство

Держави вісі
госуда ́рства оси

держа ́вна адміністра ́ція
госуда ́рственная администра ́ция

держа ́вна вла́да
госуда ́рственная власть

держа ́вна мо ́ва
госуда ́рственный язы́к

держа ́вна слу ́жба
госуда ́рственная слу́жба

держа ́вна терито ́рія
госуда ́рственная террито ́рия

держа ́вне ми́то
госуда ́рственная по ́шлина

держа ́вне регулюва ́ння
еконо ́міки
госуда ́рственное регули ́рование
эконо́мики

держа ́вний бюдже ́т
госуда ́рственный бюдже́т

держа ́вний за ́колот
госуда ́рственный переворо ́т

держа ́вний кордо ́н
госуда ́рственная грани ́ца

держа ́вний лад
госуда ́рственный строй

держа ́вний о ́рган
госуда ́рственный о́рган

держа ́вний при ́мус
госуда ́рственное принужде ́ние

держа ́вний службо ́вець
госуда ́рственный слу́жащий

держа ́вний сувереніте ́т
госуда ́рственный суверените ́т

держа ́вні станда́рти
госуда ́рственные станда ́рты
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державотво ́рення
госуда ́рственное строи́тельство

де́рма (вла́сне шкі́ра)
де ́рма

десо ́рбція
десо ́рбция

десталініза ́ція
десталиниза ́ция

дестру ́кція білкі ́в
дестру ́кция белко́в

десятко ́ва фо́рма за ́пису дро ́бів
десяти ́чная фо́рма за́писи дро ́бей

десятко ́вий за ́пис натура ́льних
чи ́сел
десяти ́чная за́пись натура ́льных чи́сел

детонаці ́йна сті́йкість (бензи ́ну)
детонацио ́нная усто ́йчивость
(бензи ́на)

детона ́ція па́лива
детона ́ция то ́плива

детри́тний харчови ́й ланцю ́г
детри ́тная пищева́я цепь

дефе ́кт (зо́ру, криста ́лів, ма́си)
дефе ́кт (зре ́ния, криста́ллов, ма ́ссы)

дефі ́с
дефи ́с

дефіци ́т
дефици ́т

дефля́ція
дефля ́ция

дефоліа ́нт
дефолиа ́нт

дефо ́лт
дефо́лт

деформа́ція (залишко ́ва,
непру ́жна, пру́жна)
деформа ́ция (оста ́точная, неупру ́гая,
упру ́гая)

деформо ́ваний текст
деформи ́рованный текст

дефрагмента ́ція
дефрагмента ́ция

децентраліза ́ція управлі ́ння
децентрализа ́ция управле ́ния

деци ́л
деци ́л

джаз
джаз

джгу ́тик
жгу ́тик

джентрифіка ́ція
джентрифика ́ция

джере́ла
исто ́чники

джере́ла інформа́ції
исто ́чники информа́ции

джере́ла пра́ва
исто ́чники пра́ва

джерело ́
исто ́чник

джерело ́ підви ́щеної небезпе ́ки
исто ́чник повы́шенной опа́сности

джерело ́ сві ́тла
исто ́чник све́та

джиха ́д
джиха́д

джо́йстик
джо ́йстик

джо́уль
джо ́уль

дзвінки ́й
зво ́нкий

дзерка́льне зобра́ження
зерка ́льное изображе ́ние

дзи ́жчальця
жужжа ́льца

дзьоб
клюв

диверге ́нція
диверге ́нция

диверсифіка ́ція господа́рства
диверсифика ́ция хозя ́йства

дивіні ́л
дивини ́л

дивіні ́ловий каучу ́к
дивини ́ловый каучу́к

«ди ́вна війна ́»
«стра́нная война ́»

дигібри ́дне схре ́щування
дигибри ́дное скре ́щивание

дигідрогенортофосфа ́т
дигидроортофосфа ́т
(дигидрогенортофосфа ́т)

диза ́йн
диза ́йн

дизайн-маке ́т
дизайн-маке́т

ди ́зельне па ́ливо
ди ́зельное то ́пливо

дизентері ́йна аме ́ба
дизентери ́йная амё ́ба

дизентері ́я
дизентери ́я

диз’ю́нкція висло́влювань
дизъю́нкция выска́зываний

диз’ю́нкція предика ́тів
дизъю́нкция предика ́тов

Ди ́ке по ́ле
Ди ́кое по ́ле

«ди ́кі гу ́си» (на́йманці)
«ди́кие гу ́си» (наёмники)
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дикта ́тор
дикта ́тор

диктіосо ́ма
диктиосо́ма

диме ́р
диме ́р

диметиламі ́н
диметилами ́н

дина ́міка ті́ла
дина ́мика те ́ла

динамі ́т
динами ́т

динамі ́чна рівнова́га
динами ́ческое равнове ́сие

динамі ́чна робо ́та м’я́зів
динами ́ческая рабо ́та мышц

динамі ́чне програмува ́ння
динами ́ческое программи ́рование

динамі ́чний проце ́с
динами ́ческий проце ́сс

динамі ́чний стереоти ́п
динами ́ческий стереоти́п

динамі ́чність
динами ́чность

династи ́чна у́нія
династи ́ческая у ́ния

динітроцелюло ́за
динитроцеллюло ́за

диноза ́ври
диноза ́вры

дипепти ́д
дипепти ́д

дипло́їдний набі́р хромосо ́м
дипло ́идный набо́р хромосо́м

дипо ́ль
дипо ́ль

дипо ́льний моме ́нт
дипо ́льный моме́нт

диполя ́рний йон (цві́ттер-іо ́н)
цви ́ттер-ио ́н (биполя ́рный ио́н)
директи ́вна еконо́міка
директи ́вная эконо ́мика

Директо ́рія
Директо ́рия

директри ́са
директри ́сса

дисахари ́д
дисахари ́д

дисахари ́ди
дисахари ́ды

дисбактеріо ́з
дисбактерио ́з

дисиде ́нтство
диссиде́нтство

дисиміля ́ція (катаболі ́зм)
диссимиля ́ция

диск
диск

диске ́та
диске ́та

дисково́д
дисково ́д

дискредита ́ція
дискредита ́ция

дискре ́тність
дискре ́тность

дискриміна ́нт
дискримина ́нт

дискриміна ́ція
дискримина ́ция

диску ́сія
диску ́ссия

дисоціа ́ція води ́
диссоциа ́ция воды ́

дисоціа ́ція електролі́тів
диссоциа ́ция электроли ́тов

дисоціа ́ція ко́мплексних сполу ́к
диссоциа ́ция ко́мплексных
соедине ́ний

дисоціюва ́ти
диссоции ́ровать

дисперго ́вана речовина ́
диспергиро ́ванное вещество ́

дисперсі ́йна взаємоді́я
дисперсио ́нное взаимоде ́йствие

дисперсі ́йна фа́за
дисперсио ́нная фа ́за

дисперсі ́йне середо ́вище
дисперсио ́нная среда́

диспе ́рсія
диспе ́рсия

диспе ́рсія сві́тла
диспе ́рсия све ́та

диспе ́рсна систе́ма
диспе ́рсная систе ́ма

диспле ́й
диспле ́й

диспропо ́рції економі́чні
диспропо ́рции экономи ́ческие

дистанці ́йне навча ́ння
дистанцио ́нное обуче ́ние

дистиля ́ція
дистилля ́ция

дистоні ́я
дистони ́я

дистрибути ́в
дистрибути ́в

дистрибути ́вність
дистрибути ́вность

дисульфі ́дний місто ́к
дисульфи ́дный мо ́стик
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дисципліна ́рна відповіда ́льність
дисциплина ́рная отве ́тственность

дисципліна ́рне стя ́гнення
дисциплина ́рное взыска́ние

дити ́на
ребё ́нок

дитя ́ча періо ́дика
де ́тская перио ́дика

дитя ́чий буди ́нок сіме ́йного ти ́пу
де ́тский дом семе́йного ти ́па

дитя ́чий детекти ́в
де ́тский детекти ́в

дитя ́чі книжки ́
де ́тские кни ́жки

диференціа ́л
дифференциа ́л

диференціа ́ція
дифференциа ́ция

диференціа ́ція кліти ́н
дифференциа ́ция кле́ток

диференціюва ́ння
дифференци ́рование

дифракці ́йні гра ́тки
дифракцио ́нные реше ́тки

дифра ́кція
дифра́кция

дифра ́кція сві ́тла
дифра́кция све ́та

дифра ́кція хвиль
дифра́кция волн

дифтері ́я
дифтери ́я

дифу ́зія
диффу ́зия

дифузо ́р
диффузо ́р

ди ́хальна недоста́тність
дыха ́тельная недоста́точность

ди ́хальна систе́ма
дыха ́тельная систе ́ма

ди ́хальний об’є ́м
дыха ́тельный объе ́м

ди ́хальний центр
дыха ́тельный це ́нтр

ди ́хальні ко ́рені
дыха ́тельные ко́рни

ди ́хальні шляхи ́
дыха ́тельные пути ́

ди ́хання
дыха ́ние

ди ́хання вну ́трішнє
дыха ́ние вну́треннее

ди ́хання зо́внішнє
дыха ́ние вне ́шнее

ди ́хання кліти ́нне
дыха ́ние кле́точное

дихлоромета ́н
дихлормета ́н

діагона ́ль многоку ́тника
диагона ́ль многоуго ́льника

діагон ́аль многогра ́нника
диагона ́ль многогра ́нника

діагона ́льна площина ́
диагона ́льная пло́скость

діагона ́льний пере ́різ пірамі ́ди
диагона ́льное сече ́ние пирами ́ды

діагона ́льний пере ́різ при ́зми
диагона ́льное сече ́ние при́змы

діагона ́ль паралелепі ́педа
диагона ́ль параллелепи ́педа

діагона ́ль чотирику ́тника
диагона ́ль четырёхуго ́льника

діагра ́ма
диагра ́мма

діагра ́ма кругова ́
диагра ́мма кругова ́я

діагра ́ма сто́впчаста
диагра ́мма сто ́лбчатая

діале ́кт
диале ́кт

діалекти ́зм
диалекти ́зм

діалектоло ́гія
диалектоло ́гия

діало ́г
диало ́г

діалогі ́чне мо ́влення
диалоги ́ческая речь

діало ́гове вікно ́
диало ́говое окно́

діамагнети ́зм
диамагнети ́зм

діамагне ́тики
диамагне ́тики

діа́метр ко́ла
диа ́метр окру ́жности

діа́метр кру́га
диа ́метр кру́га

діа́метр ку́лі
диа ́метр ша ́ра

діа́метр ті́ла
диа ́метр те ́ла

діапазо ́н
диапазо ́н

діапозити ́в
диапозити ́в

діа́спора
диа ́спора

діастереоме ́ри (енантіоме ́ри)
диастереоме ́ры (энантиоме ́ры)
діа́стола
диа ́стола
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діато́мові во ́дорості
диато ́мовые во ́доросли

діафра ́гма
диафра ́гма

діеле́ктрик
диэле ́ктрик

діеле́ктрики
диэле ́ктрики

діелектри ́чна прони ́кність
диэлектри ́ческая проница ́емость

дієвідмі ́на
спряже́ние

дієзда́тність
дееспосо ́бность

дієприкме ́тник
прича ́стие

дієприкметнико ́вий зворо́т
прича ́стный оборо́т

дієприслі ́вник
дееприча ́стие

дієприслі ́вники доко ́наного виду
дееприча ́стия совершё́нного ви ́да

дієприслі ́вники недоко ́наного
виду
дееприча ́стия несовершё ́нного ви ́да

дієприслівнико ́вий зворо́т
дееприча ́стный оборо́т

дієслі ́вний при́судок
глаго́льное сказу ́емое

дієсло ́во
глаго́л

дізна ́ння
дозна́ние

ді́ї над ве́кторами
де ́йствия над ве́кторами

ді́йсне зобра́ження
действи ́тельное изображе ́ние

ді́йсний спо́сіб дієсло ́ва
изъяви ́тельное наклоне ́ние глаго́ла

ді́йсний тип
действи ́тельный тип

ді́лене
дели ́мое

ді́лення
деле ́ние

ді́лення десятко ́вих дро ́бів
деле ́ние десяти ́чных дро́бей

ді́лення з оста ́чею
деле ́ние с оста ́тком

ді́лення на́ціло
деле ́ние на ́цело

діли́льна лі́йка
дели ́тельная воро ́нка

дільни ́к
дели ́тель

дільни ́чний офіце́р полі ́ції
участко ́вый офице ́р поли ́ции

діо ́птрія
дио́птрія

ді́рка
дыра ́

ді́ти-си ́роти
де ́ти-сиро́ты

дія ́ння осо ́би
де ́йствия лица́

до́бриво
удобре ́ние

добросо́вісність
добросо́вестность

добросусі ́дство
добрососе ́дство

добува ́ння речовини ́
получе́ние веще ́ств

до́буток
произведе ́ние

добу́ток води ́ (йо ́нний)
произве ́дение воды ́ (ио́нное)

добу́ток поді ́й
произведе ́ние собы ́тий

добу́ток різни ́ці та су́ми дво ́х
ви ́разів
произведе ́ние разно ́сти и су́ммы двух
выраже ́ний

добу́ток розчи ́нності
произведе ́ние раствори ́мости

добу́ток сте́пенів
произведе ́ние степене ́й

«до ́вге ХІХ столі́ття»
«дли́нное ХІХ столе ́тие»

довжина ́ ве́ктора
длина́ ве́ктора

довжина ́ відріз́ка
длина́ отре́зка

довжина ́ двійко́вого ко́ду
длина́ двои́чного ко́да

довжина ́ зв’язку́
длина́ свя ́зи

довжина ́ ко́ла
длина́ окру ́жности

довжина ́ ла́маної
длина́ ло́маной

довжина ́ світлово́ї хви ́лі
длина́ светово ́й волны́

довідко ́ва літерату ́ра
спра́вочная литерату ́ра

дові́реність
дове ́ренность

дові́чне позба ́влення во́лі
пожи ́зненное лише́ние свобо ́ды

довкі́лля
окружа ́ющая среда ́
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до́говір
догово́р

Договірні ́ (ге́тьманські) статті ́
Ге ́тманские (договорны ́е) статьи ́

додава ́ння
сложе ́ние

додава ́ння десятко ́вих дро ́бів
сложе ́ние десяти ́чных дро́бей

додава ́ння звич ́айних дро́бів
сложе ́ние обыкнове ́нных дро́бей

додава ́ння мі ́шаних чи ́сел
сложе ́ние сме ́шанных чи́сел

додава ́ння многочле ́нів
сложе ́ние многочле ́нов

дода́нок
слага ́емое

дода́ток
приложе ́ние; прибавле ́ние,
добавле ́ние

додека ́едр
додека ́эдр

дозві ́лля
досу ́г

дозріва ́ння РНК
созрева ́ние РНК

доко ́наний вид
соверше ́нный вид

доктри ́на
доктри ́на

докуме́нт
докуме ́нт

документ, що посвідчує особу
документ, удостоверяющий личность

доли́на річкова ́
доли ́на речна ́я

доломі́т
доломи́т

доме́н
доме́н

до́менна піч
до́менная печь

доме́нна систе ́ма іме ́н
доме́нная систе́ма имён

доме́нне ім’я
доме́нное и ́мя

доміна ́нт
домина ́нт

доміна ́нтний алель
домина ́нтная алле ́ль

домініо ́н
доминио ́н

домініо ́ни
доминио ́ны

домінува ́ння
домини ́рование

до́мішка
при́месь

до́нор (електро ́нної пари́)
до́нор (электро ́нной пары ́)

до́норно-акце ́пторний (механі ́зм)
до́норно-акце ́пторный (механи ́зм)

до́повідь (рефера ́т)
докла ́д (рефера́т)

допоміжни ́й алгори ́тм
вспомога ́тельный алгори ́тм

доре́чність мо́влення
уме ́стность ре ́чи

до́слід
о́пыт

дослі ́дження
иссле ́дование

дослі ́дження фу ́нкції
иссле ́дование фу ́нкции

до́слід Ле ́бедєва
о́пыт Ле́бедева

дослі ́дницька поведі ́нка
поиско ́вое поведе ́ние

доста ́тня умо ́ва екстре ́муму
фу ́нкції
доста ́точное усло́вие экстре ́мума
фу́нкции

доста ́тня умо ́ва зроста ́ння фу ́нкції
доста ́точное усло́вие возраста ́ния
фу́нкции

доста ́тня умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
доста ́точное усло́вие существова ́ния
то́чки переги́ба фу ́нкции

доста ́тня у́мова спада ́ння фу ́нкції
доста ́точное усло́вие убыва́ния
фу́нкции

досудо ́ве слі ́дство
досуде ́бное сле́дствие

доти ́чна
каса́тельная

доти ́чна до гр ́афіка фу ́нкції
каса́тельная к гра ́фику фу́нкции

доти ́чна до ко́ла
каса́тельная к окру́жности

доти ́чна площина ́ до ко́нуса
каса́тельная пло ́скость к ко́нусу

доти ́чна площина ́ до ку́лі
каса́тельная пло ́скость к ша ́ру

доти ́чна площина ́ до сфе ́ри
каса́тельная пло ́скость к сфе́ре

доти ́чна площина ́ до цилі ́ндра
каса́тельная пло ́скость к цили́ндру

доти ́чні сфе́ри
каса́ющиеся сфе́ры

доцентро́ве приско ́рення
центростреми ́тельное ускоре ́ние
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до́шка інтеракти ́вна
доска ́ интеракти ́вная

дошкі́льний пері ́од
дошко ́льный пери́од

дощ
дождь

драглі ́ (ліоге ́ль)
лиоге ́ль

дра ́йвер
дра ́йвер

драмати ́чний твір
драмати ́ческое произведе ́ние

драматургі ́я
драматурги ́я

дрейф ге́нів
дрейф ге ́нов

дрейф кри ́ги
дрейф льда

дріб непра ́вильний
дробь непра ́вильная

дріб нескінче ́нний
дробь бесконе ́чная

дріб нескоро ́тний
дробь несократи ́мая

дрібнопорува ́тий матеріа ́л
мелкопо ́ристый материа́л

дріб періоди ́чний десятко ́вий
дробь периоди ́ческая десяти ́чная

дріб пра ́вильний
дробь пра ́вильная

дрі ́жджі
дро́жжи

дріопіте ́ки
дриопите ́ки

дріт
про́вод

дро ́би десятко ́ві
дро́би десяти ́чные

дро ́би звича ́йні
дро́би обыкнове ́нные

дро ́блення
дробле ́ние

дробова́ части ́на деся ́ткового
дро ́бу мі ́шаного числа́
дро́бная часть десяти ́чной дро́би
сме́шанного числа ́

дробові ́ числі ́вники
дро́бные числи ́тельные

дру́га космі ́чна шви́дкість
втора́я косми́ческая ско́рость

дру́га сигна ́льна систе́ма
втора́я сигна ́льная систе ́ма

дру́га чудо ́ва грани ́ця
второ ́й замеча ́тельный преде́л

дру́гий зако́н Ньюто ́на
второ ́й зако́н Нью́тона

дру́гий зако́н термодина ́міки
вто́рой зако́н термодина́мики
«Дру́гий фро́нт»
«Второ́й фронт»
другоря ́дний член ре ́чення
второстепе ́нный член предложе ́ния
другоря ́дні геро ́ї
второстепе ́нные геро ́и
дружи ́на
дружи́на
друко ́ване письмо ́
печа́тное письмо́
дуалісти ́чна мона ́рхія
дуалисти ́ческая мона́рхия
дуга ́ ко ́ла
дуга ́ окру ́жности
дугови ́й розря ́д
дугово ́й разря ́д
ду ́жка
ско ́бка
ду ́ма
ду ́ма; мысль, размышле ́ние
дуумвіра ́т
дуумвира ́т
духо ́вно-ри́царські орде́ни
духо ́вно-ры ́царские ордена ́
дюжина
дю ́жина
дюйм
дюйм
дю ́ни
дю ́ны
дюра́ль (дюралюмі ́ній)
дюра ́ль (дюралюми ́ний)
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Е
ебоні ́т
эбони́т

ебуліоскопі ́я
эбулиоскопи́я

евакуа ́ція
эвакуа́ция

евгле ́на зеле́на
эвгле ́на зелё ́ная

евдіоме ́тр
эвдиоме ́тр

еволюці ́йна (філогенети ́чна)
систе́ма
эволюцио ́нная систе ́ма

еволюці ́йне вче ́ння
эволюцио ́нное уче́ние

еволю́ція
эволю ́ция

еврибіо ́нтні ви ́ди
эврибио́нтные ви ́ды

евтрофіка ́ція
эвтрофика ́ция

евфемі́зм
эвфеми ́зм

екаалюмі ́ній (Га́лій)
га ́ллий (экаалюми ́ний)

екабо ́р (Ска ́ндій)
ска́ндий (экабо ́р)

екасилі ́цій (Герма ́ній)
герма ́ний (экасили ́ций)

еква ́тор
эква ́тор

еква ́тор ку́лі
эква ́тор ша́ра

еквівале́нтна до́за
випромі ́нювання
эквивале ́нтная до́за излуче ́ния

еквівале́нтність висло ́влювань
эквивале ́нтность выска ́зываний

еквівале́нтність предикатів
эквивале ́нтность предика ́тов

еквівале́нт (хімі́чний,
електрохімі ́чний)
эквивале ́нт (хими ́ческий,
электрохими ́ческий)

еквіпотенціа ́льна пове́рхня
эквипотенциа ́льные пове ́рхности

екзотермі ́чна реа ́кція
экзотерми ́ческая реа ́кция

екзотермі ́чний проце ́с
экзотерми ́ческий проце ́сс

екзоцито ́з
экзоцито ́з

екле ́ктика
экле ́ктика

еклі ́метр
экли́метр

екологі́чна безпе ́ка
экологи ́ческая безопа ́сность

екологі́чна гру ́па
экологи ́ческая гру́ппа

екологі́чна е ́тика
экологи ́ческая э ́тика

екологі́чна ізоля ́ція
экологи ́ческая изоля́ция

екологі́чна індика ́ція
экологи ́ческая индика ́ция

екологі́чна кри ́за
экологи ́ческий кри́зис

екологі́чна мере ́жа
экологи ́ческая сеть

екологі́чна ні ́ша
экологи ́ческая ни́ша

екологі́чна пірамі ́да
экологи ́ческая пирами ́да

екологі́чне видоутво ́рення
экологи ́ческое видообразова ́ние

екологі́чне маркува ́ння
(екомаркува ́ння)
экологи ́ческая маркиро́вка
(экомаркиро ́вка)

екологі́чне ми́слення
экологи ́ческое мышле ́ние

екологі́чний моніто́ринг
экологи ́ческий монито ́ринг

екологі́чний фа ́ктор (чи ́нник)
экологи ́ческий фа ́ктор

екологі́чні захво ́рювання
экологи ́ческие заболева ́ния

екологі́чні проблеми
экологи ́ческие пробле ́мы

екологі́чно непласти ́чні ви́ди
экологи ́чески непласти ́чные
(маловыно ́сливые) ви ́ды

екологі́чно пласти́чні ви ́ди
экологи ́чески пласти ́чные
(выно ́сливые) ви ́ды

екологі́чно чи́стий
экологи ́чески чи ́стый

еколо́гія
эколо ́гия
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еконо ́міка кома ́ндно-
адміністрати ́вна
эконо́мика кома ́ндно-
администрати ́вная

еконо ́міка ри ́нкова
эконо́мика ры ́ночная

еконо ́міко-географі ́чне
поло ́ження
эконо́мико-географи ́ческое
положе ́ние

економі ́чна геогра́фія
экономи ́ческая геогра ́фия

економі ́чна інтегра́ція
экономи ́ческая интегра ́ция

економі ́чна систе́ма
экономи ́ческая систе ́ма

«економі ́чне ди ́во»
«экономи ́ческое чу́до»
економі ́чний потенціа́л краї ́ни
экономи ́ческий потенциа́л страны ́

економі ́чно акти ́вне насе́лення
экономи ́чески акти́вное населе ́ние

екосисте ́ма
экосисте ́ма

екр ́ан
экра ́н

екра ́нна заста́вка
экра ́нная заста́вка

екра ́нна фо́рма
экра ́нная фо́рма

ексика ́тор
эксика ́тор

екскре ́ція
экскре ́ция

експансіоні ́зм
экспансиони ́зм

експа ́нсія
экспа ́нсия

експериме ́нт
экспериме ́нт

експеримента ́льний ме ́тод
дослі ́дження
эксперимента ́льный ме ́тод
иссле ́дования

експеримента ́льні завда ́ння
(зада ́чі)
эксперимента ́льные зада ́ния (зада ́чи)
експериме ́нти випадко ́ві
экспериме ́нты случа́йные

експе́ртна систе́ма
экспе ́ртная систе ́ма

експлуата ́ція
эксплуата ́ция

експона ́т
экспона ́т

експоне ́нта
экспоне ́нта

е ́кспорт
э ́кспорт

е ́кспорт фа ́йлу
э ́кспорт фа ́йла

експре ́с-сканува ́ння
экспре ́сс-скани ́рование
екстенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
экстенси ́вное разви ́тие эконо́мики

екстенси ́вний шлях ро ́звитку
экстенси ́вный путь разви ́тия

екстрагува ́ти
экстраги ́ровать

екстра ́кція
экстра ́кция

екстре ́мум
экстре ́мум

екстре ́мум фу ́нкції
экстре ́мум фу́нкции

екстре ́мум фу ́нкції лока ́льний
экстре ́мум фу́нкции лока ́льный

ексцентрисите ́т
эксцентрисите ́т

ексце́с викона ́вця
эксце ́сс исполни ́теля

ектоде ́рма
эктоде ́рма

Екумені ́зм
экумени ́зм

еласти ́чність поліме ́ру
эласти ́чность полиме́ра

електриза ́ція
электриза ́ция

еле ́ктрика
эле ́ктрика

електри ́чна дуга ́
электри ́ческая дуга́

електри ́чна прові ́дність
электри ́ческая проводи́мость

електри ́чне ко́ло
электри ́ческая цепь

електри ́чне по́ле
электри ́ческое по́ле

електри ́чний двигу ́н
электри ́ческий дви ́гатель

електри ́чний дипо ́ль
электри ́ческий дипо ́ль

електри ́чний заря ́д
электри ́ческий заря ́д

електри ́чний о ́пір
электри ́ческое сопротивле ́ние

електри ́чний стру ́м
электри ́ческий ток

електри ́чний струм в електролі́тах
электри ́ческий ток в электроли ́тах

електри ́чний струм у ва́куумі
электри ́ческий ток в ва́кууме
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електри ́чний струм у га́зах
электри ́ческий ток в га ́зах

електри ́чний струм у мета́лах
электри ́ческий ток в мета ́ллах

електри ́чний струм у рі ́зних
середо ́вищах
электриче ́ский ток в ра ́зной среде́

електро ́д
электро ́д

електродина ́міка
электродинами ́ка

електродугови ́й спо́сіб
виробни́цтва ста ́лі
электродугово ́й спо ́соб

електрокардіогра ́ма
электрокардиогра ́мма

електро ́ліз
электро ́лиз

електролізе ́р
электролизё ́р

електролі́т
электроли ́т

електроліти ́чна дисоціа ́ція
электролити ́ческая диссоциа́ция

електролюмінесце ́нція
электролюминесце ́нция

електромагні ́тна інду ́кція
электромагни ́тная инду ́кция

електромагні ́тні колива́ння
та хви ́лі
электромагни ́тные колеба́ния и во́лны

електромагні ́тні хви́лі
электромагни ́тные во́лны

електро ́метр
электро ́метр

електро ́н
электро ́н

електронегати ́вність
электронегати ́вность

електро ́нна адре ́са
электро ́нный а́дрес

електро ́нна (будо́ва, густина́,
орбіта ́ль, приро ́да хімі ́чного
зв’язку́, фо ́рмула)
электро ́нная (-ое) (строе ́ние,
пло́тность, орбита ́ль, приро́да
хими ́ческой свя́зи, фо́рмула)
електро ́нна гарма ́та
электро ́нная пу́шка

електро ́нна енциклопе ́дія
электро ́нная энциклопе ́дия

електро ́нна кни́га
электро ́нная кни́га

електро ́нна коме́рція
электро ́нная комме ́рция

електро ́нна мікроскопі ́я
электро ́нная микроскопи ́я

електро ́нна пети́ція
электро ́нная пети́ция

електро ́нна по ́шта
электро ́нная по́чта

електро ́нна пошто́ва скри ́нька
электро ́нный почто ́вый я́щик

електро ́нна табли́ця
электро ́нная табли ́ца

електро ́нна хрестома ́тія
электро ́нная хрестома ́тия

електро ́нне урядува ́ння
электро ́нное управле ́ние

електро ́нний а́тлас
элекро ́нный а́тлас

електро ́нний бала ́нс
электро ́нный бала́нс

електро ́нний (віртуа ́льний)
пра́ктикум
электро ́нный (виртуа ́льный)
пра ́ктикум

електро ́нний газ
электро ́нный газ

електро ́нний докуме ́нт
электро ́нный докуме́нт

електро ́нний документоо ́біг
электро ́нный документооборо́т

електро ́нний за ́сіб контро ́лю
навча ́льних дося ́гнень у́чнів
электро ́нное сре ́дство контро ́ля
уче́бных достиже́ний уча́щихся

електро ́нний мікроско ́п
электро ́нный микроско́п

електро ́нний пі ́дпис
электро ́нная по́дпись

електро ́нний посі́бник
электро ́нное посо ́бие

електро ́нний рі ́вень (підрі́вень)
электро ́нный у́ровень (поду ́ровень)

електро ́нний словни ́к
электро ́нный слова ́рь

електро ́нні табли́ці (ЕТ)
электро ́нные табли ́цы (ЭТ)

електро ́нно-ді ́рковий перехі ́д
(p-n-перехід)
электро ́нно-ды ́рочный перехо ́д
(p-n-переход ́)

електроє ́мність конденса ́тора
электрое ́мкость конденса ́тора

електропрові ́дність
электропрово ́дность

електроруші ́йна си́ла
электродви ́жущая си́ла

електроста ́тика
электроста ́тика

електростати ́чна інду́кція
электростати ́ческая инду ́кция
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електростати ́чне по ́ле
электростати ́ческое по́ле
електростати ́чний
электростати ́ческий
електростати ́чні си́ли притяга ́ння
электростати ́ческие си́лы притяже́ния
електрофі ́л
электрофи ́л
електрофі ́льне замі́щення
электрофи ́льное замеще ́ние
електрофі ́льне приє ́днання
электрофи ́льное присоедине ́ние
електрофі ́льтр
электрофи ́льтр
електрофоре ́з
электрофоре ́з
електрохімі ́чна коро́зія
электрохими ́ческая корро ́зия
електрохімі ́чний (ряд напру ́г
мета ́лів, за ́хист від коро ́зії)
электрохими ́ческий (-ая) (ряд
напряже ́ний мета́ллов, защи́та
от корро́зии)
елеме ́нт
элеме ́нт
елемента ́рна розумо́ва дія ́льність
элемента ́рная у ́мственная
де ́ятельность
елемента ́рна структу́рна ла ́нка
структу ́рное (элеме ́нтарное) звено ́
елемента ́рний заря́д
элемента ́рный заря ́д
елемента ́рні фактори (чи́нники)
еволю́ції
элемента ́рные фа ́кторы эволю ́ции
елемента ́рні части ́нки
элемента ́рные части ́цы
елеме ́нт Во́льта
элеме ́нт Во ́льта
елеме ́нти-органоге ́ни
органоге ́ны (элеме ́нты-органоге ́ны)
елеме ́нти тео ́рії відно́сності
элеме ́нты тео ́рии относи ́тельности
елеме ́нти фізи́чної о ́птики
элеме ́нты физи ́ческой о ́птики
елеме ́нти хімі ́чні (d-, f-, p-, s-)
элеме ́нты хими ́ческие (d-, f-, p-, s-)
елеме ́нт керува ́ння
элеме ́нт управле ́ния
елементооргані ́чні сполу́ки
элементооргани ́ческие соедине ́ния
еліміна ́ція
элимина ́ция
елімінува ́ння
элимини ́рование
е ́ліпс
э ́ллипс

еліта́рна культу ́ра
элита ́рная культу́ра

елліні ́зм
эллини ́зм

ема ́ль
эма ́ль

емансипа ́ція
эмансипа ́ция

ембріогене ́з
эмбриогене ́з

ембріол ́огія
эмбриоло ́гия

ембріо ́н
эмбрио́н

ембріона ́льна інду ́кція
эмбриона ́льная инду ́кция

ембріона ́льний пері ́од
эмбриона ́льный пери ́од

ембріоніза ́ція
эмбриониза ́ция

ембріотехноло ́гії
эмбриотехноло ́гии

емігра ́ція
эмигра ́ция

емігра ́ція (політи́чна та трудова́)
эмигра ́ция (полити́ческая и трудова ́я)

емі́сія
эми ́ссия

емі́тер
эми ́ттер

емотико ́ни
эмо́тиконы

емпіри ́чний ме ́тод дослі́дження
эмпири ́ческий ме ́тод иссле́дований

емульга ́тор
эмульга ́тор

емульгува ́ння
эмульги ́рование

ему ́льсія
эму́льсия

емфіте́взис
эмфите ́взис

енде́міки
энде ́мики

ендемі ́чні захво́рювання
эндеми ́ческие заболева ́ния

ендока ́рд
эндока ́рд

ендокри ́нна систе ́ма
эндокри́нная систе́ма

ендокриноло ́гія
ендокриноло ́гия

ендоплазмати ́чна сі́тка
(ендоплазмати ́чний рети ́кулум)
эндоплазмати ́ческая се ́ть
(эндоплазмати ́ческий рети ́кулум)
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ендоспе ́рм
эндоспе́рм

ендоте ́лій
эндоте ́лий

ендотермі ́чна реа ́кція
эндотерми ́ческая реа ́кция

ендотермі ́чний проце́с
эндотерми ́ческий проце ́сс

ендоцито ́з
эндоцито ́з

енеолі ́т
энеоли ́т

енерге ́тика хімі́чних проце́сів
энерге ́тика хими ́ческих проце ́ссов

енергети́чна ці́нність харчово ́го
проду ́кту
энергети ́ческая це ́нность пищево ́го
проду ́кта

енергети́чний бала́нс органі ́зму
энергети ́ческий бала ́нс органи ́зма

енергети́чний ефе́кт хімі́чної
реа ́кції
энергети ́ческий эффе ́кт хими ́ческой
реа ́кции

енергети́чний о́бмін
энергети ́ческий обме ́н

енергети́чний рі ́вень (підрі ́вень)
энергети ́ческий у ́ровень (поду ́ровень)

ене́ргія
эне ́ргия

ене́ргія (актива ́ції, Гі́бса ві ́льна,
гідрата ́ції, дисоціа ́ції, йоніза ́ції,
зв’язку́, кристалі ́чних ґра ́ток,
міжмолекуля ́рної взаємоді ́ї,
сольвата́ції, спорі ́дненості
до електро ́на)
эне ́ргия (актива ́ции, Ги́ббса
свобо ́дная, гидрата́ции, диссоциа́ции,
иониза ́ции, свя ́зи, кристалли ́ческих
решё ́ток, межмолекуля ́рного
взаимоде ́йствия, сольвата ́ции,
сродства ́ к электро ́ну)

ене́ргія електри ́чного по ́ля
плоско ́го конденса ́тора
эне ́ргия электри ́ческого по ́ля
плоско ́го конденса ́тора

ене́ргія зв’язку́
эне ́ргия свя ́зи

ене́ргія зв’язку́ а́томних я́дер
эне ́ргия свя ́зи а́томных я́дер

ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
эне ́ргия магни ́тного по́ля кату ́шки

ене́ргія магні́тного по́ля стру ́му
эне ́ргия магни ́тного по́ля то ́ка

енергомістке ́ виробни ́цтво
энергоё ́мкое произво́дство

енергосисте ́ма держа ́ви
энергосисте ́ма госуда ́рства

ено́л
ено́л (алкено ́л)

ентальпі ́я
энтальпи ́я

ентоде ́рма
эндоде ́рма

ентропі ́я
энтропи ́я

енцефалі ́т
энцефали ́т

енциклопеди ́сти
энциклопеди ́сты

енциклопе ́дія
энциклопе ́дия

ЕОМ (електро ́нна обчи ́слювальна
маши ́на)
ЭВМ (электро ́нная вычисли ́тельная
маши́на)

епігра ́ма
эпигра́мма

епідеміоло ́гія
эпидемиоло ́гия

епіде ́мія
эпиде́мия

епіде ́рма (епіде ́рміс, шкі́рка)
эпиде́рма (эпиде́рмис, ко ́жица)

епіка́рд
эпика ́рд

епіле ́псія
эпиле́псия

епіло́г
эпило ́г

епіста ́з
эписта ́з

епітеліа ́льна ткани ́на
эпителиа ́льная ткань

епітеліа ́льно-м’я́зові кліти ́ни
эпителиа ́льно-мы ́шечные кле́тки

епіте́лій ві́йчастий
эпите́лий ресни ́тчатый

епіте́лій залози ́стий
эпите́лий желези ́стый

епі́тет
эпи́тет

епі́фора
эпи́фора

епіце ́нтр землетру ́су
эпице́нтр землетрясе ́ния

епі́чний твір
эпи́ческое произведе ́ние

епокси́д
эпокси ́д

епокси́дна смола ́
эпокси ́дная смола ́

е ́пос
э ́пос
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епо́ха
эпо́ха

е ́ра
э ́ра

ергоно́міка
эргоно ́мика

еритроци ́ти
эритроци ́ты

еро́зія ґрунті ́в
эро́зия почв

есе́нція
эссе ́нция

ескі́з
эски ́з

еспера ́нто
эспера ́нто

есте ́р
эсте́р

естерифіка ́ція
эстерифика ́ция

естроге ́н
эстроге ́н

етало́н
этало ́н

ета́н
эта ́н

ета́н-1,2-діо ́л (етиленгліко ́ль)
этиленглико ́ль (эта́н-1,2-дио ́л)

етано ́ат
этано ́ат (ацета ́т)

етано ́л (ети́ловий спирт)
этано ́л (эти́ловый спирт)

етати ́зм
этати́зм

ете ́н (етиле ́н)
этиле ́н (эте ́н)

ете ́р (діети́ловий, димети ́ловий)
эфи ́р (диэти ́ловый, димети ́ловый)

етике ́тні но́рми культу ́ри
спілкува ́ння
этике ́тные но́рмы культу ́ры обще ́ния

ети́л
эти ́л

етиламі ́н
этилами ́н

етилбензе ́н
этилбензо ́л

етилетаноа ́т (етилацета ́т)
этилэтаноа ́т (этилацета ́т)

етимоло ́гія
этимоло ́гия

ети́н (ацетиле ́н)
ацетиле ́н (эти́н)

етні ́чний склад насе ́лення
этни́ческий соста ́в населе ́ния

етні ́чні менши ́ни
этни́ческие меньши ́нства
етноні́міка
этнони ́мика
е ́тнос
э ́тнос (этни ́ческое соо ́бщество)
етологі ́чна ізоляція
этологи́ческая изоля́ция
етоло ́гія
этоло ́гия
еубакте ́рії
эубакте ́рии
еукаріо ́ти
эукарио ́ты
еухромати ́н
эухромати ́н
ефекти ́вне природокористува ́ння
эффекти ́вное природопо́льзование
ефекти ́вні заря ́ди
эффекти ́вные заря ́ды
ефе́кти змі ́нення сла ́йдів
эффе ́кты сме́ны сла́йдов
ефе́кт Ко ́мптона
эффе ́кт Ко́мптона
ефе́кт Тінда ́ля
эффе ́кт Тинда́ля
ефі ́рні олі ́ї
эфи ́рные масла́
ехолока ́ція
эхолока ́ция
ехоло́т
эхоло ́т
еякуля́ція
эякуля ́ция
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Є
євроінтегра ́ція
евроинтегра ́ция
«Євромайда ́н»
«Евромайда ́н»
Європе ́йський банк реконстру ́кції
та ро ́звитку (ЄБРР)
Европе ́йский банк реконстру ́кции
и разви ́тия (ЕБРР)
Європе ́йський Сою ́з (ЄС)
Европе ́йский Сою́з (ЕС)
єзуї ́ти
иезуи́ты
є́мкість (є́мність)
ё́мкость
є́мність плоско ́го конденса ́тора
ё́мкость плоско ́го конденса ́тора
єпа ́рхія
епа ́рхия
єрети ́к
ерети ́к
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Ж
жа́дібний алгори ́тм
жа́дный алгори ́тм

жалкі́ кліти ́ни
жаля ́щие кле ́тки

жанр
жанр

жанр мо ́влення
жанр ре ́чи

жарго́н
жарго ́н

жаргоні ́зм
жаргони ́зм

жаростійки ́й (жаротривки ́й)
жароусто ́йчивый

жарості ́йкість (жаротри ́вкість)
жароусто ́йчивость

«жда ́новщина»
«жда ́новщина»

жеврі ́ння
тле ́ние

желати ́н
желати ́н

жерло ́
жерло́

жива ́ речовина ́ біосфе ́ри
живо́е вещество ́ биосфе ́ры

живи ́льний елеме ́нт
пита́тельный элеме ́нт

жи́влення
пита́ние

жи́влення рі ́́чки
пита́ние ре ́чки

живонаро ́дження
живорожде ́ние

живці́
черенки ́

жи́лка листка́
жи ́лка листа ́

жилкува ́ння
жилкова ́ние

жири ́
жиры ́

жи́рна кислота ́
жи ́рная кислота ́

жир (натура ́льний, шту ́чний)
жир (натура ́льный, иску ́сственный)

жи́рні кисло́ти
жи ́рные кисло ́ты

жи́рова ткани ́на
жирова́я ткань

жи́рове ті́ло
жирово ́е те ́ло
життє ́ва є́мність леге́нів
жи ́зненная ё́мкость лё ́гких
життє ́ва си́ла (у віталісти́чній
тео ́рії)
жи ́зненная си́ла (по виталисти́ческой
тео́рии)
життє ́ва фо́рма росли ́н
жи ́зненная фо́рма расте́ний
життє ́вий цикл
жи ́зненный цикл
життя ́
жизнь
жіно́чий рід
же́нский род
жо ́вта пля́ма
жё́лтое пятно ́
жовч
жёлчь
жо ́вчний міху ́р
же́лчный пузы́рь
жовчокам’яна ́ хворо́ба
желчнока ́менная боле ́знь
жорстка ́ вода ́
жё́сткая вода́
жорстки ́й магні ́тний диск
же́сткий магни ́тный диск
жо ́рсткість води ́
жё́сткость воды ́

журна ́л
журна́л
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З
забавля ́нки
поте ́шки

заба ́рвлення
окра ́ска

забру ́днений
загрязнё ́нный

забру ́днення
загрязне ́ние

забру ́днення довкі́лля
загрязне ́ние окружа ́ющей среды ́

за ́витка
ули́тка

за ́га́дка
зага ́дка

зага́льна дегенера́ція
о́бщая дегенера́ция

зага́льна фо́рмула (бру́тто-
фо́рмула, молекуля́рна фо ́рмула
сполу ́ки)
о́бщая фо́рмула (бру ́тто-фо ́рмула,
молекуля ́рная фо́рмула соедине ́ния)

Зага ́льне ви ́борче пра́во
Всео ́бщее избира ́тельное пра ́во

зага́льне збі ́льшення мікроско ́па
о́бщее увеличе ́ние микроско́па

зага́льний ви ́гляд пе́рві ́сних
(фу ́нкцій)
о́бщий вид первообра ́зных (фу́нкций)

зага́льні на́зви
о́бщие назва ́ния

загальновжи ́вані слова ́
общеупотреби ́тельные слова ́

загарто ́вування (ста́лі)
зака ́ливание (ста́ли)

загу́сник
загусти ́тель

зада ́ча оптиміза́ції
зада ́ча оптимиза ́ции

задньоязико ́вий
заднеязы ́чный

Задуна ́йська Січ
Задуна ́йская Сечь

заду ́шливий (газ)
уду́шливый (газ)

займа ́ння
воспламене ́ние

займе ́нник
местоиме ́ние

займи ́стий
воспламеня ́ющийся

займи ́сті (аерозо́лі, га ́зи, ріди ́ни,
тверді́ речови́ни)
воспламеня ́ющиеся (аэрозо ́ли, газы,
жи ́дкости, твё ́рдые вещества ́)

за ́йнятість насе ́лення
за́нятость населе́ния

зайцеподі ́бні
зайцеобра ́зные

зака ́зник
зака ́зник

заказ́ники
зака ́зники

закі́нчений зло ́чин
око ́нченное преступле ́ние

закі́нчення
оконча ́ние; концо́вка

закла́дка
закла ́дка

зако ́н
зако́н

зако ́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка,
ді́ючих мас, збере ́ження ма́си,
періоди ́чний, ста́лості скла ́ду)
зако́н (Авога ́дро, Гей-Люсса́ка,
де ́йствия масс, сохране ́ния ма ́ссы,
переоди ́ческий, постоя ́нства соста ́ва
вещества ́)

зако ́н Архіме ́да
зако́н Архиме́да

зако ́н Бо ́йля–Маріо́тта
зако́н Бо́йля–Марио ́тта

зако ́н ви́ключення тре́тього
зако́н исключе ́ния тре ́тьего

зако ́н відбива́ння
зако́н отраже́ния

зако ́н всесві ́тнього тяжі́ння
зако́н всеми́рного тяготе ́ния

зако ́н Гей-Люсса́ка
зако́н Гей-Люсса ́ка

зако ́н гомологі ́чних ряді ́в
спадко ́вої мінли́вості
зако́н гомологи ́ческих рядо ́в
насле́дственной изме ́нчивости

зако ́н Гу ́ка
зако́н Гу́ка

зако ́н Джо́уля–Ле ́нца
зако́н Джо́уля–Ле́нца

зако ́н електромагні ́тної інду́кції
зако́н электромагни ́тной инду ́кции

зако ́н зало ́млення
зако́н преломле ́ния све́та
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зако ́н збере ́ження електри ́чного
заря́́ду
зако́н сохране́ния электри ́ческого
заря ́да

зако ́н збере ́ження і́мпульсу
зако́н сохране́ния и ́мпульса

зако ́н збере ́ження механі́чної
ене́ргії
зако́н сохране́ния механи ́ческой
эне ́ргии

зако ́ни геометри́чної о́птики
зако́ны геометри ́ческой о ́птики

зако ́ни Ньюто ́на
зако́ны Ньюто́на

зако ́ни пості ́йного стру ́му
зако́ны постоя ́нного то́ка

зако ́ни термодина ́міки
зако́ны термодина́мики

зако ́ни Фараде ́я
зако́ны Фараде ́я

зако ́ни фотоефе́кту
зако́ны фотоэффе ́кта

зако ́н Куло́на
зако́н Куло ́на

зако ́н Мо́ргана
зако́н Мо́ргана

зако ́н незале ́жного комбінува ́ння
ста ́нів озна ́к
зако́н незави́симого комбини ́рования
при́знаков

зако ́нність
зако́нность

законода ́вство
законода ́тельство

законода ́вча вла́да
законода ́тельная власть

законода ́вча ініціати ́ва
законода ́тельная инициати́ва

законода ́вчий проце ́с
законода ́тельный проце ́сс

зако ́н О́ма для діля ́нки ко́ла
зако́н О́ма для уча́стка цепи́

зако ́н О́ма для по ́вного ко́ла
зако́н О́ма для по́лной цепи́

закономі ́рність
закономе ́рность

зако ́н Паска ́ля
зако́н Паска́ля

«Зако ́н про п’я ́ть колоскі ́в»
«Зако ́н о пяти ́ колоска ́х»

зако ́н прямоліні́йного поши́рення
сві ́тла
зако́н прямолине́йного
распостране ́ния све ́та

зако ́н радіоакти ́вного ро ́зпаду
зако́н радиоакти ́вного распа ́да

зако ́н розще ́плення
зако́н расщепле ́ния

зако ́н чистоти́ гаме́т
зако́н чистоты ́ гаме ́т

зако ́н Ша ́рля
зако́н Ша́рля

закри ́та систе ́ма
закры ́тая систе ́ма

за ́купи (селя́ни)
за́купы (крестья ́не)

зале ́жне сло ́во
зави ́симое сло ́во

зале ́жні краї ́ни і терито ́рії
зави ́симые стра́ны и террито ́рии

зале ́жність
зави ́симость

зале ́жність пито́мого о́пору
мета ́лів і електролі́тів від
температу ́ри
зави ́симость уде ́льного
сопротивле ́ния мета ́ллов
и электроли ́тов от температу ́ры

зали ́вка об’є́ктів табли ́ці
зали ́вка объе ́ктов табли ́цы

зали ́вка рису́нка
зали ́вка рису ́нка

залишко ́вий об’є ́м
оста ́точный объё ́м

за ́лишок
оста ́ток

залі ́зна ока ́лина
желе ́зная ока́лина

залі ́зний вік
желе ́зный век

залі ́зо
желе ́зо

залізобакте ́рії
железобакте ́рии

залізобето́н
железобето ́н

за ́лози
же́лезы

за ́лози вну ́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
же́лезы вну́тренней секре ́ции

за ́лози змі ́шаної секре́ції
же́лезы сме́шанной секре ́ции

за ́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри ́нні)
же́лезы вне ́шней секре ́ции

залози ́стий епіте́лій
желези ́стый эпите́лий

залози ́сті кліти ́ни
желези ́стые кле ́тки

зало ́млення сві ́тла
преломле ́ние све ́та
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за ́мах
покуше ́ние

замі ́нна амінокислота ́
замени ́мая аминокислота ́

замісни ́к
замести ́тель, замени́тель

замі ́щення
замеще ́ние

замі ́щувати
замеща ́ть

за ́мкнена (будо ́ва)
цикли ́ческое (строе ́ние)

за ́мкнена кровоно ́сна систе ́ма
за́мкнутая кровено́сная систе ́ма

за ́мкнений (ланцю ́г)
за́мкнутая (цепь)

запа ́дини
впа ́дины

запа ́лення
воспале ́ние

запам'ято ́вування
запомина ́ние

запаса ́юча основна ́ ткани ́на
запаса ́ющая основна ́я ткань

запашна ́ (речовина ́)
души ́стое (вещество ́)

запере ́чення висло́влювання
отрица ́ние выска́зывания

запере ́чення предика ́та
отрица ́ние предика ́та

запере ́чний правочи ́н
оспа ́риваемая сде ́лка

запере ́чні займе ́нники
отрица ́тельные местоиме́ния

запи ́лення
опыле́ние

запи ́ска
запи ́ска

за ́пис (корте ́ж)
за́пись (корте ́ж)

за ́пит ба ́зи да ́них
запро́с ба ́зы да ́нных

запла ́ва
по́йма

заплі ́днення
оплодотворе ́ние

запобіга ́ння
предотвраще ́ние

запобі ́жний за́сіб
ме ́ра предосторо ́жности

запові ́дне уро ́чище
запове ́дное уро́чище

запові ́дник
запове ́дник

запові ́дник біосфе́рний,
приро ́дний
запове ́дник биосфе ́рный, приро ́дный

запові ́дні уро ́чища
запове ́дные уро ́чища

запові ́т
завеща ́ние

запози ́чення
заи ́мствование

Запоро ́зька Січ
Запоро ́жская Сечь

за ́пуск програ́ми на викона ́ння
за́пуск програ ́ммы на выполне ́ние

заробі ́тна пла ́та
за́работная пла ́та

зародко ́вий пері ́од
заро ́дышевый пери́од

зародко ́вий ро ́звиток
заро ́дышевое разви ́тие

зародко ́ві листки ́
заро ́дышевые листки́

за ́родок
заро ́дыш

за ́росток
за́росток

заря́д
заря ́д

заря́д ядра́ а́тома
заря ́д ядра ́ а́тома

за ́сіб (за ́хисту росли ́н, ліка́рський,
космети ́чний, парфуме ́рний)
сре ́дство (защи ́ты расте ́ний,
космети ́ческое, парфюме ́рное)

за ́соби виробни́цтва
сре ́дства произво ́дства

застарі ́лі слова ́
устаре ́лые слова ́

Засті́й
Засто ́й

застосува ́ння
примене ́ние

застосува ́ння дослі́дження
фу ́нкцій
примене ́ние иссле ́дования фу́нкций

застосува ́ння похідно́ї
до дове́дення нері́вностей
примене ́ние произво ́дной
к доказа ́тельству нера ́венств

застосува ́ння розв’я́зування
зада ́ч з пара́метром
примене ́ние реше ́ния зада ́ч
с пара ́метром

застосува ́ння тот́ожностей
примене ́ние то ́ждеств

застосу ́нок
приложе ́ние
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затиска ́ч
зажи ́м

зато ́ка
зали ́в

заура ́нові елеме ́нти
трансура ́новые (заура ́новые)
элеме ́нты (заура ́ны)
захисна ́ поведі ́нка
защи ́тное поведе́ние

захисне ́ заба ́рвлення
защи ́тная окра ́ска

захисни ́к
защи ́тник

захисні ́ окуля ́ри
защи ́тные очки ́

за ́хист
защи ́та

за ́хист да ́них
защи ́та да ́нных

за ́хист мета́лів від коро́зії
(ано ́дний, като ́дний,
проте ́кторний)
защи ́та мета ́ллов от корро́зии
(ано́дная, като ́дная, проте ́кторная)
за ́хист повідо ́млень
защи ́та сообще ́ний

за ́хист че́сті, гі́дності та ділово ́ї
репута ́ції осо ́би
защи ́та че ́сти, досто́инства и делово ́й
репута ́ции ли ́чности

за ́хідники
за́падники

збага ́чування руди ́
обогаще ́ние руды́

збалансо ́ване харчува́ння
збаланси ́рованное пита́ние

зберегти ́
сохрани ́ть

зби ́тки
убы́тки

збір
сбор

збі ́рні числі ́вники
собира́тельные числи ́тельные

збо ́втування
взба ́лтывание

збро́джування (цукри ́стих
речови́н)
броже ́ние (сахари ́стых веще ́ств)
збу ́джений стан а ́тома
возбуждё ́нное состоя ́ние а́тома

збу ́дження
возбужде ́ние

збу ́дники хворо́б
возбуди ́тели боле ́зней

зва́жування
взве ́шивание

зве ́дення поді ́бних членів
приведе ́ние подо́бных чле́нов

зве ́рнення
обраще ́ние

зверта ́ння
обраще ́ние

зви́вини
изви ́лины

зви́чай
обы́чай

зви́чай ділово ́го оборо ́ту
обы́чай делово ́го оборо ́та

зви́чки
привы ́чки

зві ́льнення від ірраціона ́льності
в знаме ́ннику дро́бу
освобожде ́ние от иррациона ́льности
в знамена́теле дро́би

звірозу ́бі я ́щери (теріодо ́нти)
зверозу ́бые я́щеры (териодо ́нты)
звірофе ́рма
фе ́рма для живо́тных

звіт ба ́зи да ́них
отче ́т ба ́зы да ́нных

зворо́тне всмо́ктування
(реабсо ́рбція)
обра ́тное вса́сывание (реабсо ́рбция)
зворо́тне узго ́дження
обра ́тное согласова ́ние

зворо́тний займе ́нник
возвра ́тное местоиме ́ние

зворо́тній зв’язо ́к
обра ́тная связь

зву́ки мо ́влення
зву ́ки ре ́чи

звукові ́ хви ́лі
звуковы ́е во́лны

зв’я ́зана вода ́
свя ́занная вода ́

зв’язки́
свя ́зи

зв’язо ́к хімі ́́чний (аромати ́чний,
пі (π–); си ́гма (σ–); водне ́вий;
делокалізо ́ваний, йо́нний,
ковале́нтний неполя́рний;
ковале́нтний поля ́рний;
спря ́жений; ордина ́рний;
подві́йний; потрі́йний)
хими ́ческая связь (связь хими ́ческая)
(аромати ́ческая, пи (π–); си ́гма (σ–);
водоро́дная; делокализо ́ванная,
ио́нная, ковале ́нтная неполя ́рная;
ковале ́нтная поля ́рная; сопряже ́нная;
ордина ́рная; двойна ́я; тройна ́я)
зв’я ́зування об’є́кта
свя ́зывание объе ́кта

згорта́ння білка ́
свё ́ртывание белка ́
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згоря́ння
сгора ́ние
згу́бна дія
па ́губное возде́йствие
зда ́тність до взаємоді ́ї
спосо ́бность к взаимоде ́йствию
зді ́бності
спосо ́бности
зеле ́на кни ́га
зелё ́ная кни́га
Зеле́на кни́га Украї ́ни
Зелё ́ная кни ́га Украи́ны
Зеле́на револю ́ція
Зелё ́ная револю ́ция
зеле ́на хі ́мія
зелё ́ная хи́мия
зеле ́ні во ́дорості
зелё ́ные во́доросли
зеле ́ні за́лози
зелё ́ные же́лезы
земе́льне пра ́во
земе ́льное пра́во
земе́льні ресу ́рси
земе ́льные ресу ́рсы
земе́льні супере ́чки
земе ́льные спо ́ры
землезабезпе ́ченість
землеобеспе ́ченность
землетру ́с
землетрясе ́ние
зе́мство
зе́мство
Зе ́мський собо ́р
Зе ́мский собо́р
з’єдна́ння конденса ́торів
соедине ́ние конденса ́торов
зиго ́та
зиго́та
зимівни ́к
зимо́вник
зіни́ця
зрачо ́к
зір
зре ́ние
зі́ткнення
столкнове ́ние
з’їзд князі ́в (снем)
съезд князе ́й (снем)
злипа ́ння коло ́їдних части ́нок
слипа ́ние колло ́идных части ́ц
зло ́чин
преступле ́ние
зло ́чин про ́ти лю ́дства
преступле ́ние про́тив челове ́чества
зме ́ншуване
уменьша ́емое
змі ́на агрега ́тних ста́нів речовини́
измене ́ние агрега ́тных состоя ́ний
вещества ́
змі ́на ко ́льору (індика ́тора,
су́міші)
измене ́ние цве ́та (индика ́тора, сме ́си)

змі ́нна зале ́жна
переме ́нная зави ́симая
змі ́нна незале ́жна
переме ́нная незави ́симая
змі ́нний електри ́чний струм
переме ́нный электри ́ческий ток
змі ́нні величи́ни
переме ́нные величи ́ны
зміст докуме́нта
содержа ́ние докуме ́нта
змісто ́вність мо ́влення
содержа ́тельность ре ́чи
змі ́шане жи ́влення
сме́шанное пита́ние
змі ́щення (електро ́нної густини ́,
спі ́льної електро ́нної па́ри,
хімі́чної рівнова ́ги)
смеще́ние (электро ́нной пло́тности,
о́бщей электро ́нной па ́ры,
хими ́ческого равнове ́сия)
змоско ́вщення
(див.) зросі ́йщення
знайти ́
найти ́
знак
знак
зна ́ки безпе ́ки (заборо ́нні,
попере ́джувальні, розпоря ́дчі,
вказівні ́, інформаці ́йні)
зна ́ки безопа ́сности (запреща ́ющие,
предупрежда ́ющие,
предпи ́сывающие, указа ́тельные,
информацио ́нные)
зна ́ки екологі ́чного маркува ́ння
зна ́ки экологи ́ческой маркиро́вки
зна ́ки нері ́вності
зна ́ки нера ́венства
знак о ́клику
восклица ́тельный знак
знак пита ́ння
вопроси ́тельный знак
знаме ́нник дро́бу
знамена ́тель дро́би
зна ́хідка
нахо ́дка
знахі́дний відмі ́нок
вини́тельный паде ́ж
знахо́дження відсо́тків від числа́
нахожде ́ние проце ́нта от числа ́
знахо́дження у приро ́ді
нахо ́ждение в приро ́де
знахо́дження числа ́ за його ́
відсо́тками
нахожде ́ние числа ́ по его ́ проце ́нтам
зна ́чення ви ́разу
значе ́ние выраже ́ния
зна ́чення ви ́разу зі змі ́нною
значе ́ние выраже ́ния с переме ́нной
зна ́чення ви ́разу числово ́го
значе ́ние выраже ́ния числово ́го
зна ́чення фу ́нкції
значе ́ние фу́нкции
значу́щі части ́ни сло ́ва
зна ́чимые ча́сти сло ́ва
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знеба́рвлення
обесцве́чивание
знебо ́лення
обезбо ́ливание
знебо ́лювальний за ́сіб
обезбо ́ливающее сре ́дство
знежи ́рення
обезжи ́ривание
знезара ́ження
обеззара ́живание
зни ́ження температу ́ри
(замерза ́ння ро ́зчину)
пониже ́ние температу ́ры (замерза ́ния
раство ́ра)
зобов’я́зання
обяза ́тельство
зо́вні впи́сана ку́ля
вне ́шне впи́санный шар
зо́внішнє заплі ́днення
вне ́шнее оплодотворе ́ние
зо́внішнє (позакишко ́ве)
тра ́влення
вне ́шнее пищеваре́ние
зо́внішній ви ́гляд (речовини́,
су́міші)
вне ́шний вид (вещества́, сме ́си)
зо́внішній енергети ́чний рі ́вень
(електро ́нний шар)
вне ́шний энергети ́ческий у ́ровень
(электро ́нная оболо ́чка)
зо́внішній скеле ́т
вне ́шний скеле́т
зо́внішні проце ́си
вне ́шние проце ́ссы
зовнішньоекономі ́чні зв’язки́
внешнеэкономи ́ческие свя ́зи
зовнішньоторгове ́льний оборо́т
внешнеторго ́вый оборо ́т
зо́внішня па́м’ять
вне ́шняя па ́мять
зо́внішня торгі́вля
вне ́шняя торго ́вля
«золоте ́ пра ́вило» меха ́ніки
«золото́е» пра ́вило меха ́ники
«Золоти ́й спо ́кій»
«Золото ́е споко́йствие»
зо́лото
зо ́лото
золь
золь
зо́на ві́льної торгі ́влі
зо ́на свобо ́дной торго ́вли
зо́на всмо́ктування
зо ́на вса ́сывания
зона́льність горизонта ́льна
зона́льность горизонта ́льная
зо́на по́ділу
зо ́на деле ́ния
зо́на ро ́зтягу
зо ́на растяже ́ния
зо́на ро ́сту
зо ́на ро́ста
зооло ́гія
зооло ́гия

зоопа ́рк
зоопа ́рк
зоопсихоло ́гія
зоопсихоло ́гия
зооспо ́ри
зооспо ́ры
зорова́ сенсо́рна систе ́ма
зри ́тельная сенсо́рная систе́ма
зорови́й пігме ́нт (мелані ́н)
зри ́тельный пигме́нт (мелани ́н)
«Зо ́ряні ві ́йни»
«звёздные во ́йны»
зразо ́к
образе ́ц
зрівнова ́жування терезі ́в
уравнове ́шивание весо́в
зрі́дження га ́зів
сжиже ́ние га ́зов
зрі́зана пірамі ́да
усечё ́нная пирами ́да
зрі́заний ко ́нус
усечё ́нный ко́нус
зрі́лий пері ́од
зре ́лый пери ́од
зросі ́йщення (русифіка ́ція)
обрусе ́ние (русификаци ́я)
зроста ́ння (акти ́вності)
повыше ́ние (акти ́вности)
зро́шення ґрунті ́в
ороше́ние почв
зсіда ́ння кро ́ві
свё ́ртывание кро ́ви
зу ́би
зу ́бы
зубни ́й звук
зубно ́й звук
зу ́стріч цивіліза ́цій
встре́ча цивилиза ́ций
зче ́плене успадкува ́ння
сце́пленное насле́дование
зче ́плені зі ста ́ттю ге́ни
сце́пленные с по ́лом ге ́ны
зче ́плення моле ́кул
сцепле ́ние моле ́кул
зши́тий поліме́р
сши ́тый полиме ́р
зя́бра
жа́бры
зя́брові кри ́шки
жа́берные кры ́шки
зя́брові щіли ́ни
жа́берные ще ́ли
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І
ідеа ́льний газ
идеа ́льный газ

ідентифіка ́тор
идентифика ́тор

ідентифіка ́ція (речовини́,
характеристи ́чної
(функціона ́льної) гру ́пи,
хімі́чного зв’язку́)
идентифика ́ция (вещества́,
характеристи ́ческой
(функциона ́льной) гру ́ппы,
хими ́ческой свя́зи)

ідеоло ́гія
идеоло ́гия

іде ́я
иде ́я

ідіоадапта ́ція
идиоадапта ́ция

ідіо́ма
идио ́ма

ієрархі ́чна систе ́ма
иерархи ́ческая систе́ма

ієра́рхія
иера ́рхия

ієро ́гліф
иеро́глиф

ієрогліфі ́чне письмо ́
иероглифи ́ческое письмо ́

ізго́ї
изго́и

ізоба ́рний проце́с
изоба ́рный проце ́сс

ізобута ́н (метилпропа ́н)
изобута́н (метилпропа ́н)

ізога́мія
изога́мия

ізоелектро ́нні части ́нки
изоэлектро ́нные части ́цы

ізоля ́ція
изоля́ция

ізоме ́р
изоме́р

ізомериза ́ція
изомериза ́ция

ізоме ́рія
изоме́рия

ізоморфі ́зм
изоморфи ́зм

ізопре ́н
изопре ́н

ізопроце ́с
изопроце ́сс

ізоте ́рма
изоте ́рма

ізотермі ́чний проце ́с
изотерми ́ческий проце ́сс

ізото ́п
изото ́п

ізото ́пи
изото ́пы

ізохо ́рний проце ́с
изохо ́рный проце ́сс

і ́кла
клыки ́

іко ́на
ико ́на

іко ́нка
ико ́нка

ікоса ́едр
икоса ́эдр

ікра ́
икра́

іма ́го
има ́го

іменна ́ части ́на скла ́деного
при ́судка
именна ́я часть составно ́го сказу ́емого

іменни ́й при́судок
именно ́е сказу ́емое

іме́нник
и ́мя существи ́тельное

іммігра ́ція
иммигра ́ция

імпе ́рія
импе́рия

імпі ́чмент
импи ́чмент

імпліка ́ція висло ́влювань
имплика ́ция выска́зываний

імпліка ́ція предика ́тів
имплика ́ция предика ́тов

і ́мпорт
и ́мпорт

і ́мпорт фа ́йлу
и ́мпорт фа ́йла

імпресіоні ́зм
импрессиони ́зм

імпровіза ́ція
импровиза ́ция
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і ́мпульс ті́ла
и ́мпульс те ́ла

імуніза ́ція
иммуниза ́ция

іму ́нна ві ́дповідь
имму ́нный отве ́т

іму ́нна па́м’ять
имму ́нная па ́мять

іму ́нна систе́ма
имму ́нная систе ́ма

імунодефіци ́т
иммунодефици ́т

імунокоре ́кція
иммунокорре ́кция

імунотерапі ́я
иммунотерапи ́я

ім’я́ при́строю збере ́ження да ́них
и ́мя устро ́йства сохране ́ния да ́нных

ім’я́ фа ́йлу або па́пки
и ́мя фа ́йла или па ́пки

інвазі́йне захво́рювання
инвази ́вное заболева ́ние

інвазі́йні хворо́би
инвази ́вные боле ́зни

інваріа ́нт
инвариа ́нт

інваріа ́нтність
инвариа ́нтность

інверто ́ваний цу ́кор
инве ́ртный (инверти ́рованный) са ́хар

інвести́ції
инвести ́ция

інвести́ції (вкла́дення капіта ́лів)
инвести ́ции (вложе́ние капита ́лов)

інгібі ́тор
ингиби ́тор

і ́ндекс
и ́ндекс

і ́ндекс людсько́го ро́звитку (ІЛР)
и ́ндекс челове ́ческого разви ́тия (ИЧР)

і ́ндекс ма́си ті́ла
и ́ндекс ма ́ссы те ́ла

індиві ́д
индиви ́д

індивідуа ́льна поведі ́нка
индивидуа ́льное поведе ́ние

індивідуа ́льний акт
индивидуа ́льный акт

індивідуа ́льний добі́р
индивидуа ́льный отбо́р

індивідуа ́льний ро́звиток
органі ́зму
индивидуа ́льное разви ́тие органи ́зма

індика ́тор
индика ́тор

індика ́тори (кисло́тно-осно ́вні,
ла ́кмус, мети ́ловий ора ́нжевий,
універса ́льний, фенолфталеї ́н)
индика ́торы (кисло́тно-осно́вные,
ла ́кмус, мети́ловый ора́нжевый,
универса ́льный, фенолфталеи ́н)
і ́ндій
и ́ндий

індоєвропе ́йські мо ́ви
индоевропе ́йские языки́

індуї ́зм
индуи ́зм

індуко ́ване випромі ́нювання
вы́нужденное (индуци ́рованное)
излуче ́ние

індуко ́вані мута ́ції
индуци ́рованные мута ́ции

індукти ́вність
индукти ́вность

індукці ́йний ефе ́кт
индукти ́вный (индукцио ́нный) эффе ́кт
індукці ́йний струм
индукцио ́нный ток

інду ́кція
инду ́кция

індустріаліза ́ція
индустриализа ́ция

індустріа ́льна (промисло́ва)
револю ́ція
индустриа ́льная (промы ́шленная)
револю ́ция

індустріа ́льне суспі ́льство
индустриа ́льное о́бщество

іне́ртна ма́са
ине ́ртная ма ́сса

іне́ртний (елеме ́нт, газ)
ине ́ртный (элеме ́нт, газ)
іне́ртність
ине ́ртность

інерціа ́льна систе́ма ві́дліку
инерциа ́льная систе ́ма отсчё ́та

іне́рція
ине ́рция

інжене ́р-техно ́лог
инжене ́р-техно́лог
інжене ́р-хі́мік
инжене ́р-хи́мик
і ́ній
и ́ней

інквізи́ція
инквизи ́ция

інкорпора ́ція
инкорпора ́ция

інкуба ́тор
инкуба́тор

іннова ́ція
иннова ́ция
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інозе́мець
иностра́нец
інсектици ́д
инсектици ́д
інсталя́ція
инсталля ́ция
інста ́нція су́ду
инста ́нция суда ́
інсти́нкт
инсти ́нкт
інститу ́т науко ́во-до ́слідний
институ ́т нау́чно-иссле ́довательский
інструме ́нт
инструме ́нт
інсулі ́н
инсули́н
інтегра ́л
интегра ́л
інтегра ́л ви́значений
интегра ́л определё ́нный
інтегра ́л неви́значений
интегра ́л неопределё ́нный
інтегра ́льна мікросхе ́ма
интегра ́льная микросхе ́ма
інтегра ́льна су́ма
интегра ́льная су́мма
інтегра ́льний націоналі ́зм
интегра ́льный национали ́зм
інтеграці ́йні проце́си
интеграцио ́нные проце ́ссы
інтегра ́ція
интегра ́ция
інтегра ́ція економі ́чна, політи ́чна
интегра ́ция экономи ́ческая,
полити ́ческая
інтелектуа ́льна вла ́сність
интеллектуа ́льная со́бственность
інтеліге ́нція
интеллиге ́нция
інтенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
интенси́вное разви ́тие эконо́мики
інтеракти ́вна онла́йн-до́шка
интеракти ́вная онла́йн-доска ́
інтеракти ́вний режи ́м
интеракти ́вный режи ́м
інтеракти ́вність програ ́много
за ́собу
интеракти ́вность програ ́ммного
сре ́дства
інтерва ́л
интерва ́л
інтерве ́нція
интерве ́нция
інтерлі ́нгва
интерли ́нгва
інтерметалі ́чна сполу ́ка
интерметалли ́ческое соедине́ние

інтерне ́т
Интерне ́т

інтерне ́т-ба ́нкінг
интерне ́т-ба ́нкинг

інтерне ́т-безпе ́ка
интерне ́т-безопа ́сность

інтерне ́т-ма́ркетинг
интерне ́т-марке ́тинг

інтерне ́т-ресу ́рс
интерне ́т-ресу ́рс

інтерпрета ́ція
интерпрета ́ция

інтерфа ́за
интерфа ́за

інтерфе ́йс
интерфе ́йс

інтерфе ́йс користувача ́
интерфе ́йс по́льзователя

інтерфере ́нція
интерфере ́нция

інтерфере ́нція і дифра ́кція хвиль
интерфере ́нция и дифра ́кция волн

інтерфере ́нція сві ́тла
интерфере ́нция све ́та

інтерферо ́метр Майкельсо ́на
интерферо ́метр Майкельсо ́на

інтерферо ́н
интерферо ́н

інти́мна лі ́рика
инти ́мная ли ́рика

інтона ́ція
интона ́ция

інфа ́ркт
инфа́ркт

інфекці ́йні хворо ́би
инфекцио ́нные боле ́зни

інфініти ́в
инфинити ́в

інфля ́ція
инфля́ция

інформа ́тика
информа ́тика

інформати ́чна компете ́нтність
информати ́ческая компете́нтность

інформаці ́йна безпе ́ка
информацио ́нная безопа ́сность

інформаці ́йна гра ́мотність
информацио ́нная гра ́мотность

інформаці ́йна гра ́фіка
(інфогра ́фіка)
информацио ́нная гра ́фика
(инфогра ́фика)

інформаці ́йна (комп'ю́терна)
техноло ́гія
информацио ́нная (компью́терная)
техноло ́гия
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інформаці ́йна культу ́ра
информацио ́нная культу́ра

інформаці ́йна моде́ль
информацио ́нная моде́ль

інформаці ́йна РНК (ІРНК)
информацио ́нная РНК (ИРНК)

інформаці ́йна систе ́ма
информацио ́нная систе ́ма

інформаці ́йна техноло ́гія
информацио ́нная техноло ́гия

інформаці ́йне
(постіндустріа ́льне) суспі ́льство
информацио ́нное
(постиндустриа ́льное) о́бщество

інформаці ́йний проце ́с
информацио ́нный проце ́сс

інформаці ́йний ресу ́рс
информацио ́нный ресу ́рс

інформаці ́йно-комунікаці ́йна
інфраструкту ́ра
информацио ́нно-коммуникацио ́нная
инфраструкту ́ра

інформаці ́йно-комунікаці ́йні
техноло ́гії
информацио ́нно-коммуникацио ́нные
техноло ́гии

інформа ́ція
информа ́ция

інфразву ́к
инфразву ́к

інфраструкту ́ра
инфраструкту ́ра

інфрачерво ́не випромі ́нювання
инфракра ́сное излуче ́ние

інфузо ́рія
инфузо ́рия

інцистува ́ння
проце ́сс образова́ния пло ́тной
оболо ́чки (ци ́сты)

іншомо́вний
иноязы ́чный

іншомо́вні слова ́
иностра́нные слова ́

іржа ́
ржа ́вчина

іржаві ́ння залі ́за
ржаве ́ние желе ́за

іригаці ́йне (зро́шувальне)
землеро ́бство
ирригацио ́нное (ороси́тельное)
земледе ́лие

ірига ́ція
иррига́ция

іро́нія
иро́ния

іррадіа ́ція
иррадиа ́ция

ірраціона ́льне число́
иррациона ́льное число́

іскрови ́й розря ́д
искрово ́й разря ́д

ісла́м
исла́м

ісла́мська револю ́ція
исла́мская револю ́ция

ісла́мський фундаменталі ́зм
исла́мский фундаментали ́зм

і ́стинний ро ́зчин
и ́стинный раство ́р

істори ́зм
истори́зм

істо ́рик
исто ́рик

істо ́рико-географі ́чний регіо́н
исто ́рико-географи ́ческий регио ́н

істори ́чна ка ́рта
истори́ческая ка́рта

істори ́чна осо ́ба
истори́ческая ли́чность

істори ́чна па́м’ятка
истори́ческий па ́мятник

істори ́чна па́м'ять
истори́ческая па ́мять

істори ́чна по ́вість
истори́ческая по́весть

істори ́чне дослі́дження
истори́ческое иссле ́дование

істори ́чний рома ́н
истори́ческий рома́н

істори ́чний факт
истори́ческий факт

істори ́чний час
истори́ческое вре ́мя

істори ́чні джере́ла
истори́ческие исто ́чники

істори ́чні пісні́
истори́ческие пе ́сни

істо ́рія
исто ́рия

істо ́тні умо ́ви до ́говору
суще ́ственные усло́вия догово́ра

ітера ́ція
итера ́ция

іхтіоза ́ври
ихтиоза ́вры

ішемі ́я
ишеми ́я

ІЮПА ́К
ИЮПА́К
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Ї
їдка́ речовина́
е́дкое вещество ́
їдке ́ ка ́лі
е́дкое ка́ли
їдки ́й натр
е́дкий натр
їстівні ́ гриби ́
съедо ́бные грибы ́
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Й
ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
вірогі ́дної
вероя ́тность случа ́йного собы ́тия
достове́рным

ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
неможли ́вої
вероя ́тность случа ́йного собы ́тия
невозмо ́жным

ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
протиле ́жної
вероя ́тность случа ́йного собы ́тия
противополо ́жным

ймові ́рність випадко ́вої су́ми
несумі ́сних поді ́й
вероя ́тность случа ́йной су ́ммы
несовме ́стных собы ́тий

йод
ио́д

йоди ́д
иоди ́д

йоди ́дна (йодоводне ́ва) кислота ́
иодоводоро ́дная кислота ́

йо ́дна насто ́янка
насто ́йка (раство ́р) ио ́да

йодо ́вана сіль
йоди ́рованная соль

йодово ́день
иодоводоро ́д

йодофо́рм
иодофо ́рм (трииодмета ́н)

йон
ио́н

йон амо ́нію
ио́н аммо́ния (аммо́ний-ио́н)

йоніза ́ція
иониза ́ция

йо ́нний (зв’язо́к, о ́бмін)
ио́нный (-ая) (обме ́н, связь)

йо ́нно-молекуля́рне рівня ́ння
реа ́кції (по́вне, скоро ́чене)
ио́нно-молекуля ́рное уравне́ние
реа ́кции (по́лное, сокращё ́нное)

йоннообмі ́нна адсо ́рбція
ионообме́нная адсо ́рбция

йоннообмі ́нна смола ́
ионообме́нная смола́
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К
Кабіне́т Міні ́стрів Украї́ни
Кабине ́т Мини ́стров Украи́ны

кабота ́ж
кабота ́ж

ка ́дмій
ка ́дмий

ка ́зка
ска́зка

казна ́
казна ́

ка ́зус
ка ́зус

кайнозо ́йська е́ра
кайнозо ́йская э ́ра

каламбу ́р
каламбу ́р

калігра ́фія
каллигра ́фия

ка ́лій
ка ́лий

ка ́лій (бромі́д, гідрокси ́д, йоди́д,
карбона ́т, мангана ́т, надперокси ́д,
нітра ́т, нітри ́т, окси ́д, ортофосфа ́т,
пермангана ́т, сульфа ́т, сульфі ́д,
сульфі ́т, хлори ́д)
ка ́лия (броми ́д, гидрокси ́д, иоди ́д,
карбона́т, мангана ́т, надперокси ́д,
нитра́т, нитри ́т, окси́д, ортофосфа́т,
пермангана ́т, сульфа ́т, сульфи́д,
сульфи́т, хлори ́д)

ка ́лійна селі ́тра
ка ́лийная сели́тра

калій-на́трієвий насо ́с
ка ́лий-на ́триевый насо ́с

калори ́метр
калори ́метр

калориметрі ́я
калориметри ́я

кало́рія
калло ́рия

ка ́лус
ка ́ллус

кальвіні ́зм
кальвини ́зм

ка ́лька
ка ́лька

калькува ́ння
кальки ́рование

калькуля ́тор
калькуля ́тор

ка ́льцій (гідри ́д,
гідрогенкарбона ́т,
гідрогенортофосфа ́т,
дигідрогенортофосфа ́т, карбі ́д,
карбона ́т, нітра ́т, нітри ́д,
ортофосфа ́т, сахара ́т, сульфа ́т,
хлори ́д)
ка ́льций (гидри ́д, гидрокарбона ́т,
гидроортофосфа ́т,
дигидроортофосфа ́т, карби ́д,
карбона́т, нитра ́т, нитри ́д,
ортофосфа́т, сахара ́т, сульфа ́т,
хлори ́д)

ка ́мбій
ка ́мбий

ка ́мпос
ка ́мпос

ка ́мфора
ка ́мфора

кам’яне́ вугі ́лля
ка ́менный у́голь

кам’яни́й вік
ка ́менный век

кам’яновугі́льний пері ́од
каменноу ́гольный пери́од

кана ́л зв’язку́
кана ́л свя ́зи

кана ́ли зро́шувальні,
осу ́шувальні, суднопла ́вні
кана ́лы ороси́тельные, осуши ́тельные,
судохо ́дные

кана ́ли передава ́ння да ́них
кана ́лы переда ́чи да ́нных

кана ́л нови ́н
кана ́л новосте ́й

кана ́льцева секре́ція
кана ́льцевая секре ́ция

каноні ́чний ро́зклад
канони́ческое разложе ́ние

канцероге ́ни
канцероге ́ны

каньйо ́н
каньо ́н

као ́лін
каоли ́н

капіля ́ри
капиля ́ры

капіля ́рні я ́вища
капилля ́рные явле ́ния

капіталі́зм
капитали ́зм
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капро ́н
капро ́н

караве́ла
караве ́лла

каранти ́н
каранти ́н

карбамі ́д
карбами ́д

карбі ́д
карби ́д

карбі ́н
карби ́н

карбоксигемоглобі ́н
карбоксигемоглоби ́н

карбокси ́льна гру ́па
карбокси ́льная гру́ппа

карбоксилюва ́ння
карбоксили ́рование

карбо ́н
карбо ́н

карбона ́рії
карбона́рии

карбона ́т
карбона́т

карбона ́тна жорсткість
(тве ́рдість) води ́
карбона́тная жё́сткость воды ́

карбона ́тна кислота ́
карбона́тная кислота ́

карбоні ́льна гру ́па
карбони ́льная гру ́ппа

карбо ́нова кислот ́а
карбо ́новая кислота ́

карбо ́новий ланцю ́г
углеро ́дная цепь

карбо ́рунд
карбо ́рунд

кардіо ́граф
кардио ́граф

кардіоміоци ́ти
кардиомиоци ́ты

Кари ́бська кри ́за
Кари ́бский кри ́зис

ка ́рієс
ка ́риес

каріокіне ́з
кариокине ́з

каріопла ́зма
кариопла ́зма

каріоти ́п
кариоти ́п

ка ́рликовість
ка ́рликовость

карналі ́т
карнали ́т

каротино ́їди
каротино ́иды

Карпа ́тська Січ
Карпа ́тская Сечь

ка ́рта хромосо ́ми
ка ́рта хромосо ́мы

карте́ль
карте ́ль

ка ́рти географі́чні
ка ́рты географи ́ческие

ка ́рти економі́чні
ка ́рты экономи ́ческие

ка ́рти зна́нь (когніти ́вні ка ́рти)
ка ́рты зна ́ний (когнити ́вные ка́рты)

ка ́рти темати ́чні
ка ́рты темати ́ческие

ка ́рти топографі́чні
ка ́рты топографи ́ческие

картографі ́чна проє́кція
картографи ́ческая прое́кция

ка ́ртридж
ка ́ртридж

каска ́дні табли́ці сти́лів (CSS)
каска ́дные табли ́цы сти́лей (CSS)

ка ́ста
ка ́ста

катаболі ́зм (дисиміля ́ція)
катаболи ́зм

ката ́ліз
ката ́лиз

каталіза ́тор
катализа ́тор

каталіти ́чна реа ́кція
каталити ́ческая реа ́кция

каталіти ́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
каталити ́ческий кре́кинг
нефтепроду ́ктов

катало ́г
катало ́г

катего ́рія безособо́вості
катего ́рия безли ́чности

ка ́тет
ка ́тет

катехі ́ни
катехи ́ны

катіо ́н
катио ́н

катіоні ́т
катиони ́т

като ́д
като ́д

като ́дний проце́с
като ́дный проце ́сс

катодолюмінесце ́нція
катодолюминесце ́нция
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каучу ́к (бутадіє ́новий,
дивіні ́ловий, ізопре ́новий,
приро ́дний, синтети ́чний,
хлоропре ́новий)
каучу ́к (бутадие ́новый, дивини ́ловый,
изопре ́новый, приро ́дный,
синтети ́ческий, хлоропре ́новый)

квадра ́т
квадра ́т

квадра ́т непо́вний різни ́ці двох
ви ́разів
квадра ́т непо ́лный ра ́зности двух
выраже ́ний

квадра ́т непо́вний су ́ми двох
ви ́разів
квадра ́т непо ́лный су́ммы двух
выраже ́ний

квадра ́тний метр
квадра ́тный метр (м²)

квадра ́тний міліме ́тр
квадра ́тный миллиме ́тр

квадра ́тний сантиме ́тр
квадра ́тный сантиме ́тр

квадра ́т одини́чний
ква ́драт едини ́чный

квадра ́т різни́ці двох ви ́разів
квадра ́т ра ́зности двух выраже ́ний

квадра ́т су́ми двох ви ́разів
квадра ́т су́ммы двух выраже ́ний

квадра ́т числа́
квадра ́т числа ́

квадрильйо ́н
квадриллио ́н

квант ене́ргії
квант эне ́ргии

ква ́нтова тео́рія сві ́тла
ква ́нтовая тео́рия све ́та

ква ́нтова фі́зика
ква ́нтовая фи́зика

ква ́нтове число ́ (головне ́,
орбіта ́льне, магні ́тне, спі ́нове)
ква ́нтовое число́ (гла ́вное,
орбита ́льное, магни ́тное, спи ́новое)

ква ́нтові постула ́ти Бо ́ра
ква ́нтовые постула ́ты Бо ́ра

ква ́нтові чи ́сла
ква ́нтовые чи́сла

ква ́нтор зага ́льності
ква ́нтор всео ́бщности

ква ́нтор існува ́ння
ква ́нтор существова ́ния

кварк
кварк

кварц
кварц

ква ́рцове скло
ква ́рцевое стекло́

кватерніо ́ни
кватернио ́ны

кві ́тка
цвето ́к

квітколо ́же
цветоло ́же

квітконі ́жка
цветоно ́жка

кво ́та (е ́кспортна)
кво́та (э ́кспортная)
кегль
кегль

кембрі ́йський пері́од
кембри ́йский пери́од

кера ́міка
кера ́мика

керівні ́ копа ́лини
руководя ́щие ископа ́емые

керо́вана реа́кція
управля ́емая реа ́кция

кеш ди ́ску
кэш ди́ска

кеширува ́ння да ́них
кэши ́рование да ́нных

Ки́ївська катастро ́фа
Ки ́евская катастро ́фа

Ки́ївська коза ́ччина
Ки ́евская каза ́ччина

кипі ́ння
кипе́ние

кипля́чий шар
кипя́щий слой

кип’яті ́ння
кипяче ́ние

кири ́лиця
кири ́ллица

ки́сень
кислоро ́д

ки́сла сіль
ки́слая соль

ки́сле середо ́вище
ки́слая среда́

кислота ́ (акри ́лова, аромати ́чна,
багатоосно ́вна, бута ́нова
(ма́сляна), бромі́дна, двоосно ́вна,
ви ́ща, глюко ́нова,
дихлороета ́нова, етандіо ́ва
(оксала ́тна, ща ́влева), ета́нова
(о́цтова), жи́рна, йоди ́дна,
капро ́нова, карбоо ́лова,
карбо ́нова, карбона́тна, мета ́нова
(мураши ́на), моло ́чна,
монохлоро ́цтова, наси́чена,
ненаси ́чена, нітра ́тна, нітри ́тна,
нуклеї ́нова, одноосно ́вна,
органі ́чна, неоргані ́чна, олеї́нова,
ортофосфа ́тна, пальміти́нова,
перхлора ́тна, пікри ́нова,
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пропа ́нова, силіка́тна,
стеари ́нова, сульфа ́тна,
сульфі ́дна, сільфі ́тна,
трихлороета ́нова, флуо́ридна,
хлора ́тна, хлороета ́нова,
хлори ́дна, хлори́тна)
кислота ́ (акри́ловая, аромати ́ческая,
многоосно ́вная, бута ́новая
(ма ́сляная), бромистоводоро́дная,
двухосно ́вная, вы ́сшая, глюко́новая,
дихлорэта ́новая, этандио ́вая
(оксала ́тная, щаве ́левая), эта ́новая
(у ́ксусная), жи ́рная, иодоводоро ́дная,
капро ́новая, карбо ́ловая, карбо́новая,
у ́гольная, мета́новая (муравьи ́ная),
моло ́чная, монохлору ́ксусная,
преде ́льная, непреде ́льная,
нитра́тная, нитри ́тная, нуклеи́новая,
одноосно ́вная, органи ́ческая,
неоргани ́ческая, олеи́новая,
ортофосфа́тная, пальмити ́новая,
хло ́рная, пикри ́новая, пропа ́новая,
силика ́тная, стеари ́новая,
сульфа ́тная, сульфи ́дная,
сульфи́тная, трихлору ́ксусная
(трихлорэта ́новая),
фтороводоро ́дная, хлорнова ́тая,
монохлору ́ксусная (хлорэта ́новая),
хлороводоро ́дная (соля ́ная),
хло ́ристая)
кисло́тний за ́лишок
кисло́тный оста ́ток
кисло́тні дощі ́
кисло́тные дожди ́
кисло́тні окси ́ди (ангідри ́ди)
кисло́тные окси́ды (ангидри ́ды)
кисло́тні о ́пади
кисло́тные оса́дки
кисло́тність
кисло́тность
кисло́тно-осно ́вний ката ́ліз
кисло́тно-осно́вный ката ́лиз
кислотості ́йкість
кислотосто ́йкость
кисне ́ве голодува́ння
кислоро ́дное голода́ние
кисне ́вий конве ́ртер
кислоро ́дный конве ́ртер
кисневмі ́сний
кислородсодержа ́щий
кистепе ́рі ри ́би
кистепё ́рые ры ́бы
Кита ́йський мур
Китайская стена
кито ́вий вус
кито ́вый ус
китоподі ́бні
китообра ́зные
кишковопорожни ́нні
кишечнопо ́лостные

кіберне ́тика
киберне ́тика

«кі ́борги»
«ки́борги»
кі ́гті
ко́гти

кілоба ́йт
килоба́йт

кіль
киль

кі ́лькісний ана ́ліз
коли ́чественный ана ́лиз

кі ́лькісні числі ́вники
коли ́чественные числи ́тельные

кі ́лькість еле ́ктрики
коли ́чество электри ́чества

кі ́лькість інформа ́ції
коли ́чество информа́ции

кі ́лькість нейтро ́нів
коли ́чество нейтро ́нов

кі ́лькість о ́падів
коли ́чество оса́дков

кі ́лькість прото ́нів
коли ́чество прото́нов

кі ́лькість речовини ́
коли ́чество вещества́

кільцева ́ діагра ́ма
кольцева ́я диагра ́мма

кі ́льця Ньюто ́на
ко́льца Нью ́тона

кінема ́тика
кинема ́тика

кіне́тика хімі́чних проце ́сів
кине́тика хими ́ческих проце ́ссов

кінети ́чна ене́ргія
кинети ́ческая эне ́ргия

кінетохо ́ри
кинетохо ́ры

кіноапара ́т
киноаппара ́т

кінце́вий (вели ́кий) мо ́зок
коне ́чный мозг

кінці́ відрі́зка
концы ́ отре ́зка

кінці́ дуги ́
концы ́ дуги ́

кінці́ ла ́маної
концы ́ ло ́маной

кі ́птя́ве по ́лум’я
ко́поть пла́мени

кі ́рка
ко́рка

кістки ́
ко́сти

кістки ́ гу ́бчасті
ко́сти гу́бчатые
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кістки ́ змі́шані
ко́сти сме́шанные

кістки ́ пло́скі
ко́сти пло́ские

кістки ́ тру ́бчасті
ко́сти тру́бчатые

кісткова ́ ткани́на
ко́стная ткань

кісткові ́ ри ́би
ко́стные ры ́бы

кіфо ́з
кифо ́з

кіш
коша ́, кош

клавіату́ра
клавиату ́ра

кла ́віша
кла ́виша

кла ́дка
кла ́дка

кла ́рки (а́томні, ма́сові)
кла ́рки (а́томные, весовы ́е
(ма ́ссовые))

клас
класс

класифіка ́ція
классифика ́ция

класифіка ́ція об’є ́ктів
классифика ́ция объе ́ктов

класици ́зм
классици ́зм

кла ́си числа ́
кла ́ссы числа ́

класи ́чна меха ́ніка
класси́ческая меха ́ника

класи ́чне озна́чення ймові ́рності
класси́ческое определе ́ние
вероя ́тности

клас мільйо ́нів
класс миллио ́нов

клас мілья ́рдів
класс миллиа ́рдов

клас одини ́ць
класс едини́ц

кла ́стер
кла ́стер

кла ́стери
кла ́стерa

клас ти ́сяч
класс ты ́сяч

клатра ́ти
клатра́ты

кла ́цання
щелчо ́к (кно ́пкой мы ́ши)

клейно ́ди
клейно ́ды

клин
клин

клино́пис
кли́нопись

кли ́чна фо́рма, кли ́чний відмі ́нок
зва́тельный паде ́ж

кліє ́нт
клие́нт

клі́мат
кли́мат

клімати ́чні пояси ́ основні ́
і перехідні ́
климати ́ческие пояса ́ основны ́е
и перехо ́дные

кліматодіагра ́ма
климатодиагра ́мма

кліматотві ́рні чи́нники
климатообразу ́ющие фа ́кторы

кліп
клип

кліти ́на
кле ́тка

кліти ́нка
кле ́тка

кліти ́нна інжене ́рія
кле ́точная инжене́рия

кліти ́нна мембра́на
кле ́точная мембра ́на

кліти ́нна оболо ́нка
кле ́точная оболо ́чка

кліти ́нна тео́рія
кле ́точная тео́рия

кліти ́нне (ткани ́нне) ди ́хання
кле ́точное дыха ́ние

кліти ́нний імуніте ́т
кле ́точный иммуните́т

кліти ́нний це ́нтр
кле ́точный центр

кліти ́нний цикл
кле ́точный цикл

кліти ́нні вклю ́чення
кле ́точные включе ́ния

кліткови ́на
клетча ́тка

кліше́
клише ́

клоа́ка
клоа ́ка

клон
клон

клонува ́ння
клони ́рование

клонува ́ння органі ́змів
клони ́рование органи ́змов

ключ
ключ
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ключове ́ по ́ле (ідентифіка ́тор)
ключево́е по́ле (идентифика ́тор)
кни́га
кни́га
кни́жка (шлу́нок)
кни́жка (желу́док)
книжко ́ві мініатю ́ри
кни́жные миниатю ́ры
кни́жний
кни́жный
кно ́пка
кно ́пка
князь
князь
коагуля́ція
коагуля ́ция
коадапта ́ція
коадапта ́ция
коацерва ́ти
коацерва ́ты
ко́бальт
ко́бальт
кобза ́р
кобза ́рь
ковале́нтний (неполярний,
полярний) зв’язо ́к
ковале ́нтная (неполя ́рная, поля́рная)
связь
ко́вкість
ко́вкость
коге ́рер
коге́рер
код
код
ко́дек
ко́дек
ко́декс
ко́декс
кодифіка ́ція
кодифика ́ция
ко́дова табли́ця си́мволів
ко́довая табли ́ца си́мволов
кодомінува ́ння
кодомини ́рование
кодува ́ння повідо ́млень
коди ́рование сообще ́ний
коефіціє ́нт
коэффицие ́нт
коефіціє ́нт в’я ́зкості
коэффицие ́нт вя́зкости
коефіціє ́нт гомоте ́тії
коэффицие ́нт гомоте ́тии
коефіціє ́нт зволо́ження
коэффицие ́нт увлажне ́ния
коефіціє ́нт кори ́сної ді ́ї (ККД)
коэффицие ́нт поле́зного де ́йствия
(КПД)

коефіціє ́нт одночле́на
коэффицие ́нт одночле ́на

коефіціє ́нт о́пору
коэффицие ́нт сопротивле ́ния

коефіціє ́нт поді ́бності
коэффицие ́нт подо ́бия

коефіціє ́нт спо́кою
коэффицие ́нт поко ́я

коефіціє ́нт тертя́ ко́взання
коэффицие ́нт тре ́ния скольже ́ния

коефіціє ́нт трансформа ́ції
коэффицие ́нт трансформа ́ции

коза ́к
каза ́к

коза ́цька ра́да
каза ́цкая ра ́да

«коза ́цьке баро́ко»
«каза ́цкое баро ́кко»

коза ́цькі клейно ́ди
каза ́цкие клейно́ды

коза ́цькі літо́писи
каза ́цкие ле ́тописи

кокс
кокс

ко́ксова піч
ко́ксовая печь

коксохімі ́чне виробни ́цтво
коксохими ́ческое произво́дство

коксува ́ння (вугі ́лля)
коксова ́ние (угля ́)

колабораціоні ́зм
коллаборациони ́зм

колаге́н
коллаге ́н

ко́лба (коні ́чна, круглодо ́нна,
плоскодо ́нна)
ко́лба (кони ́ческая, круглодо ́нная,
плоскодо ́нная)

ко́лбочки
ко́лбочки

колго́сп
колхо́з

коле ́гія
колле ́гия

колективіза ́ція
коллективиза ́ция

колекти́вний до́говір
коллекти ́вный догово ́р

коле ́ктор
колле ́ктор

колива ́льний ко́нтур
колеба ́тельный ко ́нтур

колива ́льний рух
колеба ́тельное движе ́ние

колива ́ння
колеба ́ние
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коливна ́ систе ́ма
колеба ́тельная систе́ма

колиско ́ва
колыбе ́льная

Колії́вщина
Колии ́вщина

колінеа́рність
коллинеа ́рность

ко́лірна моде́ль
цветова ́я моде́ль

колі ́рна систе́ма
цветова ́я систе ́ма

ко́ло
окру ́жность

ко́ло, впи́сане в многоку ́тник
окру ́жность, впи ́санная
в многоуго́льник

ко́ло, впи́сане в трику ́тник
окру ́жность, впи́санная в треуго ́льник
ко́ло, впи́сане в чотирику ́тник
окру ́жность, впи ́санная
в четырё́хугольник

коло ́дій
колло́дий

ко́ло змі ́нного струму
цепь переме ́нного то́ка

коло ́їди
колло́иды

коло ́їдна систе́ма
колло́идная систе́ма

коло ́їдний ро ́зчин
колло́идный раство ́р

коломи ́йки
коломы ́йки

коло ́на си ́нтезу
коло ́нна си́нтеза

колоніа ́льна імпе ́рія
колониа ́льная импе ́рия

колоніа ́льні органі ́зми
колониа ́льные органи ́змы

колоніза ́ція
колониза ́ция

колоніза ́ція вну́трішня
та зо́внішня
колониза ́ция вну ́тренняя и вне ́шняя

колонти́тул
колонти ́тул

колоо ́біг речови́н
круговоро ́т веще ́ств

колоо ́біг (хімі ́чних елеме ́нтів,
речови́н)
круговоро ́т (хими ́ческих элеме ́нтов,
веще ́ств)
ко́ло, опи́сане навко ́ло
многоку ́тника
окру ́жность, опи ́санная о́коло
многоуго ́льника

ко́ло, опи́сане навко ́ло
трику ́тника
окру ́жность, опи ́санная о́коло
треуго ́льника

ко́ло, опи́сане навко ́ло
чотирику ́тника
окру ́жность, опи ́санная о́коло
четырё́хугольника

колори ́стика
колори ́стика

колчеда ́н залі ́зний
желе ́зный колчеда ́н

кольоро ́ва реа́кція
цветна ́я реа ́кция

кольоро ́ве скло
цветно ́е стекло́

кольоро ́вий мета́л
цветно ́й мета ́лл

колючки ́
колю ́чки

ко́ма
запята ́я

кома ́нда
кома ́нда

кома ́ндна кно́пка
кома ́ндная кно ́пка

кома ́ндно-адміністрати ́вне
управлі ́ння
кома ́ндно-администрати ́вное
управле ́ние

комахої ́дні
насекомоя ́дные

комбінати ́вна мінли ́вість
комбинати ́вная изме ́нчивость

комбінато ́рика
комбинато́рика

комбінато ́рні зада́чі
комбинато́рные зада ́чи

комбіна ́ція
комбина ́ция

комбіна ́ція тіл
комбина ́ция тел

комбінува ́ння виробни ́цтва
комбини ́рование произво ́дства

коме́дія
коме ́дия

коменсалі ́зм
комменсали ́зм

комента ́р
коммента ́рий

комерці ́йна ліце ́нзія
комме ́рческая лице ́нзия

комі́зм
коми ́зм

ко́мікс
ко́микс
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комі́рка
яче ́йка
комі́рка електро ́нна
электро ́нная яче ́йка
компа ́кт-диск
компа ́кт-диск
компа ́ктна речовина ́
компа ́ктное вещество ́
компіля ́тор
компиля ́тор
компіля ́ція
компиля ́ция
комплана ́рність
комплана ́рность
ко́мплекс (аніо ́нний, катіо ́нний,
нейтра ́льний)
ко́мплекс (анио ́нный, катио ́нный,
нейтра́льный)
ко́мплекс Ґо́льджі
ко́мплекс Го ́льджи
ко́мплексна (координаці ́йна)
сполу ́ка
ко́мплексное (координацио ́нное)
соедине ́ние
ко́мплексна площина ́
ко́мплексная пло ́скость
ко́мплексне до́бриво
ко́мплексное удобре́ние
ко́мплексне число́, алгебраї ́чна
фо́рма
ко́мплексное число́, алгебраи ́ческая
фо́рма
ко́мплексне число́, аргуме ́нт
ко́мплексное число́, аргуме́нт
ко́мплексне число́, ді ́йсна части ́на
ко́мплексное чи́сло, действи ́тельная
часть
ко́мплексне число́, добува ́ння
ко́реня
ко́мплексное чи́сло, извлече ́ние ко́рня
ко́мплексне число́, мо ́дуль
ко́мплексное чи́сло, мо́дуль
ко́мплексне число́, підне ́сення
до натура ́льного сте́пеня
ко́мплексное число́, возведе ́ние
в натура ́льную сте ́пень
ќомплексне число́,
тригонометри ́чна фо́рма
ко́мплексное число́,
тригонометри ́ческая фо́рма
ко́мплексне число́, уя ́вна части ́на
ко́мплексное число́, мни́мая часть
комплексоутво ́рювачі
комплексообразова ́тели
комплемента ́рна взаємоді ́я
комплемента ́рное взаимоде ́йствие
комплемента ́рність
комплемента ́рность

компози ́ція
компози ́ция

компоне ́нт
компоне ́нт

комп'ю́тер
компью́тер

комп’ю́терна безпе ́ка
компью́терная безопа ́сность

комп’ю́терна гра ́фіка
компью́терная гра ́фика

комп’ю́терна імітаці ́йна моде́ль
компью́терная имитацио ́нная моде́ль

комп’ю́терна мере ́жа
компью́терная сеть

комп’ю́терна моде ́ль
компью́терная моде́ль

комп’ю́терна презента ́ція
компью́терная презента́ция

комп’ю́терна програ ́ма
компью́терная програ ́мма

комп’ю́терна публіка ́ція
компью́терная публика́ция

комп’ю́терна розрахунко ́ва
(математи ́чна) моде́ль
компью́терная расчётная
(математи ́ческая) моде́ль

комп'ю́терна систе ́ма
компью́терная систе́ма

комп’ю́терне моделюва́ння
компью́терное модели ́рование

комп’ю́терний ві́рус
компью́терный ви ́рус

комп’ю́терний диза́йн
компью́терный диза ́йн

комп’ю́терний експериме́нт
компью́терный экспериме ́нт

кому ́на
комму ́на

комуна ́рський рух
коммуна́рское движе́ние

комунікати ́вна компете́нтність
коммуникати ́вная компете ́нтность

комуніка ́тор
коммуника ́тор

комунікаці ́йні слу ́жби
коммуникацио ́нные слу́жбы

комуніка ́ція
коммуника ́ция

комуністи ́чний режи ́м
коммунисти ́ческий режи ́м

комутати ́вність
коммутати ́вность

комута ́тор
коммута́тор

конве ́нція
конве ́нция
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конверге ́нція
конверге ́нция

конве ́рсія
конве ́рсия

конверта ́ція
конверта ́ция

конве ́ртор
конве ́ртор

конве ́рторний спо ́сіб отри́мання
ста ́лі
конве ́рторный спо ́соб произво ́дства
ста́ли

конгруе ́нтність
конгруэ́нтность

конденса ́тор
конденса ́тор

конденса ́ція
конденса ́ция

конденса ́ція па́ри
конденса ́ция па ́ра

конденсо ́вана сполу́ка
конденси ́рованное соедине ́ние

конденсо ́вані ци ́кли
конденси ́рованные ци́клы

коні ́дії
кони ́дии

конкі ́ста
конки́ста

конкре ́тне ми ́слення
конкре ́тное мышле ́ние

конкуре ́нція
конкуре ́нция

консервати ́зм
консервати ́зм

конста ́нта
конста́нта

конституці ́йна мона ́рхія
конституцио ́нная мона́рхия

конституці ́йне пра ́во Украї́ни
конституцио ́нное пра ́во Украи́ны

конституці ́йний до́говір
конституцио ́нный догово ́р

Конституці ́йний суд Украї́ни
Конституцио ́нный суд Украи ́ны

конституці ́йні обо ́в’язки
конституцио ́нные обя ́занности

Конститу ́ція
Конститу ́ция

консуме ́нти
консуме ́нты

конта ́ктний апара́т
конта ́ктный аппара ́т

конте ́йнер
конте ́йнер

конте ́кст
конте ́кст

конте ́кстна до́відка
конте ́кстная спра ́вка

конте ́кстне меню ́
конте ́кстное меню́

конте ́нт
конте ́нт (содержа ́ние)

континента ́льність клі́мату
континента ́льность кли́мата

контра́ст
контра ́ст

контра́стність та яскра ́вість
контра ́стность и я́ркость

контраце ́пція
контраце ́пция

контрибу ́ція
контрибу ́ция

контро ́лер
контро ́ллер

контрреформа ́ція
контрреформа ́ция

ко́нтурна ка ́рта
ко́нтурная ка́рта

ко́нус
ко́нус

ко́нус нароста ́ння
ко́нус нараста ́ния

ко́нус прями ́й кругови ́й
ко́нус прямо ́й кругово ́й

конфа́йнмент
конфа ́йнмент

конфедера ́ція
конфедера ́ция

конфігура ́ція
конфигура ́ция

конфіденці ́йність
конфиденциа ́льность

конфіска ́ція
конфиска ́ция

конформаці ́йна ізомері́я
конформацио ́нная (поворо ́тная)
изомери ́я

конфо ́рмери
конфо́рмеры

конфронта ́ція
конфронта ́ция

конфуціа ́нство
конфуциа ́нство

концентра ́тор
концентра ́тор

концентра ́ція
концентра ́ция

концентра ́ція виробни́цтва
концентра ́ция произво ́дства
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концентра ́ція розчинів (ма́сова
ча́стка, моля ́льна, моля ́рна,
норма ́льна)
концентра ́ция раство ́ров (ма́ссовая
до́ля, моля ́льная, моля́рная,
норма ́льная)

концентро ́ваний ро ́зчин
концентри ́рованный раство ́р

концта ́бір (концентраці ́йний
та ́бір)
концла ́герь (концентрацио ́нный
ла ́герь)

кон’юга́ція
конъюга ́ция

кон’юга́ція (спря ́ження)
сопряже ́ние (конъюга ́ция)

кон’юга́ція хромосо ́м
конъюга ́ция хромосо́м

кон’юго́вані зв’язки́ (спря ́жені
зв’язки́)
сопряжё ́нные свя ́зи
(конъюги ́рованные свя ́зи)

кон’ю́нкція ви́словлень
предика ́тів
конъю́нкция выска́зываний
предика ́тов

кооперати ́вний рух
кооперати ́вное движе ́ние

коопера ́ція
коопера́ция

кооперува ́ння виробни́цтва
коопери ́рование произво́дства

координа ́та
координа ́та

координа ́ти
координа ́ты

координа ́ти ве́ктора
координа ́ты ве́ктора

координа ́ти то́чки
координа ́ты то́чки

координа ́тна площина́
координа ́тная пло́скость

координа ́тна пряма ́
координа ́тная пряма ́я

координаці ́йна сфе́ра
координацио ́нная сфе ́ра

копа ́лина
ископа́емое

копіюва ́ння
копи ́рование

копіюва ́ти
копи ́ровать

кополіме ́р
сополиме ́р

кополімериза ́ція
сополимериза ́ция

копуля ́ція
копуля ́ция

Кора ́н
Кора́н

кореля ́ція
корреля ́ция

корене ́ва систе ́ма
корнева ́я систе́ма

корене ́вий волосо ́к
корнево́й волосо ́к

корене ́вий катало ́г
корнево́й катало ́г

корене ́вий чо ́хлик
корнево́й чё́хлик

кореневи ́ще
корневи ́ще

корене ́ві бу ́льби
корне ́вые клу́бни

коренеплі ́д
корнепло ́д

кореніза ́ція
корениза ́ция

ко́рені-присо ́ски
ко́рни-присо́ски

користува ́ння майно ́м
по́льзование иму́ществом

ко́рінь
ко́рень

ко́рінь арифмети ́чний n-го
сте́пеня
ко́рень арифмети ́ческий n-ой сте ́пени

ко́рінь кубі ́чний
ко́рень куби ́ческий

ко́рінь n-го сте́пеня
ко́рень n-ой сте ́пени

ќорінь рівня ́ння
ко́рень уравне ́ния

корозійностійки ́й
коррозионноусто ́йчивый

коро́зія
корро́зия

ко́рок
про́бка

королі́вська диктату ́ра
короле ́вская диктату ́ра

коро́ль
коро ́ль

корона́рні арте́рії
корона́рные арте ́рии

корона́ція
корона́ция

коро́нний розря ́д
коро ́нный разря ́д

коро́тка фо ́рма прикме́тника
кра ́ткая фо́рма прилага ́тельного
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коро́тке замика ́ння
коро ́ткое замыка ́ние
короткозо ́рість
близору ́кость
корпорати ́вна держа ́ва
корпорати ́вное госуда́рство
корпорати ́вні но ́рми
корпорати ́вные но ́рмы
корпора ́ція
корпора ́ция
корпускуля ́рна тео ́рія сві ́тла
корпускуля ́рная тео́рия све ́та
корпускуля ́рно-хвильови́й
дуалі́зм
корпускуля ́рно-волново ́й дуали́зм
корте ́ж
корте ́ж
ко́ртіїв о ́рган
ко́ртиев о ́рган
кору ́нд
кору ́нд
кору ́пція
корру ́пция
коса ́
коса ́
косе ́канс
косе ́канс
ко́синус
ко́синус
ко́синус го́строго кута ́
прямоку ́тного трику ́тника
ко́синус о́строго угла ́ прямоуго ́льного
треуго ́льника
косинусо ́їда
косинусо ́ида
космополіти ́зм
космополити ́зм
косоо́кість
косогла ́зие
кота ́нгенс
кота ́нгенс
кота ́нгенс го́строго кута ́
прямоку ́тного трику ́тника
кота ́нгенс о́строго угла ́
прямоуго ́льного треуго ́льника
коте ́л (ото́чення)
котё ́л (окруже ́ние)
коферме ́нти
коферме ́нты
кочовики ́ (кочівники ́, нома ́ди)
коче ́вники (нома ́ды)
кочові́ пта ́хи
кочу́ющие пти ́цы
ко́шик
корзи ́на
кошови ́й отама́н
кошево́й атама́н

краді ́жка
кра ́жа

краї ́ни-«готелі»
стра́ны-«оте ́ли»

краї ́ни «зру ́чного пра́пора»
стра́ны с «удо ́бным фла ́гом»

краї ́ни-офшо́ри
стра́ны-офшо ́ры

країнозна ́вство
странове ́дение

кра́йня необхі́дність
кра ́йняя необходи́мость

крайови ́й кут (кут змо́чування)
краево ́й угол (угол сма́чивания)

кра́пка
то́чка

кра́пка з ко ́мою
то́чка с запято ́й

кра́пки (три кра́пки)
то́чки (многото ́чие)

кра́тер
кра ́тер

кра́тне
кра ́тное

кра́тний зв’язо ́к
кра ́тная связь

кра́тність зв’язку́
кра ́тность свя ́зи

креаціоні ́зм
креациони ́зм

крезо ́л
крезо ́л

кре ́йда
мел

крейдяни ́й період
ме ́ловой пери ́од

кре ́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
кре ́кинг (каталити ́ческий,
терми́ческий)

кре ́кінг нафтопроду ́ктів
кре ́кинг нефтепроду ́ктов

кремнезе ́м
кремнезё ́м

кретині ́зм
кретини ́зм

криві́ Безьє́
кривы́е Безье ́

криві́ дру́гого поря́дку
кривы́е второ ́го поря́дка

криві́ розчи ́нності
кривы́е раствори ́мости

криволіні ́йна трапе ́ція
криволине ́йная трапе́ция

криволіні ́йна трапе ́ція, пло́ща
криволине ́йная трапе́ция, пло́щадь
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криволін ́ійний рух
криволине ́йное движе ́ние

крила ́тий вислів
крыла ́тое выраже ́ние

крило ́
крыло ́

криміна ́льна відповіда ́льність
уголо ́вная отве ́тственность

криміна ́льна спра ́ва
уголо ́вное де ́ло

криміна ́льне правопору ́шення
уголо ́вное правонаруше ́ние

Криміна ́льне пра́во Украї́ни
Уголо ́вное право Украи́ны

криміна ́льне прова́дження
уголо ́вное произво ́дство

криміна ́льний проце ́с
уголо ́вный проце ́сс

криптоана ́ліз
криптоана ́лиз

криптогра ́фія
криптогра ́фия

крипто ́н
крипто́н

кри́ста
кри́ста

криста ́л
криста ́лл

кристалізаці ́йна вода ́
кристаллизацио ́нная вода́

кристаліза ́ція
кристаллиза ́ция

кристалі ́чна будо ́ва
кристалли ́ческое строе ́ние

кристалі ́чна ґра ́тка
кристалли ́ческая решё́тка

кристалі ́чна речовина ́
кристалли ́ческое вещество ́

кристалі ́чна сі ́рка
кристалли ́ческая се́ра

кристалі ́чне ті́ло
кристалли ́ческое те ́ло

кристалогідра ́т
кристаллогидра ́т

кристалогра ́фія
кристаллогра ́фия

крите ́рії ви ́ду
крите ́рии ви ́да

крити ́чна ма ́са
крити ́ческая ма ́сса

крити ́чні то́чки
крити ́ческие то́чки

крихка ́ речовина ́
хру́пкое вещество ́

криштале ́ве скло
хруста ́льное стекло ́

кришта ́лик
хруста ́лик
крік
крик
кріобіоло ́гія
криобиоло ́гия
кріолі ́т
криоли́т
кріоскопі ́я
криоскопи ́я
кріотерапі ́я
криотерапи ́я
кров
кровь
кровоно ́сна систе́ма
кровено́сная систе ́ма
кровоте ́ча
кровотече ́ние
крок гвинта ́
шаг винта ́
крокоди ́ли
крокоди ́лы
кролівни ́цтво
кроликово́дство
кроманьйо ́нці
кроманьо ́нцы
кросбра ́узерність
кроссбра ́узерность
кросинго ́вер
кроссинго ́вер
крохма ́ль
крахма ́л
круг
круг
кругоо ́біг во ́ди в приро ́ді
кругооборо ́т воды ́ в приро́де
крути ́льні терези ́
крути ́льные весы ́
ксенобіо ́тики
ксенобио ́тики
ксено́н
ксено ́н
ксенофо ́бія
ксенофо ́бия
ксиле ́ма
ксиле ́ма
ксиле ́н
ксиле ́н
куб
куб
кубі ́чний дециме ́тр
куби ́ческий дециме ́тр
кубі ́чний кіломе ́тр
куби ́ческий киломе ́тр
кубі ́чний метр
куби ́ческий метр (м³)
куб ́ічний міліме ́тр
куби ́ческий миллиме ́тр
кубі ́чний сантиме ́тр
куби ́ческий сантиме ́тр
куб одини́чний
куб едини ́чный

76

К

к
р
и
в
о
л
ін
ій
н
и
й

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



К
к
ю
р
і

77

куб числа́
куб числа ́
куе ́сти
куэ́сты
кулестержне ́ва моде́ль
шаросте́ржневая моде́ль
куло́н
куло ́н (1 Кл)
кульови ́й пояс
шарово ́й пояс
кульови ́й сегме ́нт
шарово ́й сегме́нт
кульови ́й се́ктор
шарово ́й се́ктор
культ осо ́би
культ ли ́чности
культу ́ра мо́ви
культу ́ра ре ́чи
культу ́ра ткани ́н
культу ́ра тка ́ней
культу ́рні росли ́ни
культу ́рные расте́ния
ку́ля
шар
куме ́н (кумо ́л)
кумо ́л
купе ́рова за́лоза
купе ́рова железа ́
купо ́но-карбо́ванець
купо ́но-карбо ́ванец
купоро ́с (залі ́зний, мі ́дний,
ци́нковий)
купоро ́с (желе ́зный, ме ́дный,
ци ́нковый)
ку́прум
ку́прум (медь)
курга ́н
курга ́н
ку́рінь
шала ́ш
курси ́в
курси ́в
курс ́ор
курсо́р
ку́ряча сліпота́
кури ́ная слепота ́
кут
у ́гол
кут відбива ́ння
у ́гол отраже́ния
кут, впи́саний в 1 радіа́н
у ́гол, впи ́санный в 1 радиа ́н
кут, впи́саний у ко ́ло
у ́гол, впи ́санный в окру́жность
кут го́стрий
у ́гол о́стрый
кут зало ́млення
у ́гол преломле ́ния
кути ́ вертика ́льні
у ́глы вертика ́льные
кути ́ відпові ́дні
углы ́ соотве ́тственные

кути ́кула
кути ́кула

кути ́ односторо ́нні
углы ́ односторо ́нние

кути ́ при осно ́ві трапеції
углы ́ при основа ́нии трапе ́ции

кути ́ рі ́вні
углы ́ ра ́вные

кути ́ різносторо ́нні
углы ́ на ́крест лежа ́щие

кути ́ сумі ́жні
углы ́ сме ́жные

кут ко ́ла центра ́льний
у ́гол окру́жности центра ́льный

кут між ве́кторами
у ́гол ме ́жду ве́кторами

кут між прями ́ми
у ́гол ме ́жду прямы́ми

кут многогра ́нника двогра ́нний
при ребрі ́
у ́гол многоуго́льника двугра́нный при
ребре́

кут многогра ́нника пло́ский при
верши ́ні
у ́гол многоуго́льника пло́ский при
верши́не

кут многоку ́тника
у ́гол многоуго́льника

кутні́ зу ́би
коренны ́е зу ́бы

кутови ́й коефіціє ́нт доти ́чної
углово ́й коэффицие ́нт каса́тельной

кут одини ́чний
у ́гол едини ́чный

кут паді ́ння
у ́гол паде́ния

кут при верши ́ні рівнобе ́дреного
трику ́тника
у ́гол при верши́не равнобе ́дренного
треуго ́льника

кут при осно ́ві рівнобе́дреного
трику ́тника
у ́гол при осно́ве равнобе ́дренного
треуго ́льника

кут прями ́й
у ́гол прямо ́й

кут розго ́рнутий
у ́гол развё ́рнутый

кут трику ́тника
у ́гол треуго ́льника

кут трику ́тника зо́внішній
у ́гол треуго ́льника вне ́шний

кут тупи ́й
у ́гол тупо́й

кут чотирику ́тника
у ́гол четырехуго ́льника

кухо ́нна сіль
пова́ренная соль

кюрі ́
кюри ́
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лаборато ́рія хімі ́чна
лаборато ́рия хими ́ческая

лаборато ́рний по́суд
лаборато ́рная посу́да

ла ́ва
ла ́ва

лавса́н
лавса ́н

лагу́на
лагу ́на

ла ́кмус
ла ́кмус

лакофа ́рбові матеріа ́ли
лакокра ́сящие материа́лы

лакрима ́тор
лакрима ́тор (слёзоточи ́вое вещество ́)
лакто ́за
лакто ́за

ла ́мана
ло́маная

ла ́мана за́мкнена
ло́маная за́мкнутая

ламаркі ́зм
ламарки ́зм

ламе ́ли
ламе ́ли

ла ́мпа розжа́рення
ла ́мпа нака ́ливания

ландша ́фти антропоге ́нні,
приро ́дні
ландша ́фты антропоге ́нные,
приро ́дные

ла ́нки ла́маної
зве́нья ло ́маной

ланта́н
ланта ́н

лантано ́їд
лантано ́ид

ланцю ́г (а́томів, відкри ́тий,
за ́мкнений, карбо́новий,
норма ́льної будо́ви,
розгалу ́жений)
цепь (а́томов, откры ́тая, закры́тая,
углеро ́дная, норма ́льного строе ́ния,
разветвлё ́нная)
ланцю ́г жи́влення
цепь пита́ния

ланцюго ́ва реа ́кція
цепна́я реа ́кция

лапки ́
кавы ́чки

ла ́текс
ла ́текс

лати́ниця
лати ́ница

латифу́ндії
латифу ́ндии

латифу́ндія
латифу ́ндия

лату́нь
лату́нь

леге́нда
леге ́нда

леге́нда ка ́рти
леге ́нда ка ́рты

легене ́вий міш ́ок
лё ́гочный мешо ́к

леге́ні
лё ́гкие

легіо ́н
легио ́н

легкозайми ́ста речовина́
легковоспламеня ́ющееся вещество ́

легкокипля ́ча рідина ́
легкокипя ́щая жи ́дкость

легкоплавка ́ речовина ́
легкопла ́вкое вещество ́

лего́вана сталь
леги ́рованная сталь

ле́гший за пові ́тря (газ)
ле ́гче во ́здуха (газ)

лейкопла ́сти
лейкопла ́сты

лейкоцита ́рна фо́рмула
лейкоцита ́рная фо́рмула

лейкоци ́ти
лейкоци́ты

лексе ́ма
лексе ́ма

ле́ксика
ле ́ксика

лексикогра ́фія
лексикогра ́фия

лексиколо ́гія
лексиколо́гия

лекси ́чне зна ́чення сло ́ва
лекси ́ческое значе́ние сло ́ва

ле́ма
ле ́мма

лепто́н
лепто ́н

78

Л

л
а
б
о
р
а
то
р
ія

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



Л

л
ір
и
к
а

79

лес
лёсс

лета ́льні але́лі
лета ́льные алле ́ли

лета ́льні мута ́ції
лета ́льные мута́ции

летка ́ речовина ́
лету́чее вещество ́

ле́ткість
лету́честь

лима ́н
лима ́н

лимо ́нна кислота ́
лимо ́нная кислота ́

«ли ́сенківщина»
«лысе́нковщина»
лист
письмо ́

листко ́ва па́зуха
па ́зуха листа ́

листко ́ва пласти ́нка
листова ́я пласти ́нка

листкорозмі ́щення
листорасположе ́ние

листове ́ скло
листово ́е стекло́

лист́ок
листо ́к

листопа ́д
листопа́д

лихва́рство
ростовщи ́чество

личи́нка
личи ́нка

лиша́йники
лиша́йники

лібераліза ́ція
либерализа ́ция

лібералі ́зм
либерали ́зм

ліга ́нд
лига ́нд

лігрої ́н
лигрои ́н

лігрої ́нова фра ́кція
лигрои ́новая фра ́кция

лід (сухи́й)
лёд (сухо́й)
лізи ́н
лизи ́н

лізосо ́ми
лизосо́мы

лі́йка
воро ́нка

лікува ́льна сиро ́ватка
лече ́бная сы ́воротка

лікува ́льний за́сіб
лече ́бное сре́дство

лімбі ́чна систе ́ма
лимби ́ческая систе ́ма

лі́мфа
ли ́мфа

лімфати ́чна систе ́ма
лимфати ́ческая систе ́ма

лінгві ́стика
лингви ́стика

лінгвісти ́чний інтерне ́т-порта́л
«Словники ́ Украї́ни онла́йн»
лингвисти ́ческий интерне ́т-порта ́л
«Словари́ Украи́ны онла ́йн»

лі́нза
ли ́нза

лі́нії електропереда ́ч (ЛЕП)
ли ́нии электропереда ́ч (ЛЭП)

лі́нії магні́тної інду́кції
ли ́нии магни ́тной инду ́кции

лі́нії напру ́женості (силові́ лі ́нії)
ли ́нии напряже ́нности (силовы ́е
ли ́нии)

ліні ́йка
лине ́йка

ліні ́йна моле́кула
лине ́йная моле́кула

ліні ́йна (структу́ра, зале ́жність)
лине ́йное (-ая) (строе ́ние,
зави ́симость)

ліні ́йний за ́пис
лине ́йная за́пись

ліні ́йний йон
лине ́йный ио ́н

ліні ́йний кут двогра ́нного кута ́
лине ́йный у ́гол двугра ́нного угла́

ліні ́йний по ́шук да ́них
лине ́йный по ́иск да ́нных

ліні ́йні алгори ́тми
лине ́йные алгори ́тмы

ліні ́йчата діагра ́ма
лине ́йчатая диагра ́мма

лі́нія
ли ́ния

лі́нія змі́ни дат
ли ́ния измене́ния дат

«лі́нія Ке ́рзона»
«ли́ния Ке́рзона»

лі́нія тре́нду
ли ́ния тре ́нда

лі́нія ча́су
ли ́ния вре ́мени

ліпі ́ди
липи́ды

лі́рика
ли ́рика
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ліри ́чна медита́ція
лири́ческая медита́ция

ліри ́чний геро ́й
лири́ческий геро ́й

ліри ́чний твір
лири́ческое произве ́дение

лі́рник
ли ́рник

лі́ро-е ́піка
ли ́ро-э ́пика

лі́ро-епі ́чна пое́ма
ли ́ро-эпи ́ческая поэ́ма

лі́ро-епі ́чний твір
ли ́ро-эпи ́ческое произведе ́ние

ліс
лес

лісова ́ підсти ́лка
лесна́я подсти́лка

лісова ́ промисло́вість
лесна́я промы ́шленность

лісові ́ ресу ́рси
лесны́е ресу ́рсы

лі́тера
бу́ква, ли́тера

літерату ́ра
литерату ́ра

літерату ́рна казка
литерату ́рная ска ́зка

літерату ́рний
литерату ́рный

літерату ́рний портре ́т
литерату ́рный портре ́т

лі́терний тип
ли ́терный тип

лі́тій
ли ́тий

лі́тій-йо́нний акумуля́тор
ли ́тий-ио́нный аккумуля ́тор

лі́тій-йо́нні батаре ́йки
ли ́тий-ио́нные батаре́йки

літо́пис
ле ́топись, временни ́к

літопи́сець
летопи ́сец

літопо ́н
литопо́н

літосфе ́ра
литосфе́ра

літосфе ́рні пли ́ти
литосфе́рные пли́ты

літр
литр

ліхеноіндика ́ція
лихеноиндика ́ция

ліце ́нзія ві ́льного використа ́ння
програ ́м (freeware)
лице ́нзия свобо ́дного испо ́льзования
програ ́мм (freeware)

ліце ́нзія з відкри ́тим ко ́дом (або
free)
лице ́нзия с откры ́тым ко́дом (или free)

ліце ́нзія на програ ́мне
забезпе ́чення
лице ́нзия на програ ́ммное
обеспече ́ние

лічи ́льник Ге́йгера
счё́тчик Ге ́йгера

лічи ́льник Мю́ллера
счё́тчик Мю ́ллера

лляна ́ олі́я
льняно ́е ма ́сло

лляне ́ волокно ́
льняно ́е волокно ́

лобови ́й о́пір
лобово ́е сопротивле́ние

логари ́фм
логари ́фм

логари ́фм десятко ́вий
логари ́фм десяти ́чный

логари ́фм натура ́льний
логари ́фм натура ́льный

логари ́фм сте́пеня
логари ́фм сте ́пени

логари ́фм ча́стки
логари ́фм ча ́стного

логі́н
логи ́н

логі́чна опера ́ція
логи ́ческая опера́ция

логі́чна послідо ́вність мо ́влення
логи ́ческая после́довательность ре ́чи

логі́чна су ́ма висло ́влювань
логи ́ческая су́мма выска́зываний

логі́чна умо ́ва
логи ́ческое усло ́вие

логі́чна фу ́нкція
логи ́ческая фу́нкция

логі́чне слі ́дування висло ́влювань
логи ́ческое сле ́дование
выска́зываний

логі́чний ви́раз
логи ́ческое выраже ́ние

логі́чний ви́раз, тото ́жно і ́стинний
логи ́ческое выраже ́ние, тожде́ственно
и ́стинное

логі́чний диск
логи ́ческий диск

логі́чний добу́ток висло ́влювань
логи ́ческое произве ́дение
выска́зываний
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логі́чний пі́дмет
логи ́ческое подлежа ́щее

ло́же океа ́ну
ло́же океа́на

лока́льна мере ́жа
лока ́льная сеть

ЛОМ (лока́льна обчи ́слювальна
мере ́жа)
ЛВС (лока ́льная вычисли ́тельная сеть)

лордо ́з
лордо ́з

луб
луб

луг
щё ́лочь

луді́ння
луже ́ние

лу ́жне середо ́вище
щелочна ́я среда ́

лу ́жний (елеме ́нт, мета ́л)
щелочно ́й (элеме́нт, металл)

лужноземе ́льний (елеме́нт,
мета ́л)
щелочноземе ́льный (элеме́нт, металл)

лу ́ка
луг

лупа ́
лу ́па

луска ́
чешуя ́

луска ́ті
чешу ́йчатые

льняна ́ олі ́я
льняно ́е ма ́сло

льняне ́ волокно́
льняно ́е волокно ́

льодови ́к гірськи ́й, покри ́вний
ледни́к го́рный, покро ́вный

льодоста ́в
ледоста ́в

льодяна ́ (ба ́ня, о́цтова кислота ́,
ета́нова кислота ́)
ледяна ́я (ба́ня, у́ксусная кислота ́,
эта ́новая кислота ́)

лья́нос
лья ́нос

люди ́на
челове ́к

люди ́на розу́мна
челове ́к разу ́мный

людиноподі ́бні ма ́впи
человекообра ́зные обезья ́ны

люкс
люкс

люксме ́тр
люксме ́тр

лю ́мен
лю ́мен
люмінесце ́нтне джерело ́
люминесце ́нтный исто ́чник
люмінісце ́нція
люминисце ́нция
люстра ́ція
люстра ́ция
лютера ́нство
лютера ́нство
л ́ялечка
ку́колка
ля́піс
ля ́пис
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магдебу ́рзьке пра́во
магдебу ́ргское пра ́во

магістра ́ль
магистра ́ль

магістра ́т
магистра ́т

ма́гма
ма ́гма

магмати ́зм
магмати ́зм

магмати ́чні поро́ди
магмати ́ческие поро́ды

магна ́т
магна ́т

магне ́зія па́лена
магне ́зия жжё́ная

магнети ́зм
магнети ́зм

магне ́тик
магне ́тик

магне ́тик (па́ра-, фе́ро-)
магне ́тик (па ́ра-, фе́рро-)
магнети ́т
магнети ́т

ма́ґній
ма ́гний

магні ́т
магни́т

магні ́тна взаємоді ́я
магни́тное взаимоде ́йствие

магні ́тна вісь Землі́
магни́тная ось Земли ́

магні ́тна ді́я стру ́му
магни́тное де ́йствие то́ка

магні ́тна інду́кція
магни́тная инду ́кция

магні ́тна прони ́кність
магни́тная проница́емость

магні ́тна си́ла
магни́тная си́ла

магні ́тна стрі́лка
магни́тная стре́лка

магні ́тне по ́ле
магни́тное по́ле

магні ́тне по ́ле Землі́
магни́тное по́ле Земли́

магні ́тний гістере ́зис
магни́тный гистере ́зис

магні ́тний по ́люс
магни́тный по ́люс

магні ́тний поті ́к
магни́тный пото ́к

магні ́тні власти ́вості
магни́тные сво́йства

мажорита ́рна ви ́борча систе ́ма
мажорита ́рная избира ́тельная систе ́ма

мазу ́т
мазу ́т

майбу ́тній час
бу́дущее вре ́мя

майно ́
иму́щество

майнові ́ права ́
иму́щественные права ́

ма́йстер
ма ́стер

маке ́т
маке ́т

макетува ́ння
макети ́рование

маккарти ́зм
маккарти ́зм

макроеволю ́ція
макроэволю ́ция

макроелеме ́нт
макроэлеме ́нт

макроелеме ́нти
макроэлеме ́нты

макроергі ́чні зв’язки́
макроэрги ́ческие свя́зи

макромоле ́кула
макромоле ́кула

макрорегіо ́ни
макрорегио ́ны

макрорі ́вень
макроу ́ровень

ма́крос
ма ́крос

ма́ксимум
ма ́ксимум

ма́ксимум фу ́нкції
ма ́ксимум фу́нкции

малахі ́т
малахи ́т

мале ́ ко ́ло кровоо ́бігу
ма ́лый круг кровообраще ́ния

малодисоційо ́вана сполу ́ка
малодиссоциони ́рованое соедине́ние

малолі ́тня осо ́ба
малоле ́тнее лицо ́
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Малоросі ́йська коле ́гія
Малоросси ́йская колле ́гия

Малоро ́сія
Малоро ́ссия

мальпі ́гієві суди ́ни
мальпи ́гиевы сосу́ды

мальто ́за
мальто ́за

малю ́нковий план
карти ́нный (редко рису ́ночный) план
малярі ́йний плазмо ́дій
маляри ́йный плазмо ́дий

малярі ́я
маляри ́я

мамогра ́фія
маммогра ́фия

ма́нган
ма ́нган

мангана ́т
мангана ́т

маніпуля ́тор
манипуля ́тор

манти ́са
манти́сса

манті ́йна порожни ́на
манти́йная по ́лость

ма́нтія
ма ́нтия

мануфакту ́ра
мануфакту ́ра

маоі́зм
маоизм

ма́па са ́йту
ка ́рта са ́йта

маргари ́н
маргари ́н

ма́ркер
ма ́ркер

ма́ркер запо́внення
ма ́ркер заполне ́ния

ма́ркери графі ́чних об’є ́ктів
ма ́ркеры графи ́ческих объе ́ктов

марко ́ваний спи́сок
марки ́рованный спи́сок

маркува ́ння хімі́чних речови ́н
маркиро ́вка хими ́ческих веще ́ств

маркува ́ння хімі́чної проду ́кції
маркиро ́вка хими ́ческой проду́куции

ма́рмур
мра ́мор

марте ́нівська піч
марте ́новская печь

маршрутиза ́тор
маршрутиза ́тор

ма́са
ма ́сса

ма́са (а́томна, абсолю ́тна,
відно́сна а́томна, молекуля́рна,
відно́сна молекуля ́рна, моля ́рна,
фо́рмульна)
ма ́сса (а́томная, абсолю́тная,
относи ́тельная а́томная,
молекуля ́рная, относи ́тельная
молекуля ́рная, моля ́рная,
фо́рмульная)

ма́са а́томного ядра ́
ма ́сса а́томного ядра ́

м́аса Со ́нця
ма ́сса Со́лнца

ма́са ті́ла
ма ́сса те ́ла

маси ́в
масси ́в

ма́ска
ма ́ска

маску ́юче заба ́рвлення
маскиро ́вочная окра ́ска

ма́сло вершко́ве
ма ́сло сли ́вочное

ма́сова культу ́ра
ма ́ссовая культу ́ра

ма́сова ча́стка (елеме ́нта
в речовині ́, компоне ́нта в су́міші,
розчи ́неної речовини ́)
ма ́ссовая до ́ля (элеме ́нта в веществе ́,
компонента в сме́си, растворё ́нного
вещества ́)

ма́сове виробни ́цтво
ма ́ссовое произво́дство

ма́совий добі ́р
ма ́ссовый отбо́р

ма́совість алгори ́тму
ма ́ссовость алгори ́тма

масо ́нство
масо ́нство

масти ́ло
сма́зка, ма ́сло

масти ́льний матеріа ́л
сма́зочный материа́л

масшта ́б
масшта ́б

матема ́тика
матема ́тика

математи ́чна ло́гіка
математи ́ческая ло́гика

математи ́чна моде́ль
математи ́ческая моде́ль

математи ́чне моделюва ́ння
математи ́ческое модели ́рование

математи ́чне сподіва ́ння
математи ́ческое ожида ́ние

математи ́чний ма́ятник
математи ́ческий ма ́ятник
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математи ́чний проце ́сор
математи ́ческий проце ́ссор
матери ́к
матери ́к
материко ́ва земна ́ кора́
материко ́вая земна ́я кора ́
материко ́ва обмі ́лина
материко ́вая о ́тмель
материко ́вий схил
материко ́вый склон
матери ́нство
матери ́нство
матери ́нська пла ́та
матери ́нская пла ́та
матеріа ́льна відповіда ́льність
материа ́льная отве́тственность
матеріа ́льна моде́ль
материа ́льная моде́ль
матеріа ́льна то́чка
материа ́льная то́чка
мате ́рія
мате ́рия
ма́тка
ма ́тка
ма́ткові тру ́би
ма ́точные тру ́бы
ма́точка
пе ́стик
ма́трикс
ма ́трикс
ма́триця
ма ́трица
махові ́ пе ́ра
маховы ́е пе ́рья
маши ́нне сло ́во
маши́нное сло ́во
машинобудува ́ння
та металообро ́бка
машинострое ́ние и металлообрабо ́тка
меа ́ндри
меа ́ндры
мегалопо ́ліс
мегало́полис
ме ́дико-генети́чне
консультува ́ння
ме ́дико-генети́ческое
консульти ́рование
ме ́діа
ме ́диа
медіагра ́мотність
медиагра ́мотность
медіаза ́соби
медиасредства ́
медіа́на
медиа ́на
медіапле ́єр
медиапле ́йер

медіаповідо ́млення
медиасообще ́ние

медіапроду ́кт
медиапроду ́кт

меду ́за
меду ́за

межа ́ півплощини́
грани ́ца полупло ́скости

ме ́жень
ме ́жень

ме ́жі рису ́нка
грани ́цы рису ́нка

ме ́жі табли́ці
грани ́цы табли ́цы

мезоде ́рма
мезоде ́рма

мезозо ́йська е ́ра
мезозо ́йская э ́ра

мезолі́т
мезоли ́т

мезо ́н
мезо ́н

мезофі́л
мезофи ́лл (основна ́я ткань)
мейо ́з
мейо́з

меланхо ́лік
меланхо ́лик

мельхіо ́р
мельхио ́р

мембра ́нні органе ́ли
мембра ́нные органе ́ллы

мемора ́ндум
мемора ́ндум

менінгі ́т
менинги ́т

мені ́ск
мени́ск

менопа ́уза
менопа ́уза

менструа ́льний цикл
менструа ́льный цикл

менструа ́ція
менструа ́ция

менто ́л
менто ́л

меню ́
меню́

мере ́жа
сеть

мере ́жевий протоко́л
сетево ́й протоко ́л

мереже ́ва ка ́рта
сетева ́я ка ́рта

мереже ́вий етике ́т
сетево ́й этике ́т
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меридіа ́ни
меридиа ́ны

меристе ́ма
меристе ́ма

меркантилі ́зм
меркантили ́зм

мерку́рій
мерку ́рий (ртуть)

мета ́
цель

метаалюміна ́т
метаалюмина ́т

мета ́л
мета ́лл

метале ́вий
металли ́ческий

металі ́чний (блиск, зв’язо ́к,
при ́смак)
металли ́ческий (-ая) (блеск, связь,
при́вкус)

металі ́чний елеме ́нт
металли ́ческий элеме ́нт

металі ́чні кристалі ́чні ґра ́тки
металли ́ческие кристалли ́ческие
решё ́тки

металомі ́сткість
металлоё ́мкость

металургі ́я
металлу ́ргия

метаморфі ́чні поро́ди
метаморфи ́ческие поро́ды

метаморфо ́зи
метаморфо ́зы

мета ́н
мета ́н

метана ́ль (мураши ́ний альдегі́д)
метана ́ль (муравьи ́ный альдеги ́д)

метано ́л (мети ́ловий спирт)
метано ́л (мети́ловый спирт)

мета-поло ́ження
мета-положе ́ние

метафа́за
метафа ́за

мета ́фора
мета ́фора

метафосфа ́тна кислота ́
метафосфа ́тная кислота ́

метеороло́гія
метеороло ́гия

метиламі ́н
метилами ́н

метиламо ́ній хлори ́д
хлори ́д метиламмо ́ния

метилетиламі ́н
метилэтилами ́н

мети ́ловий ора ́нжевий
(метилора ́нж)
мети ́ловый ора ́нжевый (метилора ́нж)

мети ́л (радика ́л, замісни ́к)
мети ́л (радика ́л, замести ́тель)

мети ́льна гру ́ппа
мети ́льная гру́ппа

ме ́тод ви ́значення я́кості плідника ́
ме ́тод определе ́ния ка ́чества
производи ́теля

ме ́тод від супроти́вного
ме ́тод от проти́вного

ме ́тод геометри ́чних місць то́чок
ме ́тод геометри ́ческих мест то ́чек

ме ́тод групува ́ння
ме ́тод группиро ́вки

ме ́тод додава ́ння
ме ́тод сложе ́ния

ме ́тод дослі ́дження
ме ́тод иссле ́дования

ме ́тоди дослі ́дження
ме ́тоды иссле ́дования

ме ́тод інтерва ́лів
ме ́тод интерва ́лов

ме ́тод координа ́т
ме ́тод коорди ́нат

ме ́тод культу ́ри кліти ́н
ме ́тод культу́ры кле́ток

ме ́тод мі ́чених а́томів
(авторадіогра ́фія)
ме ́тод ме ́ченых а́томов

ме ́тод підстано ́вки
ме ́тод подстано ́вки

ме ́тод полімера ́зної ланцюго ́вої
реа ́кції
ме ́тод полимера ́зной цепно ́й реа ́кции

ме ́тод правово ́го регулюва ́ння
ме ́тод правово ́го регули ́рования

ме ́тод рівноси ́льних перетво ́рень
ме ́тод равноси́льных преобразова ́ний

ме ́тод розклада ́ння на мно ́жники
ме ́тод разложе́ния на множи ́тели

ме ́тод центрифугува ́ння
ме ́тод центрифуги ́рования

метр
метр

метри ́чна систе́ма мір
метри́ческая систе ́ма мер

метри ́чні співвідно́шення
в прямоку ́тному трику ́тнику
метри́ческие соотноше ́ния
в прямоуго ́льном треуго ́льнике

метроло́гія
метроло ́гия

метроно ́м
метроно́м
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метропо ́лія
метропо́лия
механі ́зм
механи ́зм
механі ́зм держа ́ви
механи ́зм госуда́рства
механі ́зм реа ́кції
(вільнорадика ́льний, йо ́нний)
механи ́зм реа ́кции
(свободнорадика ́льный, ио́нный)
меха ́ніка
меха ́ника
механі ́чна робо ́та пості ́йної сили
механи ́ческая рабо ́та постоя ́нной
си́лы
механі ́чна ткани ́на
механи ́ческая ткань
механі ́чне подрі ́бнення ї ́жі
механи ́ческое измельче ́ние еды ́
механі ́чний зміст похідно́ї
механи ́ческий смысл произво ́дной
механі ́чний рух
механи ́ческое движе ́ние
механі ́чний рух насе ́лення
механи ́ческое движе ́ние населе́ния
механі ́чні власти ́вості тверди ́х тіл
механи ́ческие сво́йства тве ́рдых тел
механі ́чні колива ́ння та хвилі
механи ́ческие колеба ́ния и во ́лны
механі ́чні хвилі
механи ́ческие во ́лны
мецена ́т
мецена ́т
ми ́йна дія
мо́ющее де ́йствие
ми ́йний за́сіб
мо́ющее сре́дство
ми ́ло
мы ́ло
милозву ́чність
благозву ́чие
мину ́лий час
проше ́дшее вре ́мя
мирова ́ уго́да
миро ́вое соглаше ́ние
мис
мыс
ми ́слення
мышле́ние
мисте ́цький конте ́кст
худо ́жественный конте ́кст
митропо ́лія
митропо ́лия
миттє ́ва шви́дкість
мгнове ́нная ско ́рость
миттє ́вий о ́бмін повідо ́мленнями
мгнове ́нный обме ́н сообще ́ниями

ми ́ша
мышь
мігра ́ції
мигра ́ция
мігра ́ції твари ́н
мигра ́ция живо́тных
міграці ́йна полі ́тика
миграцио ́нная поли ́тика
мідь
медь
мієлі ́н
миели́н
міжвидова ́ боротьба ́
межвидова ́я борьба́
міжвидова ́ гібридиза ́ція
межвидова ́я гибридиза ́ция
міжву ́зля
междоу ́злие
міжкліти ́нна рідина ́
межкле ́точная жи ́дкость
міжмолекуля ́рна взаємоді ́я
межмолекуля ́рное взаимоде ́йствие
міжмолекуля ́рна дегідрата ́ція
межмолекуля ́рная дегидрата ́ция
міжмолекуля ́рний водне́вий
зв’язо ́к
межмолекуля ́рная водоро́дная связь
міжнаро ́дна економі ́чна
інтегра ́ція
междунаро ́дная экономи ́ческая
интегра ́ция
міжнаро ́дна систе ́ма одини́ць
междунаро ́дная систе ́ма едини ́ц
міжнаро ́дна торгі ́вля
междунаро ́дная торго ́вля
міжнаро ́дне пра́во
междунаро ́дное пра́во
Міжнаро ́дний банк реконстру ́кції
і ро ́звитку (МБРР)
Междунаро ́дный банк реконстру ́кции
и разви ́тия (МБРР)
Міжнаро ́дний валю ́тний фонд
(МВФ)
Междунаро ́дный валю ́тный фонд
(МВФ)
міжнаро ́дний по́діл пра́ці (МПП)
междунаро ́дное разделе ́ние труда́
(МРТ)
міжнаро ́дний терори́зм
междунаро ́дный террори ́зм
міжнаро ́дні механі ́зми за ́хисту
прав люди ́ни
междунаро ́дные механи ́змы защи ́ты
прав челове ́ка
міжнаро ́дні тра ́нспортні коридо ́ри
(МТК)
междунаро ́дные тра ́нспортные
коридо ́ры (МТК)
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міжпла ́стові во ́ди
межпла ́стовые во ́ды

міжрядко ́вий інтерва ́л
междустро ́чный интерва ́л

між’я ́дерна взаємоді ́я
межъя ́дерное взаимоде ́йствие

між’я ́дерна ві ́дстань
межъя ́дерное расстоя́ние

міко́зи
мико ́зы

міколо ́гія
миколо ́гия

мікори ́за
микори́за

мікроана ́ліз
микроана ́лиз

мікробіоло ́гія
микробиоло ́гия

мікродо ́бриво
микроудобре ́ние

мікроеволю ́ція
микроэволю ́ция

мікроелеме ́нт
микроэлеме ́нт

мікроелеме ́нти
микроэлеме ́нты

мікронитки ́ (мікрофіла ́менти)
микрони ́ти (микрофила ́менты)
мікропрепара ́ти
микропрепара ́ты

мікрорі ́вень
микроу́ровень

мікросві ́т
микроми ́р

мікроско ́п
микроско́п

мікроте ́кст
микроте ́кст

мікротру ́бочки
микротру ́бочки

міксотро ́фи
миксотро ́фы

мілітариза ́ція
милитариза ́ция

мілітаризо ́вана еконо ́міка
милитаризи ́рованная эконо ́мика

мільйо ́н
миллио ́н

мілья ́рд
миллиа ́рд

мімікрі ́я
мимикри ́я

мімі ́чні м’я́зи
мими́ческие мы ́шцы

мінера ́ли
минера́лы

мінера ́льне до́бриво
минера́льное удобре ́ние

мінера ́льне жи́влення
минера́льное пита́ние

мінера ́льні речови́ни
минера́льные вещества́

мінера ́льно-сирови́нні ресу ́рси
(кори ́сні копа ́лини)
минера́льно-сырьевы́е ресу ́рсы
(поле́зные ископа́емые)

мі ́німум
ми ́нимум

мі ́німум фу́нкції
ми ́нимум фу́нкции

мінли ́вість
изме ́нчивость

Мі ́нські уго́ди
Ми ́нские соглаше́ния

мі ́нус
минус

міну ́та
мину ́та

міози ́н
миози ́н

міока́рд
миока ́рд

міофібри ́ла
миофибри ́лла

міоци ́т
миоци ́т

мі ́ра
ме ́ра

міра ́ж
мира ́ж

мі ́ри центра ́льної тенде ́нції
ме ́ры центра ́льной тенде ́нции

мі ́рний по ́суд
ме ́рная посу ́да

міст
мост

мі ́сткість
вмести ́тельность

міст мо ́зку
мост мо ́зга

мі ́сто
го ́род

мі ́сто-держа ́ва (по ́ліс)
го ́род-госуда ́рство (полис)

місце ́ве самоврядува ́ння
ме ́стное самоуправле ́ние

місце ́вий відмі ́нок
предло ́жный паде ́ж

місце ́вість
ме ́стность

місцезроста ́ння
ме ́сто произраста ́ния
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мі ́сце існува ́ння ви́ду
среда ́ обита ́ния ви ́да
міська ́ агломера ́ція
городска ́я агломера ́ция
міська ́ кому ́на
городска ́я комму́на
мі ́сячне зате ́мнення
лу ́нное затме ́ние
міто ́з
мито ́з
мітохо́ндрія
митохо ́ндрия
міф
миф
міфоло́гія
мифоло́гия
міце ́лій (грибни ́ця)
мице́лий (грибни́ца)
мі ́цність
про́чность
мі ́цність зв’язку́
про́чность свя́зи
мі ́чений а́том
ме ́ченый а́том
мі ́шане посила́ння
сме́шанная ссы́лка
многогра ́нний кут
многогра ́нный у ́гол
многогра ́нний кут опу ́клий
многогра ́нный у ́гол вы́пуклый
многогра ́нник
многогра ́нник
многогра ́нник впи́саний
многогра ́нник впи ́санный
многогра ́нник напівпра́вильний
многогра ́нник полупра ́вильный
многогра ́нник опу ́клий
многогра ́нник вы́пуклый
многогра ́нник пра́вильний
многогра ́нник пра ́вильний
многоку ́тник
многоуго ́льник
многоку ́тник, впи ́саний у ко ́ло
многоуго ́льник, впи́санный
в окру́жность
многоку ́тник, опи ́саний навко ́ло
ко́ла
многоуго ́льник, опи ́санный о ́коло
окру ́жности
многоку ́тники рівнове ́ликі
многоуго ́льники равновели ́кие
многоку ́тник неопу ́клий
многоуго ́льник невы ́пуклый
многоку ́тник опу ́клий
многоуго ́льник вы́пуклый
многочле ́н
многочле ́н

мно ́ження
умноже ́ние

мно ́ження десятко ́вих дро ́бів
умноже ́ние десяти ́чных дро́бей

мно ́ження многочле ́на
на многочле́н
умноже ́ние многочле ́на на многочле ́н

мно ́ження одночле ́на
на многочле́н
умноже ́ние одночле ́на на многочле ́н

множина ́
мно́жественное число ́

множи ́нна дія ге ́нів
мно́жественное де ́йствие ге ́нов

множи ́нний алелі ́зм
мно́жественный алелли́зм

мно ́жник
мно́житель

мобіліза ́ція
мобилиза́ция

мобі́льна коме́рція
моби ́льная комме ́рция

мо ́ва
язы́к

мо ́ва а́втора
а́вторская речь

мо ́ва персонажів
речь персона́жей

мо ́ва програмува ́ння
язы́к программи ́рования

мо ́ва розмі ́тки гіперте ́кстів HTML
язы́к разме ́тки гиперте ́кстов HTML

мо ́влення
речь

мо ́вна констру ́кція
речева ́я констру ́кция

мо ́вна но ́рма
но́рма ре ́чи

мо ́вний апара ́т
речево ́й аппара ́т

мо ́вний етике ́т
языково ́й этике ́т

мо ́вний поті ́к
речево ́й пото ́к

мо ́вні сі ́м’ї
языковы ́е се ́мьи

мо ́вно-літерату ́рна осві́та
языко́вое и литерату ́рное (языко́во-
литерату ́рное) образова ́ние

мо ́да
мо́да

мода ́льність
мода́льность

моде́ль
моде́ль
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моде́ль (а́тома, будо́ви а́тома,
будо́ви моле ́кули, моле ́кули;
кристалі ́чних ґра́ток; двови́мірна,
триви ́мірна)
моде́ль (а́тома, строе ́ния а́тома,
строе ́ния моле́кулы, моле ́кулы;
кристалли ́ческой решё́тки;
двуме ́рная, трёхме ́рная)
моде́ль да ́них
моде́ль да ́нных
моде́ль об’є ́кта
моде́ль объе́кта
моде́ль ядра́ а́тома
моде́ль ядра ́ а́тома
моделюва ́ння
модели ́рование
моде́м
моде́м
модера ́тор
модера ́тор
моде́рн
моде́рн
модерніза ́ція
модерниза ́ция
модерні ́зм
модерни ́зм
модифіка ́ції
модифика ́ция
модифікаці ́йна мінли ́вість
модификацио ́нная изме ́нчивость
модифіка ́ція
модифика ́ция
модифіка ́ція фо́рмули
модифика ́ция фо ́рмулы
модифіко ́ваний крохма ́ль
модифици ́рованный крахма ́л
мо ́дуль
мо́дуль
мо ́дуль числа ́
мо́дуль числа ́
мо ́дуль ве́ктора
мо́дуль ве́ктора
мо ́дуль ве́ктора магні ́тної інду ́кції
мод́уль ве́ктора магни́тной инду ́кции
мо ́дульна сі ́тка
мо́дульная се ́тка
модуля ́ція
модуля ́ция
моза́їка
моза ́ика
мозаї ́чний зір
мозаи́чное зре ́ние
мо ́зочок
мозжечо ́к
мол
мол
моле ́кула
моле́кула
моле ́кули ізоелектро ́нні
моле́кулы изоэлектро ́нные
молекуля ́рна біоло ́гія
молекуля ́рная биоло́гия
молекуля ́рна (будо ́ва, ма ́са)
молекуля ́рная (-ое) (ма ́сса, строе́ние)

молекуля ́рна фі ́зика
молекуля ́рная фи ́зика
молекуля ́рне рівня ́ння реа ́кції
молекуля ́рное уравне ́ние реа ́кции
молекуля ́рний ро́зчин
молекуля ́рный раство ́р
молекуля ́рні кристалі ́чні ґра ́тки
молекуля ́рные кристалли ́ческие
решё ́тки
молекуля ́рні си́та
молекуля ́рные си́та
молекуля ́рні структу ́ри
молекуля ́рные структу ́ры
молекуля ́рно-кінети ́чна тео́рія
(МКТ)
молекуля ́рно-кинети ́ческая тео ́рия
(МКТ)
молібде́н
молибде ́н
молоко́
молоко ́
моло ́чні за́лози
моло ́чные же́лезы
молочноки ́слі бакте ́рії
молочноки ́слые бакте ́рии
моль
моль
мо ́льна ча ́стка
мо́льная до ́ля
моля ́рна ма́са
моля́рная ма ́сса
моля ́рна ча́стка
моля́рная до́ля
моля ́рний об’є́м га ́зу
(за нормальних умов, н.у.)
моля́рный объё ́м газообра́зного
вещества ́ (при норма ́льных
усло ́виях, н.у.)
моме ́нт і́мпульсу
моме́нт и ́мпульса
моме ́нт си́ли
моме́нт си ́лы
мона ́рхія
мона́рхия
мона ́рхія (абсолю ́тна, обме́жена,
ста ́нова ́)
мона́рхия (абсолю ́тная,
ограни ́ченная, сосло ́вная)
моніто́р
монито ́р
моніто́ринг
монито ́ринг
моніто́ринг навко ́лишнього
середо ́вища
монито ́ринг окружа ́ющей среды ́

моногібри ́дне схре ́щування
моногибри ́дное скре́щивание
монозамі ́щений
монозамещё ́нный
моноклі ́нна сі ́рка
монокли ́нная се ́ра
монокриста ́л
монокриста ́лл
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монокульту ́рне господа́рство
монокульту ́рное хозя́йство
моноло ́г
моноло ́г
мономе́р
мономе ́р
мономе́ри
мономе ́ры
монополіза ́ція еконо́міки
монополиза ́ция эконо́мики
монопо ́лія
монопо ́лия
моносахари ́д
моносахари ́д
моносахари ́ди
моносахари ́ды
монотеї ́зм
монотеи ́зм
монотова ́рна спеціаліза ́ція
монотова ́рная специализа ́ция
монофілі ́я
монофили ́я
монохромати ́чне сві́тло
монохромати ́ческий свет
монта ́ж
монта ́ж
мора ́ль
мора́ль
мора ́льна шко ́да
мора́льный уще ́рб
мора ́льні но ́рми
мора́льные но́рмы
мо ́рда
мо́рда
мо ́ре
мо́ре
море ́на
море́на
мору ́ла
мо́рула
морф
морф
морфе ́ма
морфе ́ма
морфе ́міка
морфе ́мика
морфологі ́чна класифіка ́ція
морфологи ́ческая классифика ́ция
морфологі ́чний
морфологи ́ческий
морфоло ́гія
морфоло ́гия
москвофі ́ли
москвофи ́лы
мох
мох
мохоподі ́бні
мохообра́зные
мошо ́нка
мошо́нка
мря ́ка
и ́зморось, мо́рось

музе ́й
музе ́й
музи́чна сту ́дія
музыка́льная сту ́дия
музи́чний реда ́ктор
музыка́льный реда ́ктор
мультиме ́діа
мультиме ́диа
мультимеді ́йна презента ́ція
мультимеди ́йная презента́ция
мультимеді ́йні да ́ні
мультимеди ́йные да ́нные
мультимеді ́йні програвач́і
мультимеди ́йные прои ́грыватели
мультиплікати ́вність
мультипликати ́вность
мусо ́н
муссо ́н
мутаге ́ни
мутаге ́ны
мутаці ́йна мінли́вість
мутацио́нная изме́нчивость
мута ́ція
мута́ция
мутуалі ́зм
мутуали ́зм
му ́шля
ра ́ковина (моллю ́ска)
мю́зикл
мю ́зикл
Мю́нхенська змо́ва
Мю ́нхенский сго ́вор
м’я ́зи-антагоні ́сти
мы ́шцы-антагони ́сты
м’я ́зи-синергі ́сти
мы ́шцы-синерги ́сты
м’я ́зова ткани ́на
мы ́шечная ткань
м'яки ́й при́голосний
мя ́гкий согла ́сный
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Н
набли ́жене зна ́чення
приближё ́нное значе ́ние

набряка ́ння крохма ́лю
набуха ́ние крахма ́ла

набува ́ти (за ́паху, ко́льору,
смаку ́)
приобрета ́ть (за́пах, цвет, вкус)

набу ́та поведі ́нка
приобретё ́нное поведе ́ние

набу ́тий (специфі ́чний) імуніте ́т
приобретё ́нный иммуните ́т

нава ́жка
наве ́ска

на́вички
на ́выки

навіга ́тор
навига ́тор

навіга ́ція
навига ́ция

навко ́лишнє середо ́вище
(довкі́лля)
окружа ́ющая среда ́

навколосерце ́ва су́мка
околосерде ́чная су ́мка

навча ́ння
учё́ба

нагні́здні пташеня́та
птенцы ́ гнездово ́го ти́па

на́голос
ударе ́ние

наголо́шений голосни ́й
уда ́рный гла ́сный

нагріва ́ння
нагрева ́ние

нагріва ́ч
нагрева ́тель

нагрівни ́к
нагрева ́тель

надгорта ́нник
надгорта ́нник (надгорта ́нный хрящ)

надзвича ́йний та воє́нний стан
чрезвыча ́йное и вое ́нное положе ́ние

надлишко ́вий тиск
избы́точное давле ́ние

на́длишок
избы́ток

надмі ́рне харчува ́ння
избы́точное пита ́ние

наднирко ́ві за́лози
надпо ́чечные же ́лезы (надпо ́чечники)

надпрові ́дність
сверхпроводи ́мость

надрукува ́ти
напеча ́тать

надсмо ́льна вода ́
надсмо ́льная вода́

на́зва речовини́ (тривіа ́льна)
назва ́ние вещества ́ (тривиа ́льное)

на́зви істо́т
одушевлё ́нные назва ́ния

на́зви неісто́т
неодушевлё ́нные назва ́ния

назе́мно-пові́тряне середо ́вище
назе ́мно-возду ́шная среда ́

називни ́й відмі ́нок
имени ́тельный паде ́ж

найбі ́льше і найме ́нше зна ́чення
фу ́нкції
наибо ́льшее и наиме́ньшее значе́ние
фу́нкции

найбі ́льший спі ́льний дільни ́к
наибо ́льший о́бщий дели́тель

найдавні ́ші лю ́ди (архантро ́пи)
древне ́йшие лю ́ди

на́йманий працівни́к (робітни ́к,
пролета ́рій)
наёмный рабо ́тник (рабо ́тник,
пролета ́рий)

найме ́нше спі ́льне кра́тне
наиме ́ньшее о ́бщее кра́тное

наказо ́вий спо́сіб
повели ́тельное наклоне́ние

на́кип
на ́кипь

накре ́слення
начерта ́ние

нано ́метр
нано ́метр

нанотехноло ́гія
нанотехноло ́гия

нанотру ́бки
нанотру ́бки

написа ́ння
написа ́ние

напівпровідни ́к
полупроводни ́к

напівпровідники ́
полупроводники ́

напівпровіднико ́вий ефе́кт
полупроводнико ́вый эффе́кт
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напівпрони ́кна мембра ́на
полупроница ́емая мембра ́на

напівреа ́кції
полуреа ́кции

напівро ́зпад
полураспа ́д

напівструкту ́рна фо́рмула
сокращё ́нная структу ́рная фо́рмула

напо ́внювач пластма ́си
наполни ́тель пластма ́ссы

напру ́га
напряже ́ние

напру ́женість
напряжё ́нность

напря ́мленість ковале́нтного
зв’язку́
напра ́вленность ковале ́нтной свя́зи

нарко ́тик
нарко ́тик

наро ́дна демокра ́тія
наро́дная демокра ́тия

наро ́дна ка ́зка
наро́дная ска́зка

наро ́дна пі ́сня
наро́дная пе́сня

наро ́дне ві ́че
наро́дное ве́че

Наро ́дний секретаріа ́т
Наро ́дный секретариа ́т

Наро ́дний фронт
Наро ́дный фронт

наро ́дники
наро́дники

народовла ́ддя
народовла ́стие

наро ́довці
народо ́вцы

насе ́лений пункт
населё́нный пункт

наси́чена па́ра
насы́щенный пар

наси́чений вуглево ́день
преде ́льный углеводоро ́д

наси́чений одноа ́томний спирт
преде ́льный одноа́томный спирт

наси́чений ро ́зчин
насы́щенный раство ́р

наси́чений триа ́томний спирт
преде ́льный трёха́томный спирт

наси́чені жири́
насы́щенные жиры́

наси́чені карбо́нові кисло ́ти
преде ́льные карбо ́новые кисло́ты

наси́ченість (наси ́чуваність)
ковале́нтного зв’язку ́
насыща́емость ковале ́нтной свя ́зи

наси́чення
насыща́емость

насіни ́на
се ́мя

насі ́нні росли ́ни
семенны ́е расте́ния

на́слідок
сле ́дствие

наслі́дування
насле́дование

на́стії
на ́стии

насті ́льна видавни ́ча систе́ма
насто ́льная изда ́тельская систе ́ма
(НИС)

на́трієва селі ́тра
на ́триевая сели́тра

на́трій
на ́трий

на́трій (бромі ́д, гідри ́д,
гідрогенкарбона ́т,
гідрогенортофосфа ́т, гідрокси ́д,
етаноа ́т, етаноля ́т, йоди́д,
карбона ́т, метаноа ́т, нітра́т,
нітри ́д, нітри ́т, окси́д, ортофосфа ́т,
перокси ́д, стеара ́т, сульфа ́т,
сульфі ́д, сульфі ́т, хлори ́д)
на ́трій (броми ́д, гидри ́д,
гидрокарбона ́т, гидроортофосфа ́т,
гидрокси ́д, этано ́ат (ацета́т),
этано ́лят, иоди ́д, карбона́т, метано ́ат
(формиа ́т), нитра́т, нитри ́д, нитри ́т,
окси́д, ортофосфа ́т, перокси ́д,
стеара ́т, сульфа ́т, сульфи́д, сульфи́т,
хлори ́д)

натура ́льне волокно ́
натура ́льное волокно ́

натура ́льне господа ́рство
натура ́льное хозя́йство

натура ́льний ряд
натура ́льный ряд

науко ́ва тео́рія
нау́чная тео ́рия

науко ́вий ме ́тод
нау́чный ме ́тод

науко ́вий стиль
нау́чный стиль

науко ́во-техні ́чна револю ́ція
(НТР)
нау́чно-техни ́ческая револю ́ция (НТР)

науко ́во-худо ́жнє оповіда ́ння
нау́чно-худо ́жественный рассказ

науко ́во-худо ́жні дитя ́чі те ́ксти
нау́чно-худо ́жественные де ́тские
те ́ксты

науко ́во-худо ́жня літерату ́ра
нау́чно-худо ́жественная литерату ́ра
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на́фта
нефть

нафте ́н
нафте ́н

нафтопереро ́бна га́лузь
нефтеперераба ́тывающая о ́трасль

нафтохімі ́чний
нефтехими ́ческий

наци́зм (націона ́л-соціалі ́зм)
наци́зм (национа ́л-социали ́зм)

націоналі ́зм
национали ́зм

націона ́л-комуні́зм
национа ́л-коммуни ́зм

націона ́л-ухи́льництво
национа ́л-уклони́зм

націона ́льна держа ́ва
национа ́льное госуда ́рство

націона ́льна еконо ́міка
национа ́льная эконо́мика

націона ́льна іде ́я
национа ́льная иде ́я

націона ́льна мо ́ва
национа ́льный язы́к

націона ́льна полі ́ція
национа ́льная поли ́ция

націона ́льна револю ́ція
национа ́льная револю ́ция

націона ́льне відро́дження
национа ́льное возрожде ́ние

націона ́льне військо́ве
формува ́ння
национа ́льное вое́нное формирова ́ние

Націона ́льний банк Украї ́ни
Национа ́льный банк Украи́ны

націона ́льний дохі ́д
национа ́льный дохо́д

націона ́льний парк
национа ́льный парк

націона ́льний приро ́дний парк
национа ́льный приро́дный парк

націона ́льні менши ́ни
национа ́льные меньши ́нства

націона ́льні па ́рки
национа ́льные па ́рки

націона ́льні райо ́ни
национа ́льные райо́ны

націона ́льно-визво́льна війна ́
национа ́льно-освободи ́тельная война ́

націона ́льно-демократи ́чний рух
национа ́льно-демократическое
движе ́ние

націона ́льно-персона ́льна
автоно ́мія
национа ́льно-персона́льная
автоно ́мия

націона ́льно-територіа ́льна
автоно ́мія
национа ́льно-территориа ́льная
автоно ́мия
на́ція
на ́ция
нашати́р
нашаты ́рь
нашати́рний спирт
нашаты ́рный спирт
н-бути́л
н-бути ́л
неандерта ́льці
неандерта ́льцы
небезпе ́чний (до́слід,
експериме ́нт)
опа́сный (о ́пыт, экспериме ́нт)
«Небе ́сна Со́тня»
«Небе ́сная Со ́тня»
неви́знані держа ́ви
непри ́знанные госуда ́рства
невідмі́нюваний іме ́нник
несклоня ́емое и ́мя существи ́тельное
невла ́сне пряма ́ мо ́ва
несо ́бственно пряма ́я речь
неврастені ́я
неврастені ́я
невро ́з
невро́з
негати ́вний заря ́д
негати ́вный заря ́д
негати ́вний та ́ксис
отрица ́тельный та ́ксис
негато́рний по́зов
негато ́рный иск
нега́шене вапно ́
негашё́ная и ́звесть
негібри ́дна електро ́нна орбіта́ль
негибри ́дная электро ́нная орбита ́ль
негорю ́ча речовина ́
негорю ́чее вещество ́
негорю ́чий газ
негорю ́чий газ
недисоційо ́вана речовина́
недиссоции ́рованное вещество ́
недоко ́наний вид
несовершё ́нный вид
недокрі ́в’я
малокро́вие
недоста ́тнє харчува ́ння
недоста ́точное пита ́ние
неелектролі ́т
неэлектроли ́т
не ́жить
на ́сморк
незаве́ршений рі ́вень
незаверше ́нный у ́ровень
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незайми ́ста речовина ́
невоспламеня ́емое вещество ́
незайми ́стий газ
невоспламеня ́емое газобра ́зное
вещество ́
незале ́жність
незави ́симость
незамі ́нні амінокисло́ти
незамени ́мые аминокисло ́ты
незамі ́нні жи́рні кисло ́ти
незамени ́мые жи ́рные кисло ́ты
незамі ́нні пожи́вні речови́ни
незамени ́мые пита́тельные вещества́
неза́мкнена кровоно ́сна систе ́ма
неза ́мкнутая кровено ́сная систе ́ма
незворо ́тний проце́сс
необрати ́мый проце ́сс
незмі ́нне сло́во
неизменя ́емое сло ́во
незмі ́шуваний
несме́шивающийся
незмо ́чуваний
несма́чиваемый
неінерціа ́льна систе́ма ві́дліку
неинерциа ́льная систе ́ма отсче ́та
неїстівні́ гриби ́
несъедо ́бные грибы ́
нейзі ́льбер
нейзи́льбер
нейроглі ́я
нейрогли ́я
нейрогормо ́ни
нейрогормо ́ны
нейрогумора ́льна регуля ́ція
нейрогумора ́льная регуля ́ция
нейромедіа ́тори
нейромедиа ́торы
нейро ́н (нейроци ́т)
нейрон (нейроци ́т)
не ́йрула
не ́йрула
не ́йстон
не ́йстон
нейтраліза ́ція
нейтрализа ́ция
нейтра ́льна ле ́ксика
нейтра́льная ле ́ксика
нейтра ́льні мута ́ції
нейтра́льные мута́ции
нейтро ́н
нейтро ́н
некарбона ́тна (пості́йна)
тве ́рдість (жо́рсткість) води ́
некарбона ́тная (постоя ́нная)
жё́сткость воды ́

некліти ́нна фо ́рма життя ́
некле́точная фо́рма жи ́зни

некро ́з
некро ́з

некта́р
некта́р

некта́рники
некта́рники

некто ́н
некто ́н

нелетка ́ речовина ́
нелету ́чее вещество ́

немайнові ́ права ́
неиму ́щественные права ́

нематеріа ́льна моде́ль
нематериа ́льная моде́ль

немембра ́нні органе ́ли
немембра ́нные органе ́ллы

немета ́л
немета ́лл

неметалі ́чний елеме ́нт
неметалли ́ческий элеме ́нт

ненаголо ́шений голосни ́й
безуда ́рный гла ́сный

ненаси ́чена па́ра
ненасы ́щенный пар

ненаси ́чений вуглево́день
непреде ́льный углеводоро ́д

ненаси ́чений ро ́зчин
ненасы ́щенный раство ́р

ненаси ́чені вуглево ́дні
непреде ́льные углеводоро ́ды

ненаси ́чені жири ́
ненасы ́щенные жиры ́

ненаси ́чені карбо ́нові кисло́ти
непреде ́льные карбо́новые кисло ́ты

необере ́жність
неосторо ́жность

необоро ́тна реа ́кція
необрати ́мая реа ́кция

необоро ́тний проце́с
необрати ́мый проце ́сс

необхі ́дна і доста ́тня умо ́ва
ста ́лості фу ́нкції
необходи ́мое и доста ́точное усло ́вие
постоя ́нства фу́нкции

необхі ́дна оборо ́на
необходи ́мая оборо ́на

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння
екстре ́муму фу ́нкції
необходи ́мое усло́вие существова ́ния
экстре ́мума фу́нкции

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
необходи ́мое усло́вие существова ́ния
то́чки переги́ба фу ́нкции

неоге́новий пері ́од
неоге́новый пери ́од
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неоднорі́дна су́міш
неодноро ́дная смесь
неозна ́чена фо́рма (інфініти ́в)
дієсло ́ва
неопределё ́нная фо́рма (инфинити ́в)
глаго́ла
неозна ́чені займе ́нники
неопределё ́нные местоиме ́ния
неозна ́чено-особо́ве ре ́чення
неопределё ́нно-ли ́чное предложе ́ние
неокатастрофі ́зм
неокатастрофи ́зм
неоконсервати ́зм
неоконсервати ́зм
неоламаркі ́зм
неоламарки ́зм
неолібералі ́зм
неолиберали ́зм
неолі́т
неоли ́т
неоліти ́чна револю ́ція
неолити ́ческая револю ́ция
неологі́зм
неологи ́зм
нео́н
нео́н
неоргані ́чна речовина́ (сполу́ка)
неоргани ́ческое вещество ́
(соедине ́ние)
неоргані ́чна хі́мія
неоргани ́ческая хи ́мия
неоргані ́чний світ
неоргани ́ческий мир
неоргані ́чні речови ́ни
неоргани ́ческие вещества ́
неореалі ́зм
неореали ́зм
неосу́дність
невменя ́емость
неотектоні ́чні ру́хи
неотектони ́ческие движе ́ния
непа ́рний
непа ́рный
непарнокопи ́тні
непарнокопыт ́ные
непере́рвність стру ́меня
непреры ́вность струи́
неп (нова ́ економі́чна полі́тика)
нэп (но́вая экономи ́ческая поли́тика)
непо́вне домінува ́ння
непо ́лное домини́рование
непо́вне оки ́снення
непо ́лное окисле́ние
непо́вне перетво ́рення
непо ́лное превраще ́ние
непо́вне ре ́чення
непо ́лное предложе ́ние

неповнолі ́тній
несовершенноле ́тний
неподі ́лена електро ́нна па́ра
неподелё ́нная электро ́нная па ́ра
неполяризо ́ване сві ́тло
неполяризо ́ванный свет
неполя ́рна моле ́кула
неполя ́рная моле ́кула
неполя ́рний зв’язо́к
неполя ́рная связь
неполя ́рні діеле́ктрики
неполя ́рные диэле ́ктрики
непосмуго ́вана (гладка ́) м’я ́зо́ва
ткани ́на
гла ́дкая мы ́шечная ткань
непохідні ́ прийме ́нники
непроизво ́дные предло ́ги
непоши ́рені ре ́чення
нераспространё ́нные предложе ́ния
непроникни ́й
непроница ́емый
непру ́жний уда ́р
неупру ́гий уда́р
непру ́жні (пласти́чні) деформа́ції
неупру ́гие (пласти ́ческие)
деформа ́ции
непряма ́ дія
непрямо ́е де ́йствие
непряма ́ мо́ва
ко́свенная речь
непрями ́й ро ́звиток
непрямо ́е разви́тие
непрями ́й ро ́звиток
з перетво ́ренням
непрямо ́е разви́тие с превраще́нием
нераціона ́льне
природокористува ́ння
нерациона ́льное
природоиспо ́льзование
не ́рви спинномозкові ́
не ́рвы спинномозговы ́е
не ́рви че́репно-мозкові ́
не ́рвы че ́репно-мозговы ́е
нерво ́ва регуля ́ція
не ́рвная регуля ́ция
нерво ́ва систе́ма
не ́рвная систе ́ма
нерво ́ва ткани ́на
не ́рвная ткань
нерво ́ві вузли ́
не ́рвные узлы ́

нерегуля ́рна будо ́ва (структу ́ра)
нерегуля ́рная структу ́ра (строе́ние)
не ́рест
не ́рест
нержаві ́юча сталь
нержаве ́ющая сталь
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нері ́вність
нера ́венство
нері ́вність подві́йна
нера ́венство двойно ́е
нері ́вність трику ́тника
нера ́венство треуго ́льника
нерівномі ́рний прямоліні́йний рух
неравноме ́рное прямолине́йное
движе ́ние
нерозгалу ́жений карбо ́новий
ланцю ́г
неразветвлё ́нная углеро ́дная цепь
нерозчи ́нність
нераствори ́мость
неру ́дні ко ́ри́сні копа ́лини
неру́дные поле́зные ископа́емые
нерухо ́мий
неподви ́жный
нерухо ́мий блок
неподви ́жный блок
несамості ́йний га́зовий розря ́д
несамостоя ́тельный га ́зовый разря ́д
несолетво ́рний окси ́д
несолеобразу ́ющий оксид
неспа ́рений електро ́н
неспа ́ренный электро ́н
неспецифі ́чний імуніте́т
неспецифи ́ческий иммуните ́т
неспорі ́днене схре ́щування
неро́дственное скре ́щивание
неспра ́вжні ні ́жки
ложноно ́жки
неспря ́жена еволю́ція
несопряже ́нная (несогласо ́ванная)
эволю ́ция
нестабі ́льна структу ́ра
нестаби ́льная структу ́ра
нестабі ́льний стан
нестаби ́льное состоя ́ние
нестабі ́льні екосист ́еми
нестаби ́льные экосисте ́мы
неста́лий склад
непостоя ́нный соста́в
нестате ́ве поколі́ння
беспо́лое поколе ́ние
нестате ́ве розмно ́ження
беспо́лое размноже ́ние
нестійка ́ рівнова ́га
неусто́йчивое равнове ́сие
нестійка ́ сполу́ка (систе́ма)
неусто́йчивое (-ая) соедине́ние
(систе ́ма)
нетбу́к
нетбу ́к (небольшо ́й моби ́льный
компью́тер)
неформа ́льні організа́ції
неформа ́льные организа ́ции

нефро́н
нефро ́н

нехудо ́жній текст
нехудо ́жественный текст

низове́ коза ́цтво
низово ́е каза ́чество

низови ́ни
ни ́зменности, низи́ны

низхідні ́ шляхи́ спинно ́го мозку
нисходя ́щие пути ́ спинно ́го мо́зга

низькокипля ́ча речовина ́
низкокипя ́щее вещество ́

низькомолекуля ́рні сполу́ки
низкомолекуля ́рные соедине́ния

низькоплавка ́ речовина ́
низкопла ́вкое вещество ́

ни́рки
по́чки

нівелі ́р
нивели ́р

нівелюва ́ння
нивели ́рование

ні ́гті
но́гти

ні ́кель
ни ́кель

нікне́йм
никне ́йм

нікче ́мний правочи ́н
ничто́жная сде́лка

нітра ́т
нитра́т

нітра ́тна (азо́тна) кислота ́
азо ́тная кислота ́

нітри ́ди
нитри ́ды

нітри ́ти
нитри ́ты

нітри ́тна кислота ́
азо ́тистая кислота ́

нітрифіку ́ючі бакте ́рії
нитрифици ́рующие бакте ́рии

нітробензе ́н
нитробензо ́л

нітроге ́н
нитроге ́н (азо ́т)

нітрогеновмісні ́ органі ́чні сполу́ки
азотсодержа ́щие органи ́ческие
соедине ́ния

нітрогеновмі ́сні осно ́ви
азо ́тистые основа ́ния

нітрогліцеро ́л (нітрогліцери ́н)
нитроглицеро ́л (нитроглицери ́н)

нітрогру ́па
нитрогру ́ппа
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нітрува ́ння
нитри ́рование

нітру ́юча (нітрува ́льна) су ́міш
нитри ́рующая смесь

«нова ́ е́ра»
«но́вая э ́ра»

Нова ́ (Підпі ́льненська) Січ
Но ́вая (Подпо ́льненская) Сечь

нове ́ла
нове́лла

нове ́ політи ́чне ми ́слення
но́вое полити ́ческое мышле́ние

«нови́й поря́док»
«но́вый поря ́док»

Нови ́й час
Но ́вое вре ́мя

нові ́ індустріа ́льні краї ́ни (НІК)
но́вые индустриа ́льные стра ́ны

нога ́ молю́ска
нога́ моллю ́ска

ногощу ́пальця
ногощу́пальцы

номенклату ́ра
номенклату ́ра

номенклату ́ра (IUPAC,
системати ́чна)
номенклату ́ра (IUPAC,
системати ́ческая)

нона ́н
нона ́н

ноосфе ́ра
ноосфе ́ра

норма ́ль до площини ́
норма ́ль к пло ́скости

норма ́льна будо́ва карбо ́нового
ланцюга ́ вуглево ́днів
норма ́льное строе ́ние углеро ́дной
(карбо ́новой) цепи́ углеводоро ́дов

норма ́льний атмосфе ́рний тиск
норма ́льное атмосфе́рное давле ́ние

норма ́льні умо ́ви
норма ́льные усло ́вия

«норма ́ндська четві ́рка»
«норма ́ндская четвё ́рка»

но ́рма пра́ва
но́рма пра́ва

но ́рма реа ́кції
но́рма реа ́кции

носії ́ (електри ́чного заря́ду,
стру ́му)
носи ́тели (электри ́ческого заря ́да,
то́ка)

носі ́й повідо ́млень
носи ́тель сообще ́ний

носова ́ порожни ́на
носова́я по́лость

носови ́й голосни ́й
носово ́й гла ́сный

носови ́й при ́голосний
носово ́й согла ́сный

носогло ́тка
носогло ́тка

нотаріа ́т
нотариа ́т

нота ́ріус
нота ́риус

ноутбу ́к
ноутбу ́к

нуклеї ́нова кислота ́
нуклеи ́новая кислота ́

нуклеї ́нові кисло ́ти
нуклеи ́новые кисло́ты

нуклео ́їд
нуклео ́ид

нуклеосо ́ма
нуклеосо ́ма

нуклеоти ́д
нуклеоти ́д

нуклеофі́л
нуклеофи ́л

нуклеофі́льне замі́щення
нуклеофи ́льное замеще ́ние

нуклеофі́льне приєдна ́ння
нуклеофи ́льное присоедине ́ние

нуклі ́д
нукли ́д

нукло ́н
нукло́н

нукло ́ни
нукло́ны

нукло ́нне число ́
нукло́нное число́

нуль
ноль

нульови ́й ве ́ктор
нулево ́й ве ́ктор

нульови ́й рі ́вень ене́ргії
нулево ́й у ́ровень эне ́ргии

нумера ́ція
нумера ́ция

нумера ́ція а́томів карбо ́ну
в ланцюгу ́
нуме́рация а ́томов углеро ́да в цепи́

нумеро ́ваний спи ́сок
нумеро ́ванный спи́сок

нутаці ́ї
нутаци ́и

нюх
обоня́ние

нюхові ́ реце ́птори
обоня́тельные реце ́пторы
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обвинува ́чення
обвине ́ние

обву ́глювання (обву ́глення)
обу ́гливание

обдаро ́ваність
одарё́нность

обе ́рнена пропорці ́йна зале ́жність
обра ́тная пропорциона ́льная
зави ́симость

обе ́рнена реа ́кція
обрати ́мая реа ́кция

обе ́рнене зобра ́ження то́чки
обра ́тное (перевё ́рнутое)
изображе ́ние то́чки

обе ́рнений проце ́с
обрати ́мый проце ́сс

оберта ́ння
враще ́ние

оберто ́н (гармо́ніка)
оберто́н (гармо́ника)

об’є ́кт
объе ́кт

об’є ́кт OLE
объе ́кт OLE

об’єкти ́в
объекти ́в

об'єкти ́вна сторона ́
объекти ́вная сторона ́

об’є ́м
объё ́м

об’є ́м ку́ба
объё ́м ку́ба

об’є ́м прямоку ́тного
паралелепі ́педа
объё ́м прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

об’є ́м ті́ла
объё ́м те ́ла

обла ́днання лаборато ́рне
обору ́дование лаборато ́рное

о́бласть ви ́значення предика ́тів
о́бласть опреде ́ления предика ́тов

о́бласть ви ́значення фу ́нкції
о́бласть определе ́ния фу́нкции

о́бласть і ́стинності предика ́тів
о́бласть и́стинности предика ́тов

обліко ́вий за ́пис користувача ́
(ака ́унт)
учё́тная за ́пись по́льзователя
(акка ́унт)

обме́ження во ́лі
ограниче ́ние свобо ́ды

о́бмін насе ́ленням
обме ́н населе ́нием

о́бмін речови́н
обме ́н веще ́ств

о́бмін речови́н (метаболі ́зм)
обме ́н веще ́ств (метаболи ́зм)

обо ́в'язок
обя ́занность

оборо ́тна реа ́кція
обрати ́мая реа ́кция

оборо ́тність проце ́су
обрати ́мость проце ́сса

о́браз
о́браз

обро ́блення
обрабо ́тка

обро ́бник поді ́ї
обрабо ́тчик собы ́тия

обста ́вина
обстоя ́тельство

обста ́вини
обстоя ́тельства

о́бсяг да ́них
объе ́м да ́нных

о́бсяг переве ́зень
объё ́м перево ́зок

обтіка́ння зобра́ження те́кстом
обтека ́ние изображе ́ния те ́кстом

обчи ́слення об’є́мів
вычисле ́ние объё ́мов

обчи ́слювальна мере ́жа
вычисли ́тельная сеть

обчи ́слювальна те́хніка
вычисли ́тельная те ́хника

ова ́л
ова ́л

ова ́льне вікно ́
ова ́льное окно ́

овогене́з
овогене ́з

овоци ́т
овоци ́т

овуля́ція
овуля ́ция
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оглу ́шення (оглуша ́ння)
при ́голосних
оглуше ́ние согла ́сных

оде ́ржання
получе́ние

одзві ́нчення
озвонче ́ние

одини ́ці вимі́рювання довжини ́
двійко́вого ко́ду
едини ́цы измере́ния длины́ двои ́чного
ко́да

одини ́ця ви́міру
едини ́ца измере́ния

одини ́ця вимі́рювання
едини ́ца измере́ния

одини ́ця довжини ́
едини ́ца длины́

одини ́чне ко ́ло
едини ́чная окру ́жность

одини ́чний іме ́нник
едини ́чное и́мя существи ́тельное

одна́ одини ́ця умо ́вного па ́лива
(о. у. п.)
одна́ едини ́ца усло ́вного то ́плива
(е. у. т.)

однина ́
еди ́нственное число́

одноа ́томний
одноа ́томный

одновале ́нтний елеме ́нт
одновале ́нтный элеме́нт

однови ́мірний маси́в
одноме ́рный масси́в

однодо́льні росли ́ни
однодо ́льные расте ́ния

однодо́мні росли́ни
однодо ́мные расте ́ния

одноелектро ́нний
одноэлектро ́нный

однозамі́щений (монозамі ́щений)
однозамещё ́нный (монозамещё ́нный)

однозаря ́дний
однозаря ́дный

однозна ́чні слова ́
однозна ́чные слова ́

однозна ́чність (моносемі ́я)
однозна ́чность (моносеми ́я)

однокліти ́нний органі ́зм
однокле ́точный органи ́зм

однокліти ́нні во ́дорості
однокле ́точные во́доросли

однокліти ́нні еукаріо ́ти
однокле ́точные эукарио́ты

однокорене ́ві слова́
однокоренны ́е слова ́

одноосно ́вна наси ́чена карбо ́нова
кислота ́
одноосно ́вная преде ́льная
карбо ́новая кислота ́

одноосно ́вність
одноосно ́вность

однорі ́дна су ́міш
одноро ́дная смесь

однорі ́дне середо ́вище
одноро ́дная среда ́

однорі ́дні чле ́ни ре ́чення
одноро ́дные чле ́ны предложе ́ния

односкла ́дне ре ́чення
однососта ́вное предложе ́ние

односкла ́дні прості ́ ре ́чення
односло ́жные просты ́е предложе ́ния

односкла ́дні ре ́чення
односло ́жные предложе ́ния

одночле ́н
одночле ́н

одночле ́н станда ́ртного ви́гляду
одночле ́н станда ́ртного ви́да

одора ́нти
одора ́нты

ожирі ́ння
ожире́ние

«озбро ́єний мир»
«вооружё ́нный мир»

о́зеро
о́зеро

озна́ка
при́знак

озна́ка поді ́льності
при́знак дели́мости

озна́ки паралелогра ́ма
при́знаки параллелогра ́мма

озна́ки парале ́льності прями́х
при́знаки паралле ́льности прямы́х

озна́ки поді ́бності трику ́тників
при́знаки подо ́бия треуго ́льников

озна́ки прямоку ́тника
при́знаки прямоуго ́льника

озна́ки рівнобе ́дреного
трику ́тника
при́знаки равнобе ́дренного
треуго ́льника

озна́ки рі ́вності прямоку ́тних
трику ́тників
при́знаки ра ́венства прямоуго ́льных
треуго ́льников

озна́ки рі ́вності трику ́тників
при́знаки ра ́венства треуго ́льников

озна́ки ро ́мба
при́знаки ро ́мба

означа ́льні займе ́нники
определё ́нные местоиме ́ния
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озна́чення
определе ́ние

озна́чення ймові́рності
геометри ́чне
определе ́ние вероя ́тности
геометри ́ческое

озна́чення ймові́рності класи ́чне
определе ́ние вероя ́тности
класси́ческое

озна́чення ймові́рності
статисти ́чне
определе ́ние вероя ́тности
статисти ́ческое

озокери ́т
озокери ́т

озо ́н
озо́н

озона ́тор
озона ́тор

озо ́новий шар
озо́новый слой

озонува́ння (води́, пові ́тря)
озони ́рование (воды ́, во́здуха)
океа ́н
океа́н

океані ́чна земна ́ кора ́
океани ́ческая земна ́я кора ́

оки ́снення
окисле́ние

оки ́сник
окисли ́тель

оки ́сно-відно́вна реа ́кція
окисли ́тельно-восстанови ́тельная
реа ́кция

оки ́снювальна ба ́шта
окисли ́тельная ба ́шня

оки ́снювальна зда ́тність
окисли ́тельная спосо ́бность

окі ́стя
надко ́стница

окли́чне ре ́чення
восклица ́тельное предложе ́ние

о́ко
глаз

окру ́глення
округле ́ние

«оксами ́това револю ́ція»
«ба́рхатная револю ́ция»
оксигемоглобі ́н
оксигемоглоби ́н

оксиге ́н
оксиге ́н (кислоро ́д)
оксигеновмісні ́ органі ́чні сполу́ки
кислородсодержа ́щие органи ́ческие
соедине ́ния

оксигенотерапі ́я
кислородотерапи ́я

окси ́д
окси́д

оксида ́нт (оки́сник)
оксида́нт (окисли ́тель)

окси ́дна плі ́вка
окси́дная плё ́нка

окта ́едр
окта ́эдр

окта ́н
окта ́н

окта ́нове число ́
окта ́новое число ́

окте ́т електро ́нів
окте ́т електро ́нов

окуля ́р
окуля ́р

окупаці ́йний режи ́м
оккупацио ́нный режи ́м

окупо ́вані терито́рії
оккупи ́рованные террито ́рии

олеа ́т
олеа ́т

олеї́нова кислота ́
олеи́новая кислота ́

о́леум
о́леум

олефі́н (алке́н)
алке ́н (олефи ́н)

оліга́рх
олига ́рх

олігархі ́чна респу ́бліка
олигархи ́ческая респу ́блика

олігосахари ́д
олигосахари ́д

олігосахари ́ди
олигосахари ́ды

олі ́ї
масла́

олі ́їста рідина ́
масляни ́стая жи ́дкость

олі ́йні фа ́рби
ма ́слянные кра́ски

олімпі ́йський рух
олимпи ́йское движе́ние

Олімпі́йські і́гри
Олимпи ́йские и ́гры

олі ́фа
оли́фа

олі ́я
ма ́сло

о́лово
о́лово

омбудсме ́н
омбудсме ́н
омо́граф
омо ́граф
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омо́нім
омо ́ним
омофо ́н
омофо́н
онкоге ́нний фа ́ктор
онкоге́нный фа ́ктор
онкологі́чне захво ́рювання
онкологи ́ческое заболева ́ние
онлайн-о́фіс
онлайн-о́фис
онлайн-схо ́вище
онлайн-храни ́лище
онла́йн-фо́рма
онла́йн-фо́рма
онтогене́з
онтогене ́з
оога́мія
оога ́мия
опадомі ́р
осадкоме ́р
оп-арт
оп-арт
опера ́нд
опера́нд
операти ́вна па́м'ять (RAM)
операти ́вная па ́мять (RAM)
опера ́тор
опера́тор
операці ́йна систе́ма
операцио ́нная систе ́ма
опера ́ція «Ві ́сла»
опера́ция «Ви́сла»
опера ́ція «За ́хід»
опера́ция «За ́пад»
о́пис
описа ́ние
опи ́сані тіла ́
описа ́нные тела ́
описо ́вий ме ́тод дослі́дження
описа ́тельный ме ́тод иссле ́дования
опі́ка
опе́ка
о́пік (термі́чний, хімі́чний)
ожо́г (терми́ческий, хими ́ческий)
о́пір
сопротивле ́ние
опла́тне ви ́лучення предме ́та
опла́тное изъя ́тие предме́та
оповіда ́ння
расска ́з; повествова ́ние
опози ́ція
оппози́ция
опо ́рні ко ́рені
опо ́рные ко́рни
опо ́рно-рухова ́ систе ́ма
опо ́рно-дви ́гательная систе ́ма
опрацюва ́ння да ́них
обрабо ́тка да ́нных
опри ́чнина
опри ́чнина
опри ́шки (повста ́нці)
опры́шки (повста ́нцы)

опромі ́нення (опромі ́нювання)
облуче ́ние
о́птика
о́птика
опти́чна абера ́ція
опти ́ческая аберра ́ция
опти́чна ізомері ́я
опти ́ческая изомери ́я
опти́чна різни ́ця хо ́ду
опти ́ческая ра ́зность хода
опти́чна си ́ла лі́нзи
опти ́ческая си ́ла ли ́нзы
опти́чне я́вище
опти ́ческое явле ́ние
опти́чний диск
опти ́ческий диск
опти́чний діапазо́н
опти ́ческий диапазо ́н
опти́чний ефе́кт
опти ́ческий эффе́кт
опти́чний це́нтр
опти ́ческий центр
опу ́клі лі́нзи
вы́пуклые ли́нзы
опусте ́лення
опусты́нивание
орбіта ́ль
орбита ́ль
органа́йзер
органа ́йзер
органе ́ли
органе ́ллы
о́ргани
о́рганы
о́ргани місце ́вого самоврядува ́ння
о́рганы ме ́стного самоуправле ́ния
організа ́тор зло ́чину
организа ́тор преступле ́ния
Організа ́ція краї ́н-експорте ́рів
на́фти (ОПЕК)
Организа ́ция стран-экспортё ́ров
не ́фти (ОПЕК)
Організа ́ція Об’є ́днаних На́цій
(ООН)
Организа ́ция Объединё ́нных На́ций
(ООН)
Організа ́ція
Північноатланти ́чного До́говору
(НА ́ТО)
Организа ́ция Североатланти ́ческого
Догово ́ра (НАТО)
органі ́зми-парази ́ти
органи ́змы-парази ́ты
органі ́чна сполу ́ка
органи ́ческое соедине́ние
органі ́чна хі ́мія
органи ́ческая хи ́мия
органі ́чний си ́нтез
органи ́ческий си́нтез
органі ́чні осно ́ви
органи ́ческие основа ́ния
органі ́чні речови́ни
органи ́ческие вещества ́
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органогене ́з
органогене ́з
органоге ́нні елеме ́нти
органоге ́нные элеме ́нты
органосиліка ́тні матеріа ́ли
органосилика ́тные материа́лы
орда ́
орда́
ордина ́рний (прости ́й) хімі ́чний
зв’язо ́к
ордина ́рная (проста ́я) хими ́ческая
связь
ордина ́та то́чки
ордина ́та то ́чки
ордови ́цький пері́од
ордови ́кский пери́од
оре́нда
аре ́нда
орієнта́нт (І, ІІ ро ́ду; мета-; орто-,
пара-)
ориента ́нт (I, II ро ́да; мета-; орто-,
пара-)
орієнта́ція сторі ́нки
ориента ́ция страни ́цы
о́рні зе́млі
па ́хотные зе́мли
орт
орт
ортогона ́льність
ортогона ́льность
ортокла́з
ортокла́з
о́рто-поло ́ження
о́рто-положе ́ние
о́рто-похідна ́ сполу́ка
о́рто-произво ́дное соедине ́ние
ортофосфа ́т
ортофосфа́т
ортофосфа ́тна кислота ́
ортофосфа́тная кислота ́
ору ́дний відмі́нок
твори ́тельный паде ́ж
орфогра ́ма
орфогра ́мма
орфогра ́фія
орфогра ́фия
орфое ́пія
орфоэ ́пия
о́сад
оса́док
оса ́джування (оса ́дження)
осажде ́ние
оса ́джувач
осади ́тель
оса ́дництво
оса́дничество
осадо ́ві поро ́ди
оса́дочные поро ́ды
осві́та
образова ́ние
осві́тленість
освещё ́нность

осві́чений абсолюти ́зм
просвещё ́нный абсолюти ́зм
осіда ́ння
оседа ́ние
осі ́лі птахи ́
осе́длые пти́цы
о́смій
о́смий
о́смос
о́смос
осмоти ́чний тиск
осмоти ́ческое давле ́ние
осно ́ва
осно́ва (чего-то), основа́ние (класс
веще ́ств)
осно ́ва ко ́нуса
основа́ние ко́нуса
осно ́ва листка ́
основа́ние листа ́
осно ́ва перпендикуля ́ра
основа́ние перпендикуля ́ра
осно ́ва пірамі ́ди
основа́ние пирами ́ды
осно ́ва рівнобе́дреного
трику ́тника
основа́ние равнобе́дренного
треуго ́льника
осно ́ва сло́ва
осно́ва сло ́ва
осно ́ва сте́пеня
основа́ние сте́пени
осно ́ви МКТ
осно́вы МКТ
осно ́ви при ́зми
основа́ния при́змы
осно ́ви прямоку ́тного
паралелепі ́педа
основа́ния прямоуго ́льного
параллелепи ́педа
осно ́ви трапе ́ції
основа́ния трапе́ции
осно ́ви цилі ́ндра
основа́ния цили́ндра
основна ́ власти ́вість
основно ́е сво́йство
основна ́ власти ́вість
рівнобе ́дреного трику ́тника
основно ́е сво́йство равнобе́дренного
треуго ́льника
основна ́ власти ́вість сте ́пеня
основно ́е сво́йство сте́пени
основна ́ логарифмі ́чна тото ́жність
основно ́е логарифми ́ческое
то́ждество
основна ́ ткани ́на
основна ́я ткань
основна ́ тригонометри ́чна
тото ́жність
основно ́е тригонометри ́ческое
то́ждество
основна ́ части ́на ре ́чення
основна ́я часть предложе ́ния
основни ́й ко ́лір для презента ́ції
основно ́й цвет для презента́ции
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основни ́й о ́бмін
основно ́й обме ́н
осно ́вний окси ́д
осно́вной окси́д
основни ́й словнико ́вий фонд
основно ́й слова ́рный фонд
основни ́й стан а́тома
основно ́е состоя ́ние а́тома
основні ́ елеме ́нти лі́нзи
основны ́е элеме ́нты ли ́нзы
осно ́вність
осно́вность
осо ́ба
лицо ́
осо ́ба без громадя ́нства
лицо ́ без гражда ́нства
особо́ве ре ́чення
ли ́чное предложе ́ние
особо́вий займе́нник
ли ́чное местоиме ́ние
особо́ві фо́рми дієсло ́ва
ли ́чные фо́рмы глаго ́ла
остарба ́йтери
остарба́йтеры
остато ́чний хазя ́їн
оконча ́тельный хазя ́ин
оста ́ча
оста ́ток
остео ́н
остео́н
остеопоро́з
остеопоро ́з
остеоци́т
остеоци ́т
о́стрів
о́стров
осу ́дність
вменя ́емость
осу ́шення
осуше́ние
осу ́шник
осуши ́тель
осу ́шування
осу ́шивание
осцило ́граф
осцилло ́граф
осциля ́тор
осцилля́тор
осьови ́й перері ́з
осево ́е сече ́ние
осьови ́й перері ́з ко́нуса
осево ́е сече ́ние ко́нуса
осьови ́й перері ́з цилі ́ндра
осево ́е сече ́ние цили́ндра
осьови ́й скеле ́т
осево ́й скеле ́т
отама́нщина
атама ́нщина
о́твір
отве́рстие
отолі ́товий апара́т
отоли ́товый аппара ́т

отри́мування
получе́ние
отру́єння
отравле ́ние
отру́єння гриба ́ми
отравле ́ние гриба ́ми
отру́йний
ядови́тый
отру́йні гриби ́
ядови́тые грибы ́
отру́та
яд
отрутохіміка ́т
ядохимика ́т
офіці́йно-ділови ́й стиль
официа ́льно-делово ́й стиль
офто́пік
офто ́пик
офшо́рна зо́на
офшо́рная зо́на
охоло ́дження
охлажде ́ние
охоро ́на пра ́ці
охра ́на труда ́
охоро ́на приро ́ди
охра ́на природы ́
охря́стя
надхря ́щница
оцві ́тина
околоцве ́тник
о́цет
у ́ксус
оцинко ́вування
оцинко ́вывание
оці́нка значень лі ́вої та пра́вої
части ́н рівня ́ння
оце́нка значе ́ний левой и пра́вой
ча ́сти уравне ́ния
о́цтова (ета́нова) кислота ́
у ́ксусная (эта́новая) кислота ́
о́цтовий альдегі́д
у ́ксусный альдеги ́д
оцтовоки ́слі бакте ́рії
уксусноки ́слые бакте ́рии
оцу ́крювання (оцу ́крення)
оса́харивание
очисні ́ спору ́ди
очисти ́тельные сооруже ́ния
очи ́стка
очи ́стка
очне ́ я ́блуко
глазно ́е я́блоко
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П
па́водок
па ́водок

павути́на
паути ́на

павути́нна боро ́давка
паути ́нная борода ́вка

павути́нна за ́лоза
паути ́нная железа ́

па́гін
побе ́г

паді ́ння рі ́чки
паде ́ние ре ́чки

паке ́т да ́них
паке ́т да ́нных

пакт
пакт

пакува ́ння
упако ́вка

пала ́дій
палла ́дий

пала ́нка
пала ́нка

па́лене вапно ́
жжё́ная известь

па́лений гіпс
жжё́ный гипс

палеоа ́нтропи
палеоантро ́пы

палеоге ́новий пері́од
палеоге ́новый пери ́од

палеозо ́йська е ́ра
палеозо ́йская э́ра

палеолі ́т
палеоли ́т

палеонтоло ́гія
палеонтоло ́гия

па́ливно-енергети ́чний бала ́нс
то́пливно-энергети ́ческий бала ́нс
па́ливо
то́пливо

па́лички (фотореце ́птори)
па ́лочки (фотореце́пторы)
палі́тра кольорі́в
пали ́тра цвето ́в

пальміта ́т
пальмита ́т

пальміти ́нова кислота ́
пальмити ́новая кислота ́

пальне ́
горю́чее

пальни ́к
горе́лка

па́морозь
и ́зморозь

па́мпа (пампа ́си)
па ́мпа

пампе ́ро
пампе ́ро

па́м’ятка приро ́ди
па ́мятник приро ́ды

па́м’ятник
па ́мятник

па́м’ять
па ́мять

па́м’ять довготрива ́ла
па ́мять долгове ́чная

па́м’ять комп’ю́тера
па ́мять компью́тера

па́м’ять короткоча ́сна
па ́мять кратковре ́менная

па́м’ять сенсо ́рна
па ́мять се ́нсорная

пандемі ́я
пандеми ́я

пане ́ль атрибу ́тів те ́ксту
пане ́ль атрибу ́тов те́кста

пане ́ль завда ́нь
пане ́ль зада ́ч

пане ́ль інструме ́нтів
пане ́ль инструме ́нтов

пане ́ль керува ́ння
пане ́ль управле ́ния

панкреати ́т
панкреати ́т

панспермі ́я
пансперми ́я

пантео ́н
пантео ́н

па́нщина
ба ́рщина, па ́нщина

паперо ́вий
бума ́жный

папі ́р
бума ́га

па́пка
па ́пка

па́пороті
па ́поротники

па́ра
пар
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пара́бола
пара ́бола

па́ра (водяна́, наси ́чена,
ненаси ́чена)
пар (водяно ́й, насы́щенный,
ненасы ́щенный)

па́ра (електро ́нів, йо ́нів)
па ́ра (электро ́нов, ио́нов)

паразити ́зм
паразити ́зм

паралелепі ́пед
параллелепи ́пед

паралелепі ́пед прями ́й
параллелепи ́пед прямо ́й

паралелепі ́пед прямоку ́тний
параллелепи ́пед прямоуго ́льный

парале ́лі
паралле ́ли

паралелі ́зм
параллели ́зм

паралелогра ́м
параллелогра ́мм

паралелогра ́м похи́лий
параллелогра ́мм накло ́нный

паралелогра ́м прями ́й
параллелогра ́мм прямо ́й

парале ́льне з’є́днання
провідникі ́в
паралле ́льное соедине ́ние
проводнико ́в

парале ́льне перене́сення
паралле ́льный перено ́с

парале ́льні прямі ́
паралле ́льные прямы ́е

парале ́льні спі ́ни
паралле ́льные спи ́ны

парале ́льність
паралле ́льность

парамагнети ́зм
парамагнети ́зм

пара́метр
пара ́метр

пара́метр ци́клу
пара ́метр ци ́кла

па́рамос
па ́рамос

па́ра-поло ́ження
па ́ра-положе ́ние

па́ра-похідна ́
па ́ра-произво ́дная

парафі ́н
парафи ́н

парафі ́ни
парафи ́ны

парафінотерапі ́я
парафинотерапи ́я

паращитоподі ́бна за ́лоза
паращитови ́дная же́леза

парите ́т купіве ́льної
спромо ́жності (ПКС)
парите́т покупа́тельной спосо ́бности
(ППС)

па́рки
па ́рки

парла ́мент
парла ́мент

парла ́мент (корте ́си, Генера ́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)
парла ́мент (корте ́сы, Генера ́льные
шта́ты, сейм, рейхста ́г)

парла ́ментська демокра́тія
парла ́ментская демокра ́тия

парла ́ментська мона ́рхія
парла ́ментская мона́рхия

парла ́ментський контро ́ль
парла ́ментский контро ́ль

парнико ́вий ефе ́кт
парнико́вый эффе́кт

па́рні при́голосні
па ́рные согла ́сные

парнокопи ́тні
парнокопы ́тные

паро ́дія
паро́дия

паро ́ль
паро́ль

паро ́нім
паро́ним

пароутво ́рення
парообразова ́ние

пароутво ́рювач
паропроизводи ́тель

партеногене ́з
партеногене ́з

парті ́йна номенклату ́ра
парти́йная номенклату ́ра

па́ртія
па ́ртия

парціа ́льний тиск
парциа ́льное давле ́ние

пасажироо ́біг
пассажирооборо ́т

паса ́ти
пасса ́ты

пасива ́ція
пассива ́ция

паси́вне ви ́борче пра́во
пасси ́вное избира ́тельное пра ́во

паси́вний
пасси ́вный

паси́вний за́хист
пасси ́вная защи ́та
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паси́вний стан
пасси ́вное состоя ́ние

паси́вний тра ́нспорт
пасси ́вный тра ́нспорт

паси́вні дієприкме ́тники
пасси ́вные прича ́стия

пасивува ́ння
пассиви́рование

па́смо
гряда ́

па́спортна систе ́ма
па ́спортная систе ́ма

пастериза ́ція
пастериза ́ция

патентува ́ння
патентова ́ние

патоге́нність
патоге ́нность

па́тока
па ́тока

патри ́цій
патрици ́й

патрона ́т
патрона ́т

патрона ́т над ді ́тьми
патрона ́т над детьми ́

па́уза
па ́уза

пацифіка ́ція
пацифика ́ция

педагогі ́чні програ ́мні за́соби
педагоги ́ческие програ ́ммные
сре ́дства

пейза ́ж
пейза ́ж

пейза ́жна лі ́рика
пейза ́жная ли ́рика

пекти́н
пекти ́н

пекти́нові речови́ни
пекти ́новые вещества ́

пелі ́кула
пелли́кула

пента́н
пента ́н

пенти ́л
пенти ́л

пенто ́за
пенто ́за

пепси ́н
пепси ́н

пепти ́д
пепти ́д

пепти ́дна гру ́па (амі ́дна гру ́па)
пепти ́дная гру́ппа (ами ́дная гру ́ппа)

пепти ́дний зв’язо́к
пепти ́дная связь

перви ́нна біома ́са
перви ́чная биома ́сса

перви ́нна структу ́ра моле ́кули
білка ́
перви ́чная структу ́ра моле́кулы белка ́

перви ́нний а́том карбо́ну
перви ́чный а́том углеро ́да (карбо́на)

перви ́нний се́ктор господа ́рства
перви ́чный се ́ктор хозя ́йства

пе ́рвісна
первообра ́зная

пе ́рвісна, основна ́ власти ́вість
первообра ́зная, основно ́е сво́йство

пе ́рвісне суспі ́льство
первобы ́тное о́бщество

пере ́біг реа ́кції
протека ́ние реа ́кции

Перебудо ́ва
Перестро ́йка

перева ́л
перева ́л

переви ́щення меж необхі́дної
оборо ́ни
превыше ́ние преде́лов необходи ́мой
оборо ́ны

перегі ́нний куб (дистиляці ́йний
куб)
перего ́нный куб (дистилляцио́нный
куб)

перего ́нка
перего ́нка

перегрупува ́ння а́томів у моле ́кулі
перегруппирова ́ние а́томов
в моле́куле

передміхуро ́ва за ́лоза (проста ́та)
предста ́тельная железа ́ (проста ́та)

передньоязико ́вий при ́голосний
переднеязы ́чный согла ́сный

передсе ́рдя
предсе ́рдие

пере ́каз
изложе́ние; преда́ние

пере ́клад
перево ́д

перекона ́ння
убежде ́ние

перекрива ́ння електро ́нних
орбіта ́лей (хмар)
перекрыва ́ние электро ́нных
орбита ́лей (облако ́в)

перекристаліза ́ція
перекристаллиза ́ция

перелі ́тні птахи́
перелё ́тные пти́цы

106

П

п
а
си
в
н
и
й

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



П

п
е
р
со
н
а
л
ь
н
е

107

перело ́м
перело ́м

перемика ́ч
переключа ́тель

перемі ́шування
переме ́шивание

перемі ́щення
перемеще ́ние

перенапру ́га
перенапряже ́ние

перено ́сне зна́чення сло́ва
перено ́сное значе ́ние сло ́ва

перено ́с сло́ва
перено ́с сло ́ва

пере ́рвний (дискре ́тний)
дискре ́тный (прерыва ́емый)

переро́бка
перерабо ́тка

переро́бне підприє́мство
перераба ́тывающее предприя ́тие

перерозпо ́діл електро ́нної
густини ́
перераспределе ́ние электро ́нной
пло́тности

переси ́чений ро ́зчин
пересы́щенный раство ́р

переставна ́ власти ́вість
додава ́ння
перемести ́тельное сво́йство сложе ́ния

переставна ́ власти ́вість мно ́ження
перемести ́тельное сво́йство
умноже ́ния

перестано ́вка
перестано ́вка

перетво ́рення
преобразова ́ние

перетво ́рення поді ́бності
преобразова ́ние подо́бия

перетя ́гування
перетя ́гивание

перехі ́д електро ́нів
перехо ́д электро ́нов

перехідна ́ зо́на
перехо ́дая зо́на

перехідне ́ дієсло ́во
перехо ́дный глаго́л

перехідни ́й елеме ́нт
перехо ́дный элеме ́нт

перехідні ́ фо ́рми
переходны ́е фо ́рмы

перика ́рд
перика ́рд

пери ́метр многоку ́тника
пери ́метр многоуго́льника

пери ́метр трику ́тника
пери ́метр треуго ́льника

пери ́метр чотирику ́тника
пери ́метр четырёхуго ́льника
периста ́льтика
периста ́льтика
перифери ́чна нерво ́ва систе ́ма
перифери ́ческая не ́рвная систе́ма
перифері ́йне обла ́днання
перифери ́йное обору ́дование
перифіто ́н
перифито ́н
пері ́од
пери ́од
пері ́од дро ́бу
пери ́од дро ́би
періодиза ́ція
периодиза ́ция
пері ́оди хімі́чних елеме ́нтів
пери ́оды хими ́ческих элеме ́нтов
періоди ́чна систе ́ма хімі ́чних
елеме ́нтів
периоди ́ческая систе ́ма хими ́ческих
элеме ́нтов
періоди ́чний зако ́н
периоди ́ческий зако ́н
пері ́од напівро ́зпаду
пери ́од полураспа ́да
пері ́од періоди ́чного дро ́бу
пери ́од периоди ́ческой дро́би
пері ́од старі ́ння
пери ́од старе ́ния
пері ́од фу ́нкції
пери ́од фу ́нкции
пері ́од фу ́нкції головни ́й
пери ́од фу ́нкции гла ́вный
пері ́од фу ́нкцій спі ́льний
пери ́од фу ́нкций о ́бщий
перламу ́тр
перламу ́тр
перли ́на
же́мчуг
пермангана ́т (ка ́лію, на́трію)
пермангана ́т (ка ́лия, на ́трия)
пе ́рмський пері ́од
пе ́рмский пери́од
перокси ́ди
перокси ́ды
пероксисо ́ма
пероксисо ́ма
перпендикуля ́р
перпендикуля ́р
перпендикуля ́рні прямі ́
перпендикуля ́рные прямы́е
персона ́ж
персона ́ж
персона ́льне навча ́льне
середо ́вище
персона ́льная уче́бная среда́
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персона ́льне осві́тньо-
комунікаці ́йне середо ́вище
персона ́льная образова́тельно-
коммуникацио ́нная среда́
персона ́льний комп'ю́тер
персона ́льный компью ́тер
персоніфіка ́ція
персонифика ́ция
персоніфіко ́вані угрупо́вання
персонифици ́рованные соо ́бщества
перхлора ́ти
перхлора ́ты
перхлора ́тна кислота ́
хло ́рная кислота ́
пе ́рша космі ́чна шви́дкість
пе ́рвая косми ́ческая ско ́рость
пе ́рша сигна ́льна систе́ма
пе ́рвая сигна ́льная систе́ма
пе ́рший зако ́н Ньюто ́на (зако ́н
іне́рції)
пе ́рвый зако ́н Нью ́тона (зако́н
ине ́рции)
пе ́рший за ́кон термодина ́міки
пе ́рвый зако ́н термодина́мики
пе ́рші суча́сні лю́ди (неоа́нтропи)
п ́ервые совреме ́нные лю́ди
(неоантро ́пы)
першозві ́рі
первозве ́ри
пестици ́ди
пестици́ды
печені́ги
печене ́ги
печі ́нка
пе ́чень
п’є ́са
пье ́са
пил
пыль
пилевло ́влювач
пылеулови ́тель
пилко́ва тру ́бка
пыльцева ́я тру ́бка
пилова ́ бу ́ря
пы ́льная (песча ́ная) буря
писе ́мне мо́влення
пи ́сьменная речь
письме ́нник
писа ́тель
письмо ́
письмо ́
пита ́льне ре ́чення
вопроси ́тельное предложе ́ние
пита ́льні займе ́нники
вопроси ́тельные местоиме ́ния
питна ́ (харчова ́) со́да
пищева ́я (ча ́йная, питьева ́я) со́да

пито́ма електропрові ́дність
речовини ́
уде ́льная электропроводи ́мость
вещества ́

пито́ма ене ́ргія зв’язку́
уде ́льная эне ́ргия свя́зи

пито́мий о ́пір
уде ́льное сопротивле ́ние

пито́мий о ́пір речовини ́
уде ́льное сопротивле ́ние вещества ́

Півде́нний по ́люс
Ю ́жный по́люс

півко ́ло
полуокру ́жность

півко ́лові кана ́ли
полукру ́глые кана́лы

півку́лі головно́го мо ́зку
полуша́рия головно ́го мо́зга

півмі ́сяцеві кла́пани
полуме ́сячные кла ́паны

Півні́чний по́люс
Се́верный по́люс

Північноамерика ́нська асоціа ́ція
ві ́льної торгі ́влі (НАФТА)
Североамерика ́нская ассоциа ́ция
свобо ́дной торго́вли (НАФТА)

піво ́стрів
полуо́стров

півплощина ́
полупло ́скость

півпряма ́
полупряма ́я

півті ́нь
полуте ́нь

пігме ́нти
пигме́нты

підбу ́рювач
подстрека ́тель

підви ́щення температу ́ри кипі ́ння
ро ́зчину
повыше ́ние температу ́ры кипе́ния
раство ́ра

підво́дна окра ́їна материка ́
подво ́дная окра ́ина материка ́

підзако ́нний нормати ́вно-
правови ́й акт
подзако ́нный нормати ́вно-правово́й
акт

підзе ́мні во ́ди
подзе́мные во́ды

підійма ́льна си́ла крила ́ літака ́
подъё ́мная си ́ла крыла ́ самолё ́та

підки ́слення
подкисле ́ние

підкорене ́вий ви́раз
подкоренно ́е выраже ́ние
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підлуго́вування
подщела ́чивание

підма ́йстер
подмасте ́рье

пі ́дмет
подлежа ́щее

Піднебе́сна імпе ́рія
Поднебе ́сная импе ́рия

підне ́сення до сте́пеня
возведе ́ние в сте ́пень

підне ́сення до сте́пеня добу́тку
возведе ́ние в сте ́пень произведе ́ния

підприє ́мництво
предпринима ́тельство

підприє ́мство
предприя ́тие

підпрогра ́ма
подпрогра ́мма

підрі́вень енергети ́чний
поду ́ровень энергети ́ческий

підря ́дне ре ́чення
подчинё ́нное предложе ́ние

підря ́дність
подчинё ́нность; подчине ́ние
підсвідо ́мість
подсозна ́ние

підсім’ядо́льне колі ́но
подсемядо ́льное коле ́но

підста ́ва
основа́ние

підсти ́льна пове́рхня
подстила ́ющая пове́рхность

підшкі ́рна жирова́ кліткови́на
подко́жная жирова́я клетча ́тка

підшлунко ́ва за́лоза
поджелу ́дочная железа ́

підще ́па
подво ́й

пієлонефри ́т
пиелонефри ́т

пі-зв’язо ́к (π-зв’язо ́к)
пи-свя́зь (π-связь)
піклува ́ння
попечи́тельство, попече́ние
пікселіза ́ція зобра́ження
пикселиза ́ция изображе ́ния

пі ́ксель
пи ́ксель

піктогра ́ма
пиктогра ́мма, ико ́нка, значо ́к
піктографі ́чне письмо ́
пиктографи ́ческое письмо́

пі ́на
пе ́на

пінобето ́н
пенобето ́н

піноскло ́
пеностекло ́

піноутво ́рення
пенообразова ́ние

піноцито ́з
пиноцито ́з

піпериди ́н
пипериди ́н

пірамі ́да
пирами ́да

пірамі ́да n-ку ́тна
пирами ́да n-уго́льная

пірамі ́да пра ́вильна
пирами ́да пра́вильная

піриди ́н
пириди ́н

піриміди ́н
пиримиди ́н

піриміди ́нова осно ́ва
пиримиди ́новое основа́ние

піри ́т (сірча́ний колчеда ́н)
пири́т (се́рный колчеда ́н)

пірокатехі ́н
пирокатехи ́н

піро́л
пирро ́л

піроліди ́н
пирролиди ́н

піро́ліз
пиро ́лиз

піроте ́хніка
пироте ́хника

пірофо ́рні (ріди ́ни, тверді́
речови́ни)
пирофо ́рные (жи ́дкости, твё ́рдые
вещества ́)

пі ́р’я
пе ́рья

пі ́сня
пе ́сня

пітека ́нтроп
питека ́нтроп

пі ́хва
влага ́лище

пічни́й газ
печно ́й газ

пла ́вальний міху ́р
пла ́вательный пузы́рь

пла ́вальні пере ́тинки
пла ́вательные перепо ́нки

пла ́вання
пла ́вание

пла ́влення
плавле ́ние

плавці ́
плавники ́
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пла ́гін
пла ́гин

пла ́зма
пла ́зма

пла ́зма кро ́ві
пла ́зма кро ́ви

плазмати ́чна мембра́на
плазмати ́ческая мембра ́на

плазмі́да
плазми́да

плазмо ́ліз
плазмо ́лиз

план «Барбаро ́сса»
план «Барбаро́сса»

планіме ́трія
планиме ́трия

планкто ́н
планкто ́н

план «Ост»
план «Ост»

плантаці ́йні культу́ри
плантацио ́нные культу́ры

план те́ксту
план те ́кста

планше ́тний комп’ю́тер
планше ́тный компью́тер

пласти ́ди
пласти ́ды

пла ́стик
пла ́стик

пласти ́на, пласти́нка (метале ́ва,
скляна́)
пласти ́на, пласти́нка (металли ́ческая,
стекля ́нная)

пластифіка ́тор
пластифика ́тор

пласти ́чна сі́рка
пласти ́ческая се ́ра

пласти ́чний о́бмін
пласти ́ческий обме ́н

пласти ́чність
пласти ́чность

пластма ́са
пластма ́сса

пла ́тина
пла ́тина

пла ́тинова чернь
пла ́тиновая чернь

пла ́тиновий каталіза ́тор
пла ́тиновый катализа ́тор

платі ́вчастий матеріа ́л
пласти ́нчатый материа ́л

платни ́к
плате ́льщик

платфо ́рма (да ́вні платфо ́рми,
молоді́ платфо ́рми)
платфо ́рма (да ́вние платфо́рмы,
молоды ́е платфо ́рмы)

плауни ́
плауны ́

плаце ́нта
плаце ́нта

плебе ́ї
плебе́и

плебісци ́т
плебисци ́т

плевра ́льна порожни ́на
плевра ́льная по́лость

плезіоза ́ври
плезиоза ́вры

племінни ́й сою ́з
племенно ́й сою ́з

пле́м’я
пле ́мя

плече ́ си́ли
пле ́чо си ́лы

плита ́ платфо ́рми
плита́ платфо ́рмы

плі́вка окси ́дна
плё ́нка окси́дная

плід
плод

плодове ́ ті́ло
плодо ́вое те ́ло

пло́ский конденса ́тор
пло́ский конденса ́тор

пло́скі хви ́лі
пло́ские во́лны

плоскогі ́р’я
плоского́рье

плоскопарале ́льна пласти ́на
плоскопаралле ́льная пласти ́нка

плоскосто ́пість
плоскосто ́пие

пло́тер
пло́ттер

пло́ща
пло́щадь

пло́ща бічно́ї пове ́рхні ко ́нуса
пло́щадь боково́й пове́рхности ко́нуса

пло́ща бічно́ї пове ́рхні при ́зми
пло́щадь боково ́й пове ́рхности
при́змы

пло́ща бічно́ї пове ́рхні цилі ́ндра
пло́щадь боково ́й пове ́рхности
цили́ндра

пло́ща квадра́та
пло́щадь квадра ́та

пло́ща кру́га
пло́щадь окру ́жности
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пло́ща многоку ́тника
пло́щадь многоуго ́льника

пло́ща паралелогра ́ма
пло́щадь параллелогра ́ма

пло́ща пове́рхні ко́нуса
пло́щадь пове ́рхности ко́нуса

пло́ща пове́рхні многогра ́нника
пло́щадь пове ́рхности многогра ́нника

пло́ща пове́рхні при́зми
пло́щадь пове ́рхности при ́змы

пло́ща пове́рхні прямоку ́тного
паралелепі ́педа
пло́щадь пове ́рхности
прямоуго ́льного параллелепи ́педа

пло́ща пове́рхні цилі́ндра
пло́щадь пове ́рхности цили́ндра

пло́ща прямоку ́тника
пло́щадь прямоуго ́льника

пло́ща прямоку ́тного трику ́тника
пло́щадь прямоуго ́льного
треуго ́льника

пло́ща трапе́ції
пло́щадь трапе ́ции

пло́ща трику ́тника
пло́щадь треуго ́льника

площина ́
пло́скость

площина ́ поляриза ́ції
пло́скость поляриза ́ции

площина ́ симетрі ́ї
пло́скость симме ́трии

площи́нна моле́кула
пло́ская моле́кула

площи́нний йон
пло́ский ио ́н

плуто ́ній
плуто ́ний

плю ́мбум
плю́мбум (свине ́ц)

плюралі ́зм
плюрали ́зм

пля́жі
пля ́жи

пля́ма
пятно ́

пневмоні ́я
пневмони ́я

пневмото ́ракс
пневмото ́ракс

побі ́чна опти́чна вісь
побо́чная опти ́ческая ось

побі ́чна підгру ́па
побо́чная подгру ́ппа

побі ́чний проду ́кт
побо́чный проду ́кт

побудо ́ва зобра́ження в пло́скому
дзе́ркалі
построе ́ние изображе ́ния в пло́ском
зе́ркале

побуто ́ва ле́ксика
бытова ́я ле ́ксика

поведі ́нка люди ́ни
поведе ́ние челове ́ка

поверхне ́вий на́тяг рідини ́
пове́рхностное натяже ́ние жи ́дкости

поверхне ́воакти́вні речови́ни
(пар)
пове́рхностно-акти́вные вещества́
(пав)

пове ́рхня до́тику
пове́рхность соприкоснове́ния

пове ́рхня ті́ла
пове́рхность те ́ла

повзуно́к
ползуно ́к

повідо ́млення
сообще ́ние

пові ́ки
ве́ки

по ́вінь
наводне ́ние

по ́вість
по́весть

по ́вість-ка ́зка
по́весть-ска́зка

повітроно́сна (основна ́) ткани ́на
воздухоно ́сная (основна ́я) ткань

повітропла ́вання
воздухопла ́вание

пові ́тря
во ́здух

пові ́тряна ма́са
возду ́шная ма ́сса

пові ́тряне ди ́хання
возду ́шное дыха́ние

пові ́тряне жи́влення
возду ́шное пита́ние

пові ́тряні ко́рені
возду ́шные ко́рни

пові ́тряні мішки ́
возду ́шные мешки ́

пові ́тряно-реакти́вний двигу ́н
возду ́шно-реакти ́вный дви́гатель

по ́вна фо́рма прикме ́тника
по́лная фо́рма прилага ́тельного

по ́вне відбива ́ння
по́лное отраже́ние

по ́вне домінува ́ння
по́лное домини ́рование

по ́вне зате ́мнення
по́лное затме ́ние
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по ́вне ім'я ́ фа ́йлу (специфіка ́ція
фа ́йлу)
по́лное и ́мя фа ́йла (специфика ́ция
фа ́йла)
по ́вне оки ́снення
по́лное окисле́ние
по ́вне перетво ́рення
по́лное превраще ́ние
по ́вне ре ́чення
по́лное предложе ́ние
повнова ́ження
полномо ́чие, полномо ́чия
повноголо ́сся
полногла ́сие
повноекра ́нний режи ́м
полноэкра ́нный режи ́м
повнота ́ оса́дження
полнота осажде ́ния
поворо́т
поворо ́т
поворо́т навко ́ло поча ́тку
координа ́т
поворо ́т вокру́г нача́ла координа ́т
повста ́ння
восста ́ние
повто ́рення
повторе ́ние
повто ́р (рефре́н)
повто ́р; повторе ́ние
поглина ́льна ба ́шта
поглоти ́тельная ба ́шня
поглина ́ння (адсо ́рбція)
поглоще ́ние (адсо ́рбция)
поглина ́ч
поглоти ́тель
погли ́нута до ́за випромі ́нювання
поглощё ́нная до́за излуче ́ния
пого ́да
пого ́да
пода́ток
нало́г
подві́йна сіль
двойна ́я соль
подві́йна спіра ́ль ДНК
двойна ́я спира ́ль ДНК
подві́йне ди ́хання
двойно́е дыха ́ние
подві́йне заплі ́днення
двойно́е оплодотворе ́ние
подві́йне кла ́цання
двойно́й щелчо ́к
подві́йний електри ́чний шар
двойно́й электри ́ческий слой
подві́йний зв’язо́к
двойна ́я связь
по ́ди
по́ды

поді ́бність
схо ́дство

поді ́бні трику ́тники
подо ́бные треуго ́льники

поді ́бні фігу ́ри
подо ́бные фигу́ры

поді ́бні чле ́ни
подо ́бные чле́ны

поді ́ї несумі ́сні
собы ́тия несовмести ́мые

поді ́ї рівноймові ́рні
собы ́тия равновероя ́тные

поді ́ї рі ́вноможли ́ві
собы ́тия равновозмо ́жные

по ́ділка
деле ́ние

по ́діл кліти ́ни
деле ́ние кле ́тки

по ́діл кліти ́ни на́впіл
деле ́ние кле ́тки попола ́м

по ́діл пра ́ці
разделе ́ние труда ́

поді ́я
собы ́тие

поді ́я, частот ́а
собы ́тие, частота ́

поді ́я випадко ́ва
собы ́тие случа́йное

поді ́я вірогі ́дна
собы ́тие вероя́тное

поді ́я достові́рна
собы ́тие достове́рное

поді ́я елемента ́рна
собы ́тие элемента́рное

поді ́я неможли́ва
собы ́тие невозмо ́жное

поді ́я протиле ́жна
собы ́тие противополо ́жное

поді ́я сприя ́тлива
собы ́тие благоприя ́тное

подка ́сти (блогка́сти)
подка ́сты (блогка ́сты)

подра ́знення (шкі́ри, оче́й,
ди ́хальних шляхі́в)
раздраже ́ние (ко ́жи, глаз,
дыха ́тельных путе ́й)

подрі ́бнення
измельче ́ние

подру ́жжя
супру ́ги

пое́зія
поэ́зия; стих, стихотворе ́ние

пое́ма
поэ́ма

поети ́чна мо ́ва
поэти ́ческая речь
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пожежонебезпе ́чний
огнеопа ́сный

пожи ́вна речовина ́
пита́тельное вещество ́

позакліти ́нне тра́влення
внекле ́точное пищеваре ́ние

позая ́дерна спадко ́вість
внея ́дерная (цитоплазмати ́ческая)
насле́дственность

позба ́влення батькі ́вських прав
лише́ние роди ́тельских прав

позба ́влення во́лі
лише́ние свобо ́ды

по ́зика
ссу ́да

позити ́вний заря ́д
положи ́тельный заря ́д

позиці ́йна війна́
позицио ́нная война ́

по ́значка висоти ́
обозначе ́ние высоты ́

позовна ́ зая́ва
исково ́е заявле ́ние

позоло ́та
позоло́та

пока ́жчик ми́ші
указа ́тель мы ́ши

пока ́зник
показа ́тель

показни ́к сте́пеня
показа ́тель сте ́пени

покара ́ння
наказа ́ние

по ́клади руди́
за́лежи руды́

покоза ́чення
оказа́чивание

поколі́ння ЕОМ
поколе́ние ЭВМ

покривна ́ ткани ́на
покро́вная ткань

покритонасі ́нні (квітко ́ві)
покрытосеменны ́е

по ́ле
по́ле

по ́ле зі спи́ском
по́ле со спи ́ском

полемі ́чна літерату ́ра
полеми ́ческая литерату ́ра

по ́ле то́чкового заря́ду
по́ле то́чечного заря ́да

поліамі ́дне волокно ́
полиами ́дное волокно ́

полівінілхлори ́д (поліхлорвіні ́л)
поливинилхлори ́д (полихлорвини ́л)

полігібри ́дне схре ́щування
полигибр ́идное скре ́щивание

поліго ́н відно ́сних часто́т
полиго́н относи ́тельных часто ́т

поліембріоні ́я
полиэмбриони ́я

поліесте ́рове (поліефі ́рне)
волокно ́
полиэфи́рное волокно ́

поліетиле́н
полиэтиле ́н

полікарбона ́т
поликарбона ́т

поліконденса ́ція
поликонденса ́ция

поліконфесі ́йність
поликонфессиона ́льность

полікриста ́л
поликриста ́лл

поліло ́г
полило́г

поліме ́ри
полиме ́ры

полімериза ́ція
полимериза ́ция

поліме ́рний
полиме ́рный

поліме ́р (термопласти́чний,
термореакти ́вний;
стереорегуля ́рної,
стереонерегуля ́рної будо́ви)
полиме ́р (термопласти ́ческий,
термореакти ́вный, стереорегуля ́рный,
стереонерегуля ́рный)

поліморфі ́зм
поліморфи ́зм

поліно́м
полино ́м

полінуклеоти ́д
полинуклеоти ́д

полі ́п
поли ́п

поліплоїді ́я
полиплоиди ́я

поліпропіле ́н
полипропиле ́н

по ́ліс
по́лис

полісахари ́д
полисахари ́д

полісахари ́ди
полисахари ́ды

полісо́ма (полірибосо ́ма)
полисо ́ма (полирибосо́ма)

полістире ́н
полистиро́л
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Полі́ська Січ
Поле ́сская Сечь
політеї́зм
политеи ́зм
політетрафлуороетиле ́н (тефло́н)
политетрафторэтиле ́н (тефло ́н)
політиза ́ція
политиза ́ция
полі ́тика децентраліза ́ції
поли ́тика децентрализа ́ции
полі ́тика регіоналіза ́ції
поли ́тика регионализа ́ции
полі ́тика «самоізоля ́ції»
поли ́тика «самоизоля ́ции»
полі ́тика «умиротво ́рення»
поли ́тика «умиротворе ́ния»
полі ́тико-географі ́чне
і геополіти ́чне поло ́ження
поли ́тико-географи ́ческое
и геополити ́ческое положе ́ние
політи́чна геогра́фія
полити ́ческая геогра́фия
політи́чна емігра ́ція
полити ́ческая эмигра ́ция
політи́чна па́ртія
полити ́ческая па ́ртия
політи́чна реабіліта ́ція
полити ́ческая реабилита ́ция
політи́чна роздро ́бленість
полити ́ческая раздро́бленность
політи́чний режи ́м
полити ́ческий режи ́м
поліфено ́ли
полифено ́лы
поліциклі ́чні аромати ́чні
вуглево́дні (ПАВ)
полицикли ́ческие аромати ́ческие
(полиаромати ́ческие) углеводоро ́ды
(ПАУ)
полк
полк
по ́ловці
по́ловцы
поло ́ги
ро́ды
поло ́ження
положе ́ние
полони ́на
полони ́на
поло ́ній
поло ́ний
полотно ́
полотно ́
по ́лум’я
пла ́мя
польові ́ шпа ́ти
полевы́е шпа́ты

полю́ддя
полю ́дье

полюси ́ ку́лі
полюса ́ ша ́ра

полю́ція
поллю ́ция

поляриза ́тори
поляриза ́торы

поляриза ́ція
поляриза ́ция

поляриза ́ція сві ́тла
поляриза ́ция све ́та

поля ́рна моле́кула
поля́рная моле́кула

поля ́рна ніч
поля́рная ночь

поля ́рна систе́ма координа ́т
поля́рная систе́ма координа ́т

поля ́рне ко ́ло
поля́рный круг

поля ́рний день
поля́рный день

поля ́рний зв’язо ́к
поля́рная связь

поля ́рний кут
поля́рный у ́гол

поля ́ сторі ́нки
поля́ страни ́цы

Помара ́нчева револю ́ція
«Ора́нжевая револю ́ция

поми ́лування
поми ́лование

помі́рна температу ́ра
уме ́ренная температу ́ра

помі́рне нагріва ́ння
уме ́ренное нагрева ́ние

пом’я́кшення води ́
смягче ́ние воды ́

пони ́ження (концентра ́ції,
температу ́ри, ти́ску)
уменьше ́ние (концентра ́ции,
температу ́ры, давле ́ния)
поно́влення (дослі ́дження,
нагріва ́ння)
возобновле ́ние (иссле ́дования,
нагрева ́ния)
поня́ття про пла́зму
поня ́тие о пла ́зме

поп-арт
поп-арт
попере ́джувальне (відля ́куюче)
заба ́рвлення
предупрежда ́ющая (отпу́гивающая)
окра ́ска

попере ́дній (ви ́сновок,
розраху ́нок)
предвари ́тельный (вы ́вод, расчё ́т)
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попере ́чні хви́лі
попере ́чные во ́лны

по ́піл
пе ́пел

популяриза ́ція са ́йту
популяриза ́ция са́йта

популяці ́йні хви ́лі (хви ́лі життя́)
популяцио ́нные во ́лны (во ́лны жи ́зни)

популяці ́йно-статисти ́чний ме ́тод
популяцио ́нно-статисти ́ческий ме ́тод

популя ́ція
популя ́ция

по ́ра
по́ра

по ́риста пове ́рхня
по́ристая пове́рхность

по ́ристий матеріа ́л
по́ристый материа́л

по ́ристість
по́ристость

порі́внювати
сра ́внивать

порівня́льний
сравни ́тельный

порівня́льний ана ́ліз
сравни ́тельный ана ́лиз

порівня́льний ме ́тод дослі́дження
сравни ́тельный ме ́тод иссле́дования

порівня́ння
сравне́ние

порівня́ння відрі́зків
сравне́ние отре́зков

порівня́ння деся ́ткових дро́бів
сравне́ние десяти ́чных дро ́бей

порівня́ння звича́йних дро ́бів
сравне́ние обыкнове ́нных дро ́бей

порівня́ння куті́в
сравне́ние угло ́в

порівня́ння натура ́льних чи́сел
сравне́ние натура ́льных чи́сел

поро́ги
поро ́ги

поро́да
поро ́да

порожни ́на
по́лость

порожни ́нне тра ́влення
по́лостное пищеваре́ние

порожни ́сті кістки ́
по́лые ко́сти

поро́жня (є́мність, посу ́дина,
пробі ́рка, скля ́нка)
пуста ́я/о ́й (ё́мкость, сосу́д, проби ́рка,
стака ́н)

пороро ́ка
пороро ́ка

порохува ́тий
пылеви ́дный

порошкоподі ́бний
(порошкува ́тий)
порошкообра ́зный

порто-фра ́нко
порто-фра́нко

портре ́т
портре ́т

пору ́шення ста ́ну рівнова ́ги
наруше ́ние состоя ́ния равнове ́сия

порцеля ́на
фарфо ́р

порцеля ́нова сту ́пка
фарфо ́ровая сту ́пка

порцеля ́нова ча ́шка
фарфо ́ровая ча ́шка

порядко ́вий но ́мер елеме ́нта
поря́дковый но́мер элеме ́нта

поря́дкові числі ́вники
поря́дковые числи ́тельные

поря́док слів
поря́док слов

посві ́дчення
удостовере ́ние

посила ́ння
ссы́лка

посила ́ння на кліти ́нку
ссы́лка на яче́йку

послання ́
посла ́ние

послідо ́вне з’є́днання провідникі ́в
после ́довательное соедине́ние
проводнико ́в

послідо ́вність, обме́жена зве́рху
после ́довательность, ограни ́ченная
све ́рху

послідо ́вність, обме́жена зни ́зу
после ́довательность, ограни ́ченная
сни ́зу

послідо ́вність амінокисло́тних
за ́лишків
после ́довательность аминокисло ́тных
оста ́тков

послідо ́вність збі ́жна
после ́довательность сходя ́щаяся

послідо ́вність зроста ́юча
после ́довательность возраста ́ющая

послідо ́вність моното́нна
после ́довательность моното ́нная

послідо ́вність незроста́юча
после ́довательность невозраста ́ющая

послідо ́вність необме ́жена
после ́довательность неограни ́ченная

послідо ́вність нескінче́нна
после ́довательность бесконе ́чная
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послідо ́вність нескінче́нно мала ́
после ́довательность бесконе ́чно
ма ́лая
послідо ́вність неспадна ́
после ́довательность неубыва ́ющая
послідо ́вність нуклеоти́дів
после ́довательность нуклеоти ́дов
послідо ́вність обме́жена
после ́довательность ограни ́ченная
послідо ́вність розбі́жна
после ́довательность расходя ́щаяся
послідо ́вність скінче́нна
после ́довательность коне ́чная
послідо ́вність спадна ́
после ́довательность убыва́ющая
послідо ́вність стаціона ́рна
после ́довательность стациона ́рная
посмуго ́вана м’я́зова ткани ́на
поперечно-полоса́тая мы ́шечная
ткань
посо ́бник
посо́бник
поста ́ва
оса́нка
постадапта ́ція
постадапта ́ция
постаді ́йна (ступене ́ва)
дисоціа ́ція
ступе ́нчатая диссоциа ́ция
постаді ́йне замі ́щення
постади́йное замеще ́ние
постембріона ́льний пері ́од
постэмбриона ́льный пери́од
постембріона ́льний ро ́звиток
постэмбриона ́льное разви́тие
пості ́йна величина́
постоя ́нная величина ́
пості ́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)
постоя ́нная па ́мять (ПЗУ или ROM)
пості ́йна ткани́на
постоя ́нная ткань
пості ́йний електри ́чний струм
постоя ́нный электри ́ческий ток
постіндустріа ́льні держа ́ви
постиндустриа ́льные госуда ́рства
постмодерні ́зм
постмодерни ́зм
постула ́т
постула ́т
посу ́дина Дьюа ́ра
сосу́д Дьюа́ра
по ́суд хімі ́чний
посу́да хими ́ческая
посяга ́ння
покуше ́ние
по ́таш
пота ́ш

потенціа ́л
потенциа ́л

потенціа ́л (електро ́дний,
рівнова ́жний, станда́ртний)
потенциа ́л (электро ́дный,
равнове ́сный, станда ́ртный)

потенціа ́л приро ́дно-ресу ́рсний
потенциа ́л приро ́дно-ресу́рсный

потенціа ́льна ене́ргія
потенциа ́льная эне́ргия

потенціа ́льна ене́ргія
гравітаці ́йної взаємоді ́ї
матеріа ́льних то́чок
потенциа ́льная эне́ргия
гравитацио ́нного взаимоде ́йствия
материа ́льных то ́чек

потенціа ́льна ене́ргія
деформо ́ваної пружи ́ни
потенциа ́льная эне́ргия
деформи ́рованной пружи ́ны

потенціа ́льна ене́ргія ті́ла,
пі ́днятого над земле ́ю
потенциа ́льная эне́ргия те ́ла,
по́днятого над земле ́й

потенціюва ́ння
потенци́рование

поті ́к електро ́нів
пото ́к электро ́нов

потові ́ за ́лози
потовы ́е же ́лезы

пото ́кова презента ́ція
пото ́ковая презента ́ция

пото ́чна кліти ́нка (комі ́рка)
теку́щая я́чейка

пото ́чне зна ́чення величини ́
теку́щее значе́ние величины ́

потрі ́йний зв’язо ́к
тро́йная свя ́зь

поту́жний стру ́мінь (га ́зу, пові ́тря)
мо́щный пото ́к (га ́за, во ́здуха)

поту́жність
мо́щность

поту́жність стру ́му
мо́щность то ́ка

по ́хибка
погре ́шность

похи ́ла
накло ́нная

похи ́лий вік
ста́рость

по ́хил рі ́чки
укло ́н реки́

похідна ́
произво ́дная

похідна ́ добу́тку
произво ́дная произведе ́ния
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похідна ́ дру́га
произво ́дная вто́рая

похідна ́ n-го поря ́дку
произво ́дная n-го поря ́дка

похідна ́ скла ́деної фу́нкції
произво ́дная сложно́й фу ́нкции

похідна ́ сполу́ка
произво ́дное соедине ́ние

похідна ́ су́ми
произво ́дная су́ммы

похідна ́ ча́стки
произво ́дная ча́стного

похідні ́ гру ́пи (ОУН)
похо́дные гру́ппы (ОУН)

похідн ́і елемента ́рних фу́нкцій
произво ́дные элеме ́нтарных фу ́нкций

похідні ́ прийме ́нники
произво ́дные предло ́ги

похо ́дження мо ́ви
происхожде ́ние языка ́

початко ́ва концентра ́ція
нача́льная концентра ́ция

початко ́ве заванта́ження
нача́льная загру́зка

поча ́ток ві ́дліку
нача́ло отсче ́та

поча ́ток координа ́т
нача́ло координа ́т

поча ́ток про́́меня
нача́ло луча ́

поши́рене ре ́чення
распространё ́нное предложе ́ние

поши́рення радіохви ́ль
распростране ́ние радиово ́лн

поши́рення хімі ́чних елеме ́нтів
распростране ́ние хими ́ческих
элеме ́нтов

пошто́вий кліє ́нт
почто ́вый клие́нт

пошто́вий се ́рвер
почто ́вый се́рвер

пошуко ́ва оптиміза ́ція (SEO)
поиско ́вая оптимиза ́ция (SEO)

пошуко ́ва поведі ́нка
поиско ́вое поведе ́ние

пошуко ́ва систе́ма
поиско ́вая систе ́ма

пошуко ́вий за ́пит
поиско ́вый запро́с

поя ́ва (за ́паху, заба́рвлення)
появле ́ние (за́паха, окра ́шивания)

поя ́снення
объясне ́ние, разъясне ́ние, поясне ́ние

поясо ́к
поясо́к

права ́ люди ́ни
права ́ челове ́ка

права ́ люди ́ни і громадя ́нина
права ́ челове ́ка и граждани ́на

пра́вила диференціюва ́ння
пра ́вила дифференци ́рования

пра́вила знахо ́дження
диференціа ́ла
пра ́вила нахожде ́ния дифференциа ́́ла

пра́вила інтегрува ́ння
пра ́вила интегри ́рования

пра́вило (безпе ́ки, За́йцева,
Клечко́вського, Марко́вникова,
окте ́ту, орієнта ́ції в реа ́кціях
замі ́щення, Ху ́нда, Хю ́ккеля)
пра ́вило (безопа ́сности, За ́йцева,
Клечко́вского, Марко ́вникова, окте ́та,
ориента ́ции в реа ́кциях замеще ́ния,
Ху́нда, Хю́ккеля)
пра́вило добу́тку
пра ́вило произве ́дения

пра́вило екологі́чної пірамі ́ди
пра ́вило экологи ́ческой пирами ́ды

пра́вило квантува ́ння Бо ́ра
прави ́ло квантова ́ния Бо ́ра

пра́вило Ле ́нца
пра ́вило Ле ́нца

пра́вило лі́вої руки ́
пра ́вило ле ́вой руки ́

пра́вило моме́нтів
пра ́вило моме ́нтов

пра́вило паралелогра ́ма
пра ́вило параллелогра ́мма

пра́вило пра́вої руки ́
пра ́вило пра ́вой руки ́

пра́вило све́рдлика
пра ́вило бура ́вчика

пра́вило су́ми
пра ́вило су ́ммы

пра́вильність мо ́влення
пра ́вильность ре ́чи

пра́во
пра ́во

правова ́ держа ́ва
правово ́е госуда ́рство

правови ́й інститу ́т
правово ́й институ ́т

правови ́й прецеде ́нт
правово ́й прецеде ́нт

правови ́й ста́тус
правово ́й ста ́тус

правовідно ́сини
правоотноше ́ния

пра́во вла́сності
пра ́во со́бственности

правозастосува ́ння
правопримене ́ние
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правозахисни ́й рух
правозащи ́тное движе ́ние

правозахисни ́к
правозащи ́тник

правозда ́тність
правоспосо ́бность

правозна ́вство
правове ́дение

пра́во інтелектуа ́льної вла́сності
пра ́во интеллектуа ́льной
со́бственности

правонасту ́пництво
правонасле ́дование,
правопрее ́мственность

право́пис
правописа ́ние

правопору ́шення
правонаруше ́ние

правосуб'є́ктність
правосубъе ́ктность

правосу ́ддя
правосу́дие

правотво ́рчість
правотво ́рчество

правочи ́н
сде ́лка

«Пра ́зька весна́»
«Пра́жская весна ́»

практи ́чне використа ́ння
(застосува ́ння)
практи ́ческое испо́льзование
(примене ́ние)

практи ́чний ви́хід проду ́кту
реа ́кції
практи ́ческий вы́ход проду́кта
реа ́кции

прамо ́ва (мо ́ва-осно ́ва)
праязы ́к (язы ́к-осно ́ва)

прапоре ́ць
флажо́к

праслов’я ́нська мо́ва
праславя ́нский язы ́к

працезда ́тність
трудоспосо ́бность

працівни ́к
рабо ́тник

пра́ця
труд

преадапта ́ція
преадапта ́ция

предика ́т
предика ́т

предика ́ти рівноси ́льні
предика ́ты равноси́льные

предика ́т тото ́жно і ́стинний
предика ́т тожде ́ственно и ́стинный

предика ́т тото ́жно хи́бний
предика ́т тожде ́ственно ло́жный
пре ́дки людиноподі ́бних мавп
пре ́дки человекообра ́зных обезья ́н
предме ́т
предме ́т
предме ́т біоло ́гії
предме ́т биоло́гии
предме ́тна га ́лузь
предме ́тная о́бласть
предме ́т правово ́го регулюва ́ння
предме ́т правово ́го регули ́рования
представни ́к
представи ́тель
представни ́цтво у суд ́і
представи ́тельство в суде ́
презента ́ція
презента ́ция
Президе ́нт
Президе ́нт
Президе ́нт Украї ́ни
Президе ́нт Украи ́ны
презу ́мпція невинува ́тості
презу ́мпция невино ́вности
пре ́рія
пре ́рия
пре ́фікс
приста ́вка
префікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
префикса ́льный спо ́соб
словообразова ́ния
префікса ́льно-суфікса ́льний
спо ́сіб словотво́рення
префикса ́льно- суффикса ́льний
спо ́соб словообразова ́ния
префікса ́ція
префикса ́ция
преципіта ́т
преципита ́т
приватиза ́ція
приватиза ́ция
прива ́тна вла́сність
ча ́стная со́бственность
привла ́снювальне
(привла ́снююче) господа́рство
присва ́ивающее хозя ́йство
при ́голосний
согла ́сный
приготува ́ння (ро ́зчину, су́міші)
приготовле ́ние (раство ́ра, сме ́си)
прида́тки яє ́чка
прида́тки яи ́чка
прида́тний (до використа ́ння)
приго ́дный (к испо ́льзованию)
приєдна ́ння електро ́нів
присоедине ́ние электро ́нов
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приєдна ́ння реа ́кція
присоедине ́ния реа ́кция

при ́́зма
при́зма

при ́́зма похи ́́ла
при́зма накло ́нная

при ́́зма пра́вильна
при́зма пра ́вильная

при ́́зма n-ку́тна
при́зма n-уго ́льная

при ́́зма пряма ́
при́зма пряма ́я

прийма ́ти електро ́ни
принима ́ть электро ́ны

прийма ́ч
приё ́мник

прийме ́нник
предло ́г

прийо ́мна сім’я ́
приё ́мная семья́

при ́казка
погово́рка

при ́кладка
приложе ́ние

прикладне ́ зна ́чення хі́мії
прикладно ́е значе́ние хи ́мии

прикладне ́ програ ́мне
забезпе ́чення
прикладно ́е програ ́ммное
обеспече ́ние

прикме ́тник
и ́мя прилага ́тельное

при ́лад
прибо́р

прила ́ддя
прибо́ры, принадле ́жности

при ́листки
при́листники

приляга ́ння
примыка ́ние; прилега ́ние

прима ́ти
прима́ты

прими ́рення
примире ́ние

примо ́вка
прибау ́тка

примусо ́ві за ́ходи виховно ́го
хара́ктеру
принуди ́тельные ме ́ры
воспита ́тельного хара ́ктера

примусо ́ві за ́ходи меди ́чного
хара́ктеру
принуди ́тельные ме ́ры медици ́нского
хара ́ктера

при ́нтер
при́нтер

при ́нцип IP-адреса́ції
при́нцип IP-адреса ́ции

при ́нцип Гю ́йгенса
при́нцип Гю ́йгенса

при ́нцип Гю ́йгенса–Френе ́ля
при́нцип Гю ́йгенса–Френе́ля

при ́нцип ді́ї теплово́го двигуна ́
при́нцип де ́йствия теплово́го
дви ́гателя

при ́нцип еконо́міки кейре ́цу
при́нцип эконо́мики кэйрэ ́цу

при ́нцип (комплемента ́рності,
Ле Шательє ́ мініма ́льної ене́ргії,
неви́значеності Гейзенбе ́рга,
Па ́улі, протите ́чії, теплоо ́бміну)
при́нцип (комплемента ́рности,
Ле Шателье ́, минима ́льной эне ́ргии,
неопределё ́нности Гейзенбе ́рга,
Па́ули, противото́ка,теплообме ́на)

при ́нцип радіозв’язку́
при́нцип радиосвя ́зи

при ́нцип суперпози́ції полі ́в
при́нцип суперпози ́ции поле́й

при ́нцип суперпози ́ції потенціа́лів
при́нцип суперпози ́ции потенциа́лов

при ́пис
предписа ́ние

припли ́ви і відпли ́ви
прили ́вы и отли ́вы

припу ́щення
предположе ́ние

при ́ріст
приро ́ст

при ́ріст аргуме ́нту
прираще ́ние аргуме ́нта

при ́ріст фу ́нкції
прираще ́ние фу ́нкции

приро ́дна екосисте́ма
приро ́дная экосисте ́ма

приро ́дна копа ́лина
приро ́дное ископа́емое (поле́зное
ископа́емое)

приро ́дна радіоакти ́вність
приро ́дная радиоакти ́вность

приро ́дне джерело ́
приро ́дный исто ́чник

приро ́дне забру ́днення
приро ́дное загрязне ́ние

приро ́дний газ
приро ́дный газ

приро ́дний добі ́р
есте ́ственный отбо́р

приро ́дний запові́дник
приро ́дный запове́дник

приро ́дний імуніте ́т
есте ́ственный иммуните ́т
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приро ́дний ко ́мплекс
(географі ́чний ландша́фт)
приро ́дный ко́мплекс
(географи ́ческий ландша ́фт)

приро ́дний рух (відтво́рення)
насе ́лення
приро ́дное движе ́ние
(воспроизводство) населе ́ния

природни ́ча нау ́ка
есте ́ственная нау ́ка

природни ́чо-науко ́вий підхі ́д
есте ́ственно-нау ́чный подхо ́д

приро ́дні (географі ́чні)
компоне ́нти
приро ́дные (географи ́ческие)
компоне ́нты

приро ́дні зо́ни (географі ́чні зо́ни)
приро ́дные зо ́ны (географи ́ческие
зо ́ны)

приро ́дні ресу ́рси
приро ́дные ресу ́рсы

приро ́дні умо ́ви
приро ́дные усло ́вия

приро ́дно-запові ́дний фонд
Украї́ни
приро ́дно-запове ́дный фонд Украи ́ны

природокористува ́ння
природопо ́льзование

природоохоро ́нні терито́рії
природоохра ́нные террито́рии

присві ́йні займе ́нники
притяжа ́тельные местоиме́ния

присві ́йні прикме́тники
притяжа ́тельные прилага ́тельные

присво ́єння
присвое ́ние

приско ́рення
ускоре́ние

приско ́рення ві ́льного паді ́ння
ускоре́ние свобо ́дного паде́ния

приско ́рення прямоліні ́йного ру ́ху
ускоре́ние прямолине ́йного движе ́ния

прислі ́вник
наре ́чие

прислі ́в’я
посло́вица

при ́смак (ки́слий, метале́вий,
соло ́дкий)
при́вкус (ки́слый, металли ́ческий,
сла ́дкий)

пристінко ́ве тра ́влення
присте ́ночное пищеваре ́ние

пристосо ́вування
приспоса ́бливание

пристосува ́ння
приспособле ́ние

пристосува ́ння до навко ́лишнього
середо ́вища
адапта ́ция

при ́стрій
устро́йство

при ́стрій управлі ́ння
устро́йство управле ́ния

при ́строї вве́дення та ви ́ведення
інформа ́ції
устро́йства вво ́да–вы́вода

при ́судок
сказу ́емое

прися ́жні
прися ́жные

при ́тча
при́тча

притяга ́ння
притяже ́ние

прихо ́ваний файл
скры́тый файл

прихо ́вані си́мволи
скры́тые си́мволы

прище ́па
приви ́вка

пріо́ни
прио ́ны

про ́ба
про́ба

про ́ба Манту ́
про́ба Манту ́

пробі ́рка
проби́рка

пробіркотрима ́ч
пробиркодержа ́тель

про ́бка
про́бка

про ́бна або trial (англ. trial
випро ́бування) ліце́нзія – про́бная
лице ́нзия

про ́бний експериме ́нт
про́бный экспериме́нт

«Пробу ́дження А́зії»
«Пробужде ́ние А́зии»

прова́йдер
прова́йдер

прова́л електро ́на
прова́л (проско ́к) электро ́на

провідна ́ зо́на
проводя ́щая зо ́на

провідна ́ ткани ́на
проводя ́щая ткань

провідни ́й пучо́к
проводя ́щий пучо́к

провідни ́к
проводни ́к
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провідники ́ та діеле́ктрики
в електри ́чному по ́лі
проводники ́ и диэле ́ктрики
в электри ́ческом по ́ле

прові ́дність (електри ́чна, те́пло-)
проводи́мость (эле ́ктро-, те́пло-)

прові ́нція
прови ́нция

провітамі ́ни
провитами ́ны

прогестеро ́н
прогестеро ́н

прогно ́з пого ́ди
прогно́з пого ́ды

програва ́ч мультиме ́діа
(медіапле ́єр)
прои ́грыватель мультиме ́диа
(медиапле ́ер)

програ ́ма
програ ́мма

програ ́ма-переклада ́ч
програ ́мма-перево ́дчик

програ ́ма розпізнава ́ння те́ксту
програ ́мма распознава ́ния те ́кста

програ ́ми захо ́плення зву́ку
і ві ́део (гра ́бери)
програ ́ммы захва́та зву ́ка и ви ́део
(гра ́бберы)

програ ́ми конверта́ції фа ́йлів
програ ́ммы конверта́ции фа ́йлов

програ ́ми опрацюва́ння
мультимеді ́йних да ́них
програ ́ммы обрабо́тки
мультимеди ́йных да ́нных

програмі ́ст
программи ́ст

програ ́мне забезпе ́чення
програ ́ммное обеспече ́ние

програ ́мні за ́соби навча ́льного
призна ́чення
програ ́ммные сре ́дства обуча́ющего
предназначе ́ния

програмува ́ння
программи ́рование

прогу ́л
прогу ́л

про ́дих
у ́стьице

продихо ́ва щіли ́на
у ́стьичная щель

продихо ́ві кліти ́ни
замыка ́ющие кле ́тки

продово ́льча розкла ́дка
продово ́льственная раскла ́дка

продрозве ́рстка
продразвё ́рстка

продукти ́вність екосисте ́ми
продукти ́вность экосисте ́мы
проду ́кти харчува ́ння
проду ́кты пита́ния
проду ́ктовий диза ́йн
проду ́ктовый диза ́йн
проду ́кт переро́бки
проду ́кт перерабо ́тки
продуце ́нти
продуце ́нты
проє́кт
прое́кт
проєкці ́йна фо́рмула
проекцио ́нная фо́рмула
проєкці ́йний апара ́т
проекцио ́нный аппара́т
проє́кція
прое́кция
проє́кція ка ́тета на гіпотену ́зу
прое́кция ка ́тета на гипотену ́зу
прожа ́рювання
прока ́ливание
прожа ́рювати
прока ́ливать
прожитко ́вий мі ́німум
прожи ́точный ми ́нимум
про ́за
про́за
прозо ́ва мо ́ва
прозаи ́ческая речь
прозо ́рий криста ́л
прозра ́чный криста ́лл
прозо ́рий матеріа ́л
прозра ́чный материа́л
прозо ́рість
прозра ́чность
прокаріо ́ти
прокарио ́ты
прока ́т мета ́лів
прока ́т мета ́ллов
прока ́тування
прока ́тка
Прокурату ́ра Украї́ни
Прокурату ́ра Украи́ны
прокуро ́р
прокуро ́р
про ́мені (α-, β-, γ-,
електромагні ́тні, като ́дні,
рентге ́нівські)
лучи ́ (α-, β-, γ-, электромагни ́тные,
като ́дные, рентге́новские)
про ́мені доповня ́льні
лучи ́ дополни ́тельные
про ́мені парале ́льні
лучи ́ паралле ́льные
про ́мені перпендикуля ́рні
лучи ́ перпендикуля ́рные
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промива ́ння (о ́саду)
промыва ́ние (оса́дка)

промисло ́ва револю́ція
промы ́шленная револю ́ция

промисло ́ве видобува ́ння
промы ́шленное получе ́ние

промисло ́вий ву́зол
промы ́шленный у ́зел

промисло ́вий ко́мплекс
промы ́шленный ко ́мплекс

промисло ́вий переворо ́т
(промисло ́ва револю́ція)
промы ́шленный переворо ́т
(промы ́шленная револю ́ция)

промисло ́вий пункт
промы ́шленный пункт

промисло ́вий райо ́н
промы ́шленный райо ́н

промисло ́вість
промы ́шленность

промисло ́во-фіна́нсова гру ́па
промы ́шленно-фина́нсовая гру́ппа

проміжне ́ успадкува ́ння
промежу ́точное насле́дование

проміжни ́й мо ́зок
промежу ́точный мозг

проміжни ́й результа ́т
(дослі ́дження, експериме ́нту)
промежу ́точный результа ́т
(иссле ́дования, экспериме ́нта)

проміжни ́й хазя́їн
промежу ́точный хазя ́ин

проміжні ́ кліти ́ни
промежу ́точные кле ́тки

проміжні ́ пі ́дсумки
промежу ́точные ито́ги

промі ́ле (‰)
проми ́лле

про ́мінь
луч

про ́мінь координа ́тний
луч координа ́тный

проника ́ння
проника́ние

прони ́кність
проница ́емость

пропа ́н
пропа ́н

пропа ́н-бута́нова фра ́кція
пропа ́н-бута ́новая фра ́кция

пропа ́нова кислота ́
пропа ́новая кислота ́

пропе ́н (пропіле ́н)
пропе ́н (пропиле ́н)

пропі ́л
пропи ́л

пропі ́н
пропи ́н
пропласти ́ди
пропласти ́ды
пропліопіте ́ки
проплиопите ́ки
пропорці ́йна ви ́борча систе ́ма
пропорциона ́льная избира ́тельная
систе ́ма
пропо́рція
пропо́рция
пропріореце ́птори
проприореце ́пторы
проро ́сток
проро ́сток
Просві ́тництво
Просвеще́ние
просо́чування
проса ́чивание
«проспе ́риті»
«проспе́рити»
проста ́ речовина ́
просто ́е вещество ́
просте ́ о́ко
прост ́ой глазок
просте ́ ре ́чення
просто ́е предложе ́ние
просте ́ суцві́ття
просто ́е соцве ́тие
прости ́й життє ́вий цикл
просто ́й жи ́зненный ци ́кл
прости ́й при ́судок
просто ́е сказу ́емое
прости ́й (си́гма-, ордина ́рний
(одина ́рний) зв’язо ́к
проста ́я (си ́гма-, ордина ́рная
(одина ́рная)) связь
прости ́й суперфосфа ́т
просто ́й суперфосфа ́т
прості ́ білки ́
просты ́е белки ́
прості ́ ві́руси
просты ́е ви ́русы
прості ́ до́брива
просты ́е удобре ́ния
прості ́ механі́зми
просты ́е механи ́змы
про ́стір елемента́рних поді́й
простра ́нство элемента ́рных собы ́тий
прості ́ числі́вники
просты ́е числи ́тельные
просторі ́ччя
просторе ́чие
просторо ́ва будо́ва
простра ́нственное строе ́ние
просторо ́ва моле ́кула
простра ́нственная моле́кула
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просторо ́ва (стереоізомері ́я,
геометри ́чна) ізомері́я
простра ́нственная (стереоизомери ́я,
геометри ́ческая) изомери ́я

просторо ́вий йон
простра ́нственный ио́н

просту ́пок
просту ́пок

просува ́ння са ́йту
продвиже ́ние са ́йта

протеї ́д
протеи ́д

протеї ́н
протеи ́н

протектора ́т
протектора ́т

протекціоні ́зм
протекциони ́зм

протерозо ́йська е́ра
протерозо ́йская э ́ра

протестанти ́зм
протестанти ́зм

протига ́з
противога ́з

протиді ́я
противоде ́йствие

протийо ́ни
противоио ́ны

протиле ́жний проце ́с
противополо ́жный проце ́сс

протипра ́вність
противопра ́вность

протиста ́влення
противопоставле ́ние

проти ́сти
проти ́сты

про ́тій
про́тий

прото ́ка
проли ́в

протоко́л
протоко ́л

протоліти ́чна тео́рія
протолити ́ческая тео ́рия

прото ́н
прото ́н

прото ́нне число ́
прото ́нное число́

протонува ́ння
протони ́рование

протопла ́ст
протопла ́ст

протра ́ва
протра ́ва

профа ́за
профа ́за

професі ́йна спі́лка (профспі ́лка)
профессиона ́льный сою ́з (профсою́з)

професі ́йний теа́тр
профессиона ́льный теа ́тр

професіоналі ́зм
профессионали ́зм

профіла ́ктика
профила ́ктика

прохідні ́ ри ́би
проходны ́е ры ́бы

прохо́дження сві ́тла че́рез
пло́скопарале ́льну пласти ́ну
прохожде ́ние све ́та че́рез
плоскопаралле ́льную пласти ́ну

прохо́дження сві ́тла че́рез
трику ́тну при́зму
прохожде ́ние све ́та че́рез
треуго ́льную при ́зму

процеду ́ра
процеду ́ра

проце ́нт (відсо ́ток)
проце ́нт

проце ́си (екзотермі ́чні,
ендотермі ́чні, ізоба ́рні,
ізотермі ́чні, ізохо ́рні)
проце ́ссы (экзотерми ́ческие,
эндотерми ́ческие, изоба ́рные,
изотерми ́ческие, изохо ́рные)

проце ́сор
проце ́ссор

пружи ́нний ма́ятник
пружи ́нный ма ́ятник

пру ́жні деформа́ції
упру ́гие деформа ́ции

пру ́жність (па́ри, волокна ́)
упру ́гость (па ́ра, волокна́)

пряма ́
пряма ́я

пряма ́ мо ́ва
пряма ́я речь

пря ́ма пропорці ́йна зале ́жність
пря ́мая пропорциона ́льная
зави ́симость

пря ́ма пропо́рція
пряма ́я пропо ́рция

пряма ́ реа ́кція
пряма ́я реа ́кция

пряме ́ зна ́чення сло ́ва
прямо ́е значе́ние сло ́ва

прями ́й ро ́звиток
прямо ́е разви ́тие

пря ́мі, що перетина ́ються
пересека ́ющиеся прямы́е

пря ́мі парале ́льні
прямы ́е паралле ́льные

пря ́мі перпендикуля ́рні
прямы ́е перпендикуля ́рные
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прямоку ́тний паралелепі ́пед
прямоуго ́льный параллелепи ́пед

прямоку ́тник
прямоуго ́льник

прямоку ́тні координа ́ти
прямоуго ́льные координа ́ты

прямоліні ́йний рух
прямолине ́йное движе ́ние

псевдонау ́ка
псевдонау ́ка

псевдоподі ́ї
псевдособы ́тия

псилофі ́ти
псилофи ́ты

психастені ́я
психастени ́я

психо ́з
психо́з

психолінгві ́стика
психолингви ́стика

психро ́метр
психро ́метр

птахи ́
пти́цы

птахівни ́цтво
птицево ́дство

пташи́ні база́ри
пти́чьи база ́ры

птероза ́ври
птероза ́вры

публіка ́ція
публика ́ция

публіцисти ́чний стиль
публицисти ́ческий стиль

публі́чна адміністра ́ція
публи ́чная администра ́ция

публі́чний поря́док
публи ́чный поря́док

пу́головок
голова ́стик

пульвериза ́тор
пульвериза ́тор

пульсу ́ючий струм
пульси́рующий ток

пункт
пункт

пунктогра ́ма
пунктогра ́мма

пунктуаці ́йна поми ́лка
пунктуацио ́нная оши́бка

пунктуа ́ція
пунктуа́ция

пупови ́на
пупови́на

пури ́н
пури ́н

пури ́нова осно ́ва
пури ́новое основа ́ние
пуск
пуск
пусте ́ля
пусты ́ня
путч
путч
пух
пух
п’ятивале ́нтний елеме ́нт
пятивале ́нтный элеме ́нт
п’ятирі ́чка
пятиле́тка
п’ятичле ́нний цикл
пятичле ́нный цикл
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Р
рад
рад

Ра ́да Безпе́ки
Сове ́т Безопа ́сности

Ра ́да Євро́пи
Сове ́т Евро ́пы

Ра ́да націона ́льної безпе ́ки
і оборо ́ни (РНБО) Украї́ни
Совет национа ́льной безопа ́сности
и оборо ́ны (СНБО) Украи́ны

радго ́сп
совхо́з

радика ́л
радика ́л

радика ́ли
радика ́лы

радика ́льний механі ́зм
радика ́льный механи ́зм

радіа ́льна симетрі ́я
радиа ́льная симме ́три́я

радіа ́́н
радиа ́н

радіа ́нна мі́ра
радиа ́нная ме ́ра

радіа ́ція
радиа ́ция

ра́дій
ра ́дий

радіоакти ́вне випромі ́нювання
радиоакти ́вное излуче ́ние

радіоакти ́вний ро ́зпад
радиоакти ́вный распа́д

радіоакти ́вні нуклі ́ди
радиоакти ́вные нукли ́ды

радіоакти ́вність
радиоакти ́вность

радіогазе ́та
радиогазе ́та

радіолока ́ція
радиолока ́ция

радіоте ́хніка
радиоте ́хника

ра́діус а́тома
ра ́диус а́тома

ра́діуси (аніо ́нів, а́томів, йо́нів,
катіо ́нів, ковале́нтні)
ра ́диусы (анио ́нов, а́томов, ио́нов,
катио ́нов, ковале ́нтные)

ра́діус ко ́ла
ради ́ус окру ́жности

ра́діус ко ́нуса
ра ́диус ко́нуса

ра́діус кру ́га
ра ́диус кру ́га

ра́діус ку ́лі
ра ́диус ша ́ра

ра́діус цилі ́ндра
ра ́диус цили ́ндра

раднарго ́спи
совнархо ́зы

радо ́н
радо́н

радяніза ́ція
советиза ́ция

ра́йдужка
ра ́дужная оболо ́чка

райо ́н економі́чний
райо́н экономи́ческий

районува ́ння
райони ́рование

районува ́ння приро ́дних
ландша ́фтів
райони ́рование приро ́дных
ландша ́фтов

раке ́та
раке ́та

раке ́тний реакти ́вний двигу ́н
раке ́тный реакти ́вный дви ́гатель

рак моло ́чної за ́лози
рак моло ́чной же́лезы

рак проста́ти
рак проста ́ты

ранжи ́рування ря ́ду да ́них
ранжи ́рование ря ́да да ́нных

Ра ́ннє Відро ́дження
Ра́ннее Возрожде ́ние

ра́нній залі ́зний вік
ра ́нний желе ́зный век

Ра ́нній Нови ́й час (Ранньомоде ́рна
доба́)
Ра́ннее Но ́вое вре ́мя (Раннемоде ́рная
эпо́ха)

ра́си люди ́ни
челове ́ческие ра ́сы

растериза ́ція
растериза ́ция

растр
растр

ра́строва гра ́фіка
ра ́стровая гра ́фика
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ра́стровий графі ́чний реда́ктор
ра ́стровый графи ́ческий реда́ктор
ратифіка ́ція
ратифика ́ция
рахі ́т
рахи́т
рацема ́т
рацема ́т
рацемі ́чна су́міш
рацеми́ческая смесь
раціона ́льна номенклату ́ра
рациона ́льная номенклату ́ра
раціона ́льне харчува ́ння
рациона ́льное пита ́ние
реабіліта ́ція
реабилита ́ция
реабсо ́рбція
реабсо ́рбция
реагува ́ти
реаги ́ровать
реагу ́юча речовина́ (сполу́ка)
реаги ́рующее вещество ́ (соедине ́ние)
реакліматиза ́ція
реакклиматиза ́ция
реакліматиза ́ція ви́дів
реаклиматиза ́ция ви ́дов
реакти ́в
реакти ́в
реакти ́вна си́ла тя́ги
реакти ́вная си́ла тя́ги
реа ́кції ма́тричного си́нтезу
реа ́кции матри ́чного си́нтеза
реакці ́йна зда ́тність
реакцио ́нная спосо ́бность
реакці ́йна су ́міш
реакцио ́нная смесь
реакці ́йний центр
реакцио ́нный центр
реа ́кція (без змі ́ни сту ́пенів
оки ́снення елеме ́нтів, біуре ́това,
бромува ́ння, відно ́влення,
відще́плення (елімінува ́ння),
Вю ́рца, Ва ́гнера, галогенува́ння,
гетеролі ́тична, гідрата ́ції,
гідрогенгалогенува ́ння, гідро ́лізу,
гідрува ́ння (гідрогеніза ́ції),
гомоліти ́чна, дегідрата ́ції,
дегідрува ́ння (дегідрогеніза ́ції),
диспропорціюва ́ння, Ді́льса-
А́льдера, екзотермі ́чна,
ендотермі ́чна, естерифіка ́ції,
ізомериза ́ції, замі́щення, Зі ́ніна,
Конова ́лова, кополімериза ́ції,
ксантопротеї ́нова, Ку́черова,
ланцюго ́ва, Ле ́бєдєва,
нейтраліза ́ції, необоро ́тна,
непо́вного окиснення, нітрува ́ння,
о́бміну, обе ́рнена, оборо ́тна,
о́кисно-відно́вна, по́вного

оки ́снення, поліконденса ́ції,
полімериза ́ції, приє ́днання,
ро ́зкладу, сполу ́чення, «срі ́бного
дзе́ркала», Фрі ́деля-Кра́фтса,
хлорува ́ння, частко́вого
оки ́снення)
реа ́кция (без измене ́ния степене ́й
окисле́ния элеме́нтов, биуре ́товая,
броми ́рования, восстановле́ния,
отщепле ́ния (элимини ́рования),
Вю́рца, Ва́гнера, галогени ́рования,
гетеролитическая, гидрата ́ции,
гидрогалогени ́рования, гидро ́лиза,
гидри́рования (гидрогениза ́ции),
гомолити ́ческая, дегидрата ́ции,
дегидри ́рования (дегидрогениза ́ции),
диспропорциони ́рования, Ди ́льса-
А́льдера, экзотерми ́ческая,
эндотерми ́ческая, этерифика ́ции,
изомериза ́ции, замеще ́ния, Зи ́нина,
Конова ́лова, сополимериза ́ции,
ксантопротеи ́новая, Ку́черова,
цепна́я, Ле ́бедева, нейтрализа ́ции,
необрати ́мая, непо ́лного окисле́ния,
нитрова ́ния, обме ́на, обра ́тная,
обрати ́мая, окисли ́тельно-
восстанови ́тельная, по́лного
окисле́ния, поликонденса ́ции,
полимериза ́ции, присоедине ́ния,
разложе ́ния, соедине ́ния,
«сере́бряного зе́ркала», Фри́деля-
Кра ́фтса, хлори ́рования, части́чного
окисле́ния)

реа ́кція по́ділу ядра ́
реа ́кция деле ́ния ядра ́

реалі ́зм
реали ́зм

ре ́бра
рё ́бра

ребро ́ двогра ́нного кута ́
ребро ́ двугра ́нного угла ́

ребро ́ многогра ́нника
ребро ́ многогра ́нника

ребро ́ осно ́ви пірамі ́ди
ребро ́ основа ́ния пирами ́ды

ребро ́ пірамі ́ди бічне ́
ребро ́ пирами ́ды боково ́е

ребро ́ при ́зми
ребро ́ при ́змы

ребро ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
ребро ́ прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

ребро ́ тригра ́нного кута ́
ребро ́ трёхгра ́нного угла ́

револю ́ція
револю ́ция

Револю ́ція гі́дності
Револю́ция досто́инства
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«Револю ́ція на гран ́іті»
«Револю́ция на грани́те»

«револю ́ція цін»
«револю ́ция цен»

регенера ́тор
регенера ́тор

регенера ́ція
регенера ́ция

регіона ́льний ландша ́фтний парк
региона ́льный ландша ́фтный парк

регуля ́рна будо́ва
регуля ́рное строе ́ние

регулято ́рні ге́ни
регулято ́рные ге ́ны

регулято ́рні систе ́ми
регулято ́рные систе ́мы

редагува ́ння
редакти ́рование

реда ́ктор
реда ́ктор

реда ́ктор презента ́цій
реда ́ктор презента ́ций

реда ́ктор те́кстів
реда ́ктор те ́кстов

редиза ́йн
редиза ́йн

редукці ́йний по́діл
редукцио ́нное деле ́ние

редуце ́нти
редуце ́нты

реемігра ́ція
реэмигра ́ция

реєстра ́ція
регистра ́ция

реєстро ́ве коза ́цтво
реестро ́вое каза ́чество

режи ́м
режи ́м

режи ́м окре́мого прожива́ння
подру ́жжя
режи ́м разде ́льного прожива ́ния
супру ́гов

режи ́м рі ́чки
режи ́м реки ́

резе ́рвна ко́пія
резе ́рвная ко́пия

резе ́рвний об’є ́м
резе ́рвный объё ́м

резона ́нс
резона́нс

резона ́нсні (грани ́чні) структу ́ри
преде ́льные (резона ́нсные) структу ́ры

резона ́нс у ко́лі змі́нного струму
резона́нс в цепи́ переме́нного то ́ка

резона ́тори
резона́торы

резорци ́н
резорци ́н

результа ́т дослі ́дження
результа ́т иссле ́дования

результа ́ти
результа ́ты

результати ́вність алгори ́тму
результати ́вность алгори ́тма

результа ́ти рівноможли ́ві
исхо́ды равновозмо ́жные

результа ́т сприя ́тливий
исхо́д благоприя ́тный

ре ́зус-конфлі ́кт
ре ́зус-конфли ́кт
ре ́зус-фа ́ктор
ре ́зус-фа ́ктор
реіндустріаліза ́ція
реиндустирализа ́ция

«рейгано ́міка»
«рейгано ́мика»
реквізи ́ція
реквизи ́ция

рекомбіна ́ція
рекомбина ́ция

реконкі ́ста
реконки ́ста

реконстру ́кція підприє ́мства
реконстру ́кция предприя ́тия

реко́рдер
реко ́рдер

рекреаці ́йні ресу ́рси
рекреацио ́нные ресу ́рсы

ректифікаці ́йна коло ́на
ректификацио ́нная коло́нна

ректифіка ́ція
ректифика ́ция

рекультива ́ція
рекультива ́ция

рекуре ́нтний
рекурре ́нтный

рекурси ́вна підпрогра ́ма
рекурси́вная подпрогра ́мма

реку ́рсія
реку́рсия

релева ́нтність
релева ́нтность

релі ́гії світов ́і, регіона ́льні
рели ́гии мировы ́е, региона ́льные
релігі ́йні ві ́йни
религио ́зные во ́йны

релі ́гія
рели ́гия

релі ́кти
рели ́кты

рельє́ф
релье ́ф
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релятиві ́стська меха ́ніка
релятиви ́стская меха́ника

рема ́рка
рема ́рка, поме ́та
ремесло ́
ремесло ́

ренатура ́ція білкі́в
ренатура ́ция белко ́в

Ренеса ́нс
Ренесса ́нс

ре ́нта
ре ́нта

рентге ́н
рентге ́н

рентге ́нівське випромі ́нювання
рентге ́новское излуче ́ние

рентгено ́метр
рентгено ́метр

реоста ́т
реоста ́т

репара ́ція
репара ́ция

репатріа ́нти
репатриа ́нты

репе ́р
репе ́р

ре ́пліка
ре ́плика

репліка ́ція
реплика ́ция

репродукти ́вна поведі ́нка
репродукти ́вное поведе ́ние

репродукти ́вна систе́ма
репродукти ́вная систе ́ма

репродукти ́вне здоро ́в’я
репродукти ́вное здоро ́вье

репродукти ́вні кліти ́ни
репродукти ́вные кле ́тки

репти ́лії
репти́лии

респонде ́нт
респонде ́нт

респу ́бліка
респу ́блика

реставра ́ція
реставра ́ция

реститу ́ція
реститу ́ция

реструктуриза ́ція
реструктуриза ́ция

реструктуриза ́ція промисло ́вості
реструктуриза ́ция промы ́шленности

ресурсозабезпе ́ченість
обеспе́ченность ресу́рсами

ресурсозбере ́ження
сохране́ние ресу ́рсов

ретикуля ́рна ткани ́на
ретикуля ́рная ткань

ретикуля ́рна форма ́ція
ретикуля ́рная форма ́ция

рефере ́ндум
рефере ́ндум

рефле ́кс
рефле ́кс

рефлекси ́вний до́свід
рефлекси ́вный о́пыт

рефлекто ́рна дуга ́
рефлекто ́рная дуга ́

рефо́рма
рефо́рма

Реформа ́ція
Реформа ́ция

реце ́птор
реце ́птор

рецеси ́вні але ́лі
рецесси ́вные алле ́ли

рециди ́в зло ́чинів
рециди ́в преступле ́ний

рецикліза ́ція
рециклиза ́ция

реци ́клінг
реци ́клинг

ре ́чення
предложе ́ние

ре ́чення-компліме ́нти
предложе ́ния с комплиме ́нтами

речовина ́ в магні ́тному по́лі
вещество ́ в магни ́тном по́ле

речовина ́ (змі ́нного скла ́ду,
неоргані ́чна, органі ́чна,
пості ́йного скла ́ду, проста́,
складна ́)
вещество ́ (переме́нного соста ́ва,
неоргани ́ческое, органи ́ческое,
постоя ́нного соста ́ва, просто ́е,
сло ́жное)

реші ́тка пенне ́та
реше ́тка пенне́та

рибо ́за
рибо ́за

рибонуклеї ́нова кислота́ (РНК)
рибонуклеи ́новая кислота ́ (РНК)

рибонуклеоти ́д
рибонуклеоти ́д

рибосо ́ма
рибосо ́ма

рибосо ́мна РНК (РРНК)
рибосо ́мная РНК (РРНК)

ризоїди
ризо́иды

ри́ма
ри ́фма
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римува ́ння
рифмо ́вка

риніофі ́ти
риниофи ́ты

рині ́т
ринит

ри́нкова економі ́чна систе́ма
ры ́ночная экономи ́ческая систе́ма

ри́нкове господа́рство
ры ́ночное хозя́йство

ри́нкові відно́сини
ры ́ночные отноше ́ния

рису ́нок
рису ́нок

ритм
ритм

ритмі ́чність
ритми ́чность

ритмомело ́дика
ритмомело ́дика

рито́рика
рито ́рика

ритуа ́л
ритуа ́л

рифт
рифт

рици ́нова олія
касто ́ровое ма ́сло

рі ́вень
у ́ровень

рі ́вень мо ́ви
у ́ровень ре ́чи

рівни ́ни перви ́нні, втори́нні
равни ́ны перви ́чные, втори ́чные

рі ́вні ве́ктори
ра ́вные ве ́кторы

рі ́вні відрі ́́зки
ра ́вные отре ́зки

рі ́вні до ́ступу до спі ́льних
докуме́нтів
у ́ровни до ́ступа к о ́бщим докуме ́нтам

рі ́вні ко ́мплексні чи ́сла
ра ́вные ко ́мплексные чи́сла

рі ́вні кути ́
ра ́вные углы ́

рі ́вні многоку ́тники
ра ́вные многоуго ́льники

рі ́вні організа ́ції живо́ї мате́рії
у ́ровни организа ́ции живо ́й мате ́рии

рі ́вні фігу ́ри
ра ́вные фигу ́ры

рівнова ́га хімі ́чна
равнове ́сие хими ́ческое

рівнова ́жна су́міш
равнове ́сная смесь

рівнова ́жний проце ́с
равнове ́сный проце ́сс

рівнозмі ́нний рух
равнопереме ́нное движе ́ние

рівномі ́рний прямоліні ́йний рух
равноме ́рное прямолине ́йное
движе ́ние

рівном ́ірний рух по ко ́лу
равноме ́рное движе ́ние по кру́гу

рівноприско ́рений рух
равноуско ́ренное движе ́ние

рівня ́ння
уравне ́ние

рівня ́ння Берну ́ллі
уравне ́ние Берну́лли

рівня ́ння диференціа ́льне
уравне ́ние дифференциа ́льное

рівня ́ння Ейнште́йна для
фотоефе́кту
уравне ́ние Эйнште ́йна для
фотоэффе ́кта

рівня ́ння з двома ́ змі́нними
уравне ́ние с двумя́ переме ́нными

рівня ́ння ірраціона ́льне
уравне ́ние иррациона ́льное

рівня ́ння Клапейро ́на
уравне ́ние Клапейро́на

рівня ́ння ліні ́йне з двома ́
змі ́нними
уравне ́ние лине́йное с двумя́
переме ́нными

рівня ́ння ліні ́йне з одніє́ю
змі ́нною
уравне ́ние лине́йное с одно́́й
переме ́нной

рівня ́ння логарифмі ́чне
уравне ́ние логарифми́ческое

рівня ́ння найпрості ́ше
тригонометри ́чне
уравне ́ние просте́йшее
тригонометри ́ческое

рівня ́ння показнико ́́ве
уравне ́ние показа ́тельное

рівня ́ння показнико ́́во-степене ́ве
уравне ́ние показа ́тельно-степенно ́́е

рівня ́ння ста ́ну ідеа ́льного га́зу
(рівня ́ння
Менделє́єва–Клапейро ́на)
уравне ́ние состоя ́ния идеа ́льного га ́за
(уравне ́ния Менделе́ева–Клапейро ́на)

рівня ́ння стоя ́чої хви́лі
уравне ́ние стоя ́чей волны ́

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



рівня ́ння теплово́го бала ́нсу
уравне ́ние теплово́го бала ́нса

рівня ́ння термохімі ́чне
уравне ́ние термохими ́ческое

рівня ́ння тригонометри ́чне
однорі ́дне n-го сте ́пеня
уравне ́ние тригонометри́ческое
одноро ́дное n-ой сте ́пени

рівня ́ння хімі ́чне
уравне ́ние хими ́ческое

рід
род

рідина ́
жи ́дкость

ріди ́нно-мозаї ́чна моде́ль будо́ви
кліти ́нної мембра́ни
жи ́дкостно-мозаи́чная моде́ль
строе ́ния кле ́точной мембра ́ны

рід іме ́нників
род существи ́тельных

рідка ́ фа ́за
жи ́дкая фа ́за

рідке́ ми́ло
жи ́дкое мы ́ло

рідке́ па́ливо
жи ́дкое то ́пливо

рідке́ скло́
жи ́дкое стекло ́

рі ́дкісний елеме ́нт
ре ́дкий элеме́нт

різни ́ця
ра ́зность

різни ́ця квадра ́тів
ра ́зность квадра ́тов

різни ́ця кубі́в
ра ́зность кубо́в

різни ́ця многочле ́нів
ра ́зность многочле ́нов

різни ́ця потенціа́лів
ра ́зность потенциа ́лов

різнова ́ги
разновесы ́

різно ́вид
разнови ́дность

різці ́
резцы ́

Рік А́фрики
Год А́фрики

ріст
рост

річ
вещь

рі ́чище
ру ́сло

рі ́чка
река ́, ре ́чка

річкова ́ доли́на
речна́я доли ́на

річкова ́ систе́ма
речна́я систе ́ма

річкови ́й басе ́йн
речно ́й бассе ́йн

річкови ́й стік
речно ́й сток

річне ́ кільце ́
годи ́чное кольцо ́

робо ́та сил електри́чного по ́ля
рабо ́та сил электри ́ческого по ́ля

робо ́та си́ли при перемі́щенні ті́ла
рабо ́та си ́лы при перемеще ́нии те ́ла

робо ́та си́ли пру́жності
рабо ́та си ́лы упру ́гости

робо ́та си́ли тертя́
рабо ́та си ́лы тре ́ния

робо ́та си́ли тяжі́ння
рабо ́та си ́лы тяготе ́ния

робо ́та стру ́му
рабо ́та то ́ка

робо ́ча гру ́па
рабо ́чая гру ́ппа

робо ́ча о́бласть
рабо ́чая о ́бласть

робо ́ча ста ́нція
рабо ́чая ста ́нция

робо ́чий а́ркуш
рабо ́чий лист

робо ́чий стіл
рабо ́чий стол

робо ́чий час
рабо ́чее вре ́мя

рогі ́вка
рогови ́ца (рогова ́я оболо ́чка)

роди ́на
семья́

роди ́на хімі ́чних елеме ́нтів
семе ́йство хими ́ческих элеме ́нтов

ро ́дій
ро́дий

родова ́ грома ́да (рід)
родова ́я общи́на (род)

родови ́й відмі ́нок
роди ́тельный паде ́ж

родо ́вище
месторожде ́ние

ро ́за вітрі́в
ро́за ветро ́в

розба́влена кислота ́
разба ́вленная кислота ́
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розба́влений ро ́зчин
разба ́вленный раство ́р

розба́влення
разбавле ́ние

розбі ́р
разбо ́р; рассмотре ́ние

«розви ́нений соціалі́зм»
«развито ́й социали ́зм»

ро ́звиток
разви ́тие

ро ́звиток з непо́вним
перетво ́ренням
разви ́тие с непо ́лным превраще ́нием

ро ́звиток з по ́вним перетво ́ренням
разви ́тие с по́лным превраще́нием

ро ́звиток росли́ни
разви ́тие расте ́ния

ро ́зв’язок зада ́чі
реше ́ние зада ́чи

ро ́зв'язок рекуре ́нтного рівня ́ння
реше ́ние рекурре ́нтного уравне́́ния

ро ́зв'язок рівня ́ння
реше ́ние уравне́́ния

ро ́зв'язок рівня ́ння з двома ́
змі ́нними
реше ́ние уравне́́ния с двумя ́
переме ́нными

ро ́зв'язок систе́ми рівня ́нь
реше ́ние систе́мы уравне́ний

розв’я́зування зада́чі
реше ́ние зада ́чи

розгалу ́жений карбо́новий
ланцю ́г
разветвлё ́нная углеро ́дная
(карбо ́новая) цепь

розгалу ́жені алгори ́тми
разветвле ́нные алгори ́тмы

розгалу ́ження карбо́нового
ланцюга ́
разветвле ́ние углеро ́дной
(карбо ́новой) цепи́

розго́ртка ко́нуса
развё ́ртка ко́нуса

розго́ртка ку́ба
развё ́ртка ку ́ба

розго́ртка многогра ́нника
развё ́ртка многогра ́нника

розго́ртка прямоку ́тного
паралелепі ́педа
развё ́ртка прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

розго́ртка цилі́ндра
развё ́ртка цили́ндра

розго́ртка чотирику ́тної пірамі ́ди
развё ́ртка четырёхуго ́льной
пирами ́ды

ро ́зділ докуме́нта
разде ́л докуме́нта

розді ́лення су ́міші
разделе ́ние сме ́си

розділо ́вий знак
знак препина ́ния

розді ́льна зда ́тність екра ́ну
разреша ́ющая спосо ́бность экра ́на

розді ́льна зда ́тність зобра ́ження
разреша ́ющая спосо ́бность
изображе ́ния

розді ́льна зда ́тність при ́нтера
разреша ́ющая спосо ́бность при ́нтера

роздільностате ́ві органі́зми
раздельнопо ́лые органи ́змы

розжа ́рений
раскалё ́нный

розжа ́рювання речовини́
прока ́ливание вещества́

розірва ́ння (шлю́бу, трудово ́го
до́говору)
расторже ́ние (бра ́ка, трудово ́го
до́говора)

роз’їда ́ння
разъеда ́ние

розклада ́ння
разложе ́ние

розклада ́ння ве́ктора
разложе ́ние ве́ктора

розклада ́ння на мно ́жники
многочле ́на
разложе ́ние на мно́жители
многочле ́на

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
квадра ́тів
разложе ́ние на мно́жители ра ́зности
квадра ́тов

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
кубі ́в
разложе ́ние на мно́жители ра ́зности
кубо́в

розклада ́ння на мно ́жники су́ми
кубі ́в
разложе ́́ние на мно́жители су́ммы
кубо́в

розклада ́тися
разлага ́ться

розкла ́дка клавіату́ри
раскла ́дка клавиату ́ры

ро ́зклад числа́ на прості ́ чи́сла
разложе ́ние числа ́ на просты ́е чи́сла
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розкриття ́ дужо ́к
раскры ́тие ско ́бок

розкурку ́лення
раскула ́чивание

ро ́змах ви ́бірки
разма ́х вы ́борки

ро ́змір зобра́ження
разме ́р изображе ́ния

ро ́зміри сторі ́нки
разме ́р страни ́цы

ро ́змір си́мвола
разме ́р си ́мвола

ро ́змір табли́ці
разме ́р табли ́цы

розмі ́тка те ́ксту
разме ́тка те ́кста

розмі ́́щення
размеще ́ние

розмі ́щення зв’язку ́
размеще ́ние свя ́зи

розмі ́щення у про ́сторі
размеще ́ние в простра́нстве

розмно ́ження
размноже ́ние

розмо ́вна ле ́ксика
разгово ́рная ле ́ксика

розмо ́вно-побуто́вий стиль
разгово ́рно-бытово́й стиль

розпаро ́вування електро ́нів
распа́ривание электро ́нов

ро ́зплав
распла ́в

розпла ́влена речовина́ (су́міш)
распла ́вленное вещество ́ (смесь)

розповідне ́ ре ́чення
повествова ́тельное предложе ́ние

розповсю ́дження (хімі ́чних
елеме ́нтів, речови ́н)
распростране ́ние (хими ́ческих
элеме ́нтов, веще ́ств)

розпо ́діл випадко ́вої величини́
распределе ́ние случа ́йной величины ́

розпо ́діл електро ́нної густини́
распределе ́ние электро ́нной
пло́тности

розпо ́діл за ймові ́рностями
распределе ́ние по вероя ́тностям

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно відніма́ння
распредели ́тельное сво́йство
умноже ́ния относи ́тельно вычита ́ния

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно додава́ння
распредели ́тельное сво́йство
умноже ́ния относи ́тельно сложе ́ния

розпоря ́дження майно ́м
распоряже ́ние иму́ществом

розрива ́ючий добі́р
разрыва ́ющий отбо́р

розри ́в зв’язку́
разры ́в свя́зи

розрі ́джений газ
разре ́женный газ

розро ́бка
разрабо ́тка

розро ́блення
разраба ́тывание

розря ́д деся ́тих
разря ́д деся́тых

розря ́д електри́чний
разря ́д электри ́ческий

розря ́ди числа́
разря ́ды числа́

розря ́дка
разря ́дка

розря ́д сотих
разря ́д со́тых

розря ́д ти́сячних
разря ́д ты́сячных

розсе ́лення насе́лення
расселе ́ние населе ́ния

розсі ́яний хімі ́чний елеме ́нт
рассе ́яный хими ́ческий элеме ́нт

Розстрі ́ляне відро ́дження
Расстре ́лянное возрожде ́ние

розташува ́ння зобра ́ження
на сторі ́нці
размеще ́ние изображе ́ния
на страни ́це

розто́п
распла ́в

ро ́зтяг
растяже ́ние

ро ́зчин
раство ́р

розчи ́нена речовина ́ (сполу ́ка)
растворё ́нное вещество ́ (соедине ́ние)

розчи ́нення
растворе ́ние

ро ́зчини (бу ́ферні, і ́стинні,
коло ́їдні, наси́чені, ненаси ́чені,
переси ́чені)
раство ́ры (бу́ферные, и ́стинные,
колло́идные, насы́щенные,
ненасы ́щенные, пересы́щенные)
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розчи ́нна речовина́
раствори ́мое вещество ́

розчи ́нник
раствори ́тель

розчи ́нність
раствори ́мость

розчиня ́ти
растворя ́ть

розшарува ́ння су́міші
расслое ́ние сме́си

розши ́рення і ́мені фа ́йлу
расшире ́ние и ́мени фа́йла

розще ́плення
расщепле ́ние

рома ́н
рома́н

рома ́нс
рома́нс

рома ́нський стиль
рома́нский стиль

рома ́нські мо́ви
рома́нские языки́

романти ́зм
романти ́зм

романти ́чний геро ́й
романти ́ческий геро ́й

рома ́н-хро́ніка
рома́н-хро ́ника

ромб
ромб

ромбі́чна сі́рка
ромби ́ческая се ́ра

ропа ́
рапа ́

роса ́
роса ́

росли ́ни-біореа ́ктори
расте́ния-биореа ́кторы

росли ́нне угрупо ́вання
расти ́тельное соо́бщество

росли ́нність
расти ́тельность

ростові ́ ру ́хи росли ́н
ростовы́е движе ́ния расте́ний

ротова ́ порожни́на
ротова ́я по ́лость

ротови́й апара́т
ротово́й аппара́т

рту ́тний термо ́метр
рту́тный термо ́метр

ртуть
ртуть

рубе ́ць
рубе ́ц

рубі ́дій
руби ́дий

рубі ́н
руби ́н

рубі ́нове скло
руби ́новое стекло ́

ру́бчик
ру ́бчик

рудиме ́нти
рудиме ́нты

Руї́на
Руи́на (период в истории Украины
между 1657 и 1687 годами)

руйнува ́ння (кристалі ́чної ґра ́тки,
криста ́лу, моле ́кули, хімі́чного
зв’язку́)
разруше ́ние (кристалли ́ческой
решё ́тки, криста́лла, моле ́кулы,
хими ́ческой свя́зи)

рукокри ́лі
рукокры́лые

рукопи ́сне письмо ́
рукопи ́сное письмо ́

рурбаніза ́ція
рурбаниза ́ция

руси ́ни
ру ́сины

руси ́нство
ру ́синство

русифіка ́ція (росіяніза ́ція)
русифика ́ция

ру́сичі
ру ́сичи

ру́сло
ру ́сло

русофі ́ли
русофи ́лы

Русь (Русь-Украї́на)
Русь (Русь-Украи́на)

рух
движе ́ние

рух заря́джених части ́нок
в магні ́тному по́лі
движе ́ние заря ́женных части ́ц
в магни́тном по́ле

рухли ́вий а́том гідроге ́ну
подви ́жный а́том водоро́да
(гидроге ́на)

Рух неприє ́днання
Движе ́ние неприсоедине ́ния

рухова́ сенсо́рна систе ́ма
сенсо́рная систе́ма движе ́ния

рухови ́й (відцентро ́вий) нейро ́н
дви ́гательный нейро ́н

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



рухо ́мий блок
подви ́жный блок

рухо ́мий по ́яс
подви ́жный по́яс

рух О́пору
движе ́ние Сопротивле ́ния

рух ті́ла, ки́нутого горизонта ́льно
движе ́ние те ́ла, бро ́шенного
горизонта ́льно

рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту
движе ́ние те ́ла, бро ́шенного под угло ́м
к горизо ́нту

рух ті́ла під ді ́єю де́кількох сил
движе ́ние те ́ла под де ́йствием
не ́скольких сил

руші ́йна си ́ла
дви ́жущая си́ла

руші ́йний добі́р
дви ́жущий отбо ́р

ряд
ряд

ряд (акти ́вності мета ́лів,
гомологі ́чний, електро ́дних
потенціа ́лів, електрохімі ́чний,
напру ́г)
ряд (акти́вности мета ́ллов,
гомологи ́ческий, электро ́дных
потенциа ́лов, электрохими ́ческий,
напряже ́ний)

ряд да ́них
ряд да ́нных

ряд натура ́льних чи ́сел
ряд натура ́льных чи ́сел

рядо ́к
строка ́

рядо ́к за́головка
строка ́ заголо ́вка

рядо ́к меню ́
строка ́ меню ́
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С
сава ́на
сава ́нна

са ́жа
са ́жа

саліци ́лова кислота ́
салици ́ловая кислота ́

са ́льні за ́лози
са ́льные же́лезы

сальтаціоні ́зм
сальтациони ́зм

самвида ́в
самизда ́т

самовря ́дний соціалі́зм
самоуправля ́емый социали ́зм

самодержа ́вство (абсолюти ́зм)
самодержа ́вие (абсолюти ́зм)
самозайма ́ння речовини ́
самовозгора ́ние вещества ́

самоза ́хист
самозащи ́та

самокалі ́цтво
самоуве ́чье (аутотоми ́я)
самості ́йний га ́зовий розря ́д
самостоя ́тельный га ́зовый разря ́д

самості ́йники
самости ́йники

самості ́йні части ́ни мо ́ви
самостоя ́тельные ча ́сти ре ́чи

самочи́нний проце́сс
самово ́льный проце ́с

самура ́ї
самура ́и

сана ́ція
сана́ция

сангві ́нік
сангви ́ник

саніта ́рний кордо ́н
санита ́рный кордо ́н

са ́нкція
са ́нкция

сапротро ́фи
сапротро ́фы

сапфі ́р
сапфи ́р

сати ́ра
сати́ра

сахара ́ти
сахара ́ты

сахари ́ди
сахари ́ды

сахари ́н
сахари ́н

сахаро ́за
сахаро ́за

сваві ́лля
произво ́л

свине́ць
свине ́ц

свідо́мість
созна ́ние

свіжови ́готовлений (ро ́зчин,
реакти ́в)
свежопригото ́вленный (раство ́р,
реакти ́в)

сві ́йські твари ́ни
дома́шние живо́тные

світі ́ння
свече ́ние

сві ́тло
свет

світлова ́ мікроскопі ́я
светова ́я микроскопи ́я

світлова ́ фа ́за фотоси́нтезу
светова ́я фа ́за фотоси ́нтеза

світлови́й поті ́к
светово ́й пото́к

світлови́й рік
светово ́й год

світлові ́ ква ́нти
световы ́е ква ́нты

світлові ́ про ́мені
световы ́е лучи ́

світлові ́ пучки ́
световы ́е пучки́

світлопоглина ́ння
светопоглоще ́ние

світлості ́йкість
светосто ́йкость

світлочутли ́ві пігме ́нти
светочувстви ́тельные пигме́нты

світлочутли ́вість
светочувстви ́тельность

світне́ по́лум’я
светя ́щееся пла́мя

світни ́й ко ́нус по́лум’я
светя ́щийся ко́нус пла́мени

світова́ війна ́
мирова ́я война ́

світова́ економі ́чна кри́за
мирово ́й экономи ́ческий кри́зис
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Світова ́ організа ́ція торгі ́влі (СОТ)
Всеми ́рная торго ́вая организа ́ция
(ВТО)
світове ́ господа́рство
мирово ́е хозя ́йство

світови ́й океа ́н
мирово ́й океа́н

світови ́й ри ́нок
мирово ́й ры ́нок

світові ́ міста ́
мировы ́е города ́

свобо́да світо ́гляду
і віросповіда ́ння
свобо ́да мировоззре́ния
и вероисповеда ́ния

сеа ́нс
сеа ́нс

сеа ́нс користувача ́
сеа ́нс по ́льзователя

сегме ́нт
сегме ́нт

сегмента ́ція ті ́ла
сегмента ́ция те ́ла

сегрега ́ція
сегрега ́ция

сейсмі ́чні пояси ́
сейсми ́ческие пояса ́

се ́канс
се ́канс

секрето ́рні кліти ́ни
секрето ́рные кле ́тки

секстиліо ́н
секстиллио ́н

се ́ктор
се ́ктор

се ́ктор кру ́га
се ́ктор кру́га

секуляриза ́ція
секуляриза ́ция

секу ́нда
секу ́нда

селе ́ктор
селе ́ктор

селе ́кція
селе ́кция

селе ́н
селе ́н

се ́лище місько́го ти́пу (смт)
посё ́лок городско ́го ти ́па (пгт)
се ́лі
се ́ли

селі ́тра (амоніа ́чна, інді ́йська,
калі́йна, ка ́льцієва, на́трієва,
норве ́зька, чилі ́йська)
сели́тра (аммиа́чная, инди́йская,
кали́йная, ка ́льциевая, на ́триевая,
норве́жская, чили ́йская)

село ́
дере ́вня, село ́

се ́льва
се ́льва

сема ́нтика
сема ́нтика

семивале ́нтний елеме́нт
семивале ́нтный элеме ́нт

сена ́т
сена́т

сенсибіліза ́тори
сенсибилиза ́торы

сенсо́рна систе ́ма
сенсо́рная систе́ма

сенсо́рна систе ́ма бо́лю
сенсо́рная систе́ма бо́ли

сенсо́рна систе ́ма до́тику
сенсо́рная систе́ма прикоснове́ния

сенсо́рна систе ́ма ню́ху
сенсо́рная систе́ма обая́ния

сенсо́рна систе ́ма рівнова́ги
сенсо́рная систе́ма равнове́сия

сенсо́рна систе ́ма смаку́
сенсо́рная систе́ма вку́са

сенсо́рна систе ́ма температу ́ри
сенсо́рная систе́ма температу ́ры

сенсо́рний екра ́н
сенсо́рный экра ́н

сентименталі ́зм
сентиментали ́зм

сепарати ́зм
сепарати ́зм

сепарати ́стський рух
сепарати ́стское движе ́ние

сепара ́тор
сепара́тор

се ́рвер
се ́рвер

се ́рвер відда ́леного до́ступу
се ́рвер удалё ́нного до́ступа

се ́рвіси веб 2.0
се ́рвисы веб 2.0

се ́рвіси інтерне́т
се ́рвисы интерне ́т

сервіту ́т
сервиту ́т

сере ́дина відрі ́зка
середи ́на отре́зка

сере ́динний перпендикуля ́р
відрі ́зка
середи ́нный перпендикуля ́р отре́зка

сере ́динно-океані ́чний хребе́т
среди ́нно-океани ́ческий хребе ́т

сере ́днє арифмети ́чне
сре ́днее арифмети ́ческое
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сере ́днє ву́хо
сре ́днее у́хо

сере ́днє зна́чення
сре ́днее значе́ние

сере ́днє зна́чення величини́
сре ́днее значе́ние величины ́

Сере ́дні віки ́
Сре́дние века ́

сере ́дній мо ́зок
сре ́дний мозг

сере ́дній пока́зник
сре ́дний показа ́тель

сере ́дній результа ́т
сре ́дний результа ́т

сере ́дній рід
сре ́дний род

середньоязико ́вий
среднеязы ́чный

сере ́дня лі́нія трапе ́ції
сре ́дняя ли ́ния трапе́ции

сере ́дня лі́нія трику ́тника
сре ́дняя ли ́ния треуго ́льника

сере ́дня сіль
сре ́дняя соль

середо ́вище життя́
среда ́ жи ́зни

середо ́вище існува ́ння (життя ́)
среда ́ обита ́ния

середо ́вище (кисло́тне, лу ́жне,
нейтра ́льне)
среда ́ (кисло ́тная, ще ́лочная,
нейтра́льная)

середо ́вище програмува́ння
среда ́ программи ́рования

сери ́н
сери́н

серпента ́рій
серпента ́рий

се ́рце
се ́рдце

серце ́вий цикл
серде ́чный цикл

се ́ча
моча ́

се ́ча втори ́нна
моча ́ втори ́чная

се ́ча перви́нна
моча ́ перви ́чная

сечівни́к
мочеиспуска ́тельный кана́л

сечовивідни ́й кана ́л
мочевыводя ́щий кана́л

сечовидільна ́ систе ́ма
мочевыдели ́тельная систе ́ма

сечови ́й міху ́р
мочево́й пузы́рь

сечови ́на
мочеви ́на

сечові ́д
мочето́чник

сечокам’яна ́ хворо ́ба
мочека ́менная боле ́знь

Сива ́ш
Сива ́ш

си́гма-зв’язо́к (σ-зв’язо́к)
си́гма-связь (σ-связь)

сигна ́л
сигна ́л

си́гнум
си́гнум

си́ла
си́ла

си́ла Ампе ́ра
си́ла Ампе ́ра

силабі ́чна систе ́ма віршува́ння
силлаби́ческая систе ́ма
стихосложе ́ния

си́ла Ло ́ренца
си́ла Ло́ренца

си́ла напру ́ження
си́ла напряже ́ния

сила ́ни
сила́ны

си́ла рідко ́го тертя ́
си́ла жи ́дкого тре ́ния

си́ла стру ́му
си́ла то́ка

си́ла тертя ́ ко ́взання
си́ла тре ́ния скольже́ния

си́ла тяжі ́ння
си́ла тяготе ́ния

силікаге ́ль
силикаге ́ль

силіка́т
силика ́т

силіка́т-аніо ́н
силика ́т-анио ́н

силіка́т-іо ́н
силика ́т-ио́н

силіка́тна кислота ́
силика ́тная (кре ́мниевая) кислота ́

силіка́тний клей
силика ́тный клей

силіка́тні фа ́рби
силика ́тные кра ́ски

силіко ́ни
силико ́ны

силіци ́д
силици́д

силі́цій
сили ́ций (кре ́мний)
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силові́ лі́нії
силовы ́е ли ́нии

силові́ лі́нії електри ́чного по ́ля
силовы ́е ли ́нии электри ́ческого поля

силові́ лі́нії магні́тного по ́ля
силовы ́е ли ́нии магни́тного по ́ля

силумі ́н
силуми́н

силурі ́йський пері ́од
силури ́йский пери́од

сильві ́н
сильви ́н

сильвіні ́т
сильвини ́т

си́льний електролі́т
си́льный электроли ́т

сильнокисло ́тне середо ́вище
сильноки ́слая среда́

сильнолу ́жне середо ́вище
сильнощелочна ́я среда́

симбіо́з
симбио ́з

симбіоти ́чна гіпо ́теза похо ́дження
еукаріо ́тів
симбиоти ́ческая гипо ́теза
происхожде ́ния эукарио́тов

симбіотро ́фи
симбиотро ́фы

си́мвол
си́мвол

си́мвол хімі́чного елеме ́нта
си́мвол хими ́ческого элеме ́нта

симетрі ́я
симме ́трия

симетрі ́я відно ́сно площини ́
симме ́три ́я относи ́тельно пло́скости

симетрі ́я відно ́сно прямо ́ї
симме ́три ́я относи ́тельно прямо ́й

симетрі ́я відно ́сно то́чки
симме ́три ́я относи ́тельно то́чки

симпати ́чний ві ́дділ вегетати ́вної
нерво ́вої систе́ми
симпати ́ческий отде ́л вегетати ́вной
не ́рвной систе ́мы

сина́нтроп
сина ́нтроп

си́напс
си́напс

синдика ́т
синдика́т

синдро ́м набу ́того імунодефіци́ту
люди ́ни (СНІД)
синдро́м приобрете ́нного
иммунодефици ́та челове ́ка (СПИД)

сине ́кдоха
сине ́кдоха

сино ́нім
сино ́ним

синопти ́чна ка ́рта
синопти ́ческая ка ́рта

си́нтаксис
си́нтаксис

си́нтез-газ
си́нтез-газ

си́нтез речови́н
си́нтез веще ́ств

синтети ́чна речовина ́
синтети ́ческое вещество ́

синтети ́чна тео ́рія еволю́ції (СТЕ)
синтети ́ческая тео́рия эволю ́ции (СТЭ)

синтети ́чне волокно ́
синтети ́ческое волокно ́

синтети ́чний каучу́к
синтети ́ческий каучу ́к

синтети ́чний матеріа ́л
синтети ́ческий материа ́л

синтети ́чний ми́йний за ́сіб (СМЗ)
синтети ́ческое мо ́ющее сре ́дство
(СМС)

синтети ́чні молекуля́рні маши ́ни
синтети ́ческие молекуля́рные маши́ны

синтети ́чні органі ́чні сполу ́ки
синтети ́ческие органи ́ческие
соедине ́ния

си́нус
си́нус

си́нус го́строго кута ́ прямоку ́тного
трику ́тника
си́́нус о́строго угла ́ прямоуго ́льного
треуго ́льника

синусо ́їда
синусо ́ида

синхроніза ́ція да ́них
синхрониза ́ция да ́нных

сипка ́ речовина́
сыпу ́чее вещество ́

сировина ́
сырьё́

систе́ма (відкри ́та, гетероге ́нна,
гомоге ́нна, закри ́та, ізольо ́вана)
систе ́ма (откры ́тая, гетероге ́нная,
гомоге ́нная, закрытая,
изоли ́рованная)

систе́ма ві́дліку
систе ́ма отсчё ́та

систе́ма керува ́ння вмістом веб-
са ́йту (CMS)
систе ́ма управле ́ния содержи ́мым
са ́йта (CMS)

систе́ма колекти ́вної безпе ́ки
систе ́ма коллекти ́вной безопа ́сности

систе́ма кома ́нд викона ́вця
систе ́ма кома ́нд исполни ́теля
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систе́ма координа ́́т
систе ́ма координа ́т

систе́ма координа ́́т поля ́рна
систе ́ма координа ́т поля́рная

систе́ма координа ́т сфери ́чна
систе ́ма координа ́т сфери ́ческая

систе́ма координа ́т циліндрична ́
система координа ́т цилиндри́ческая

систе́ма о ́рганів
систе ́ма о ́рганов

систе́ма програмува ́ння
систе ́ма программи ́рования

систематиза ́ція нормати ́вно-
правови ́х а ́ктів
систематиза ́ция нормати́вно-
правовы ́х а ́ктов

система ́тика
система ́тика

системати ́чна номенклату ́ра
системати ́ческая номенклату ́ра

системати ́чна одини́ця
системати ́ческая едини́ца

систе́ма чи ́слення
систе ́ма счисле ́ния

систе́ма чи ́слення десятко ́ва
систе ́ма счисле ́ния десяти ́чная

систе́ма чи ́слення ри́мська
систе ́ма счисле ́ния ри́мская

систе́ми колекти ́вної взаємоді ́ї
систе ́мы коллекти ́вного
взаимоде ́йствия

систе́ми опрацюва ́ння
презента ́цій (реда ́ктори
презента ́цій)
систе ́мы обрабо ́тки презента ́ций
(реда ́кторы презента ́ций)

систе́ми опрацюва ́ння числови ́х
да ́них
систе ́мы обрабо ́тки числовы́х да ́нных

систе́ми управлі ́ння ба ́зами да ́них
систе ́мы управле ́ния ба́зами да ́нных

систе́ми управлі ́ння веб-
конте ́нтом
систе ́мы управле ́ния веб-конте́нтом

систе́мна кри ́за
систе ́мный кри́зис

систе́мна магістра ́ль
систе ́мная магистра ́ль

систе́мне меню ́
систе ́мное меню ́

систе́мне програ ́мне
забезпе ́чення
систе ́мное програ ́ммное обеспече ́ние

систе́мний блок
систе ́мный блок

систе́мний диск
систе ́мный диск

си́стола
си́стола
ситоподі ́бна тру ́бка
ситови́дная тру́бка
ситуа ́ція
ситуа ́ция
си́філіс
си́филис
сичу ́г
сычу ́г
сі ́ль
соль
сільське ́ господа́рство
се ́льское хозя́йство
сільськи ́й, се ́лищний, міськи ́й
голова ́
се ́льский, поселко ́вый, городско́й
председа ́тель (глава ́)
сільськогоспо ́дарські росли ́ни
сельскохозя ́йственные расте́ния
сіме ́йне пра́во
семе ́йное пра ́во
сіме ́йства хімі ́чних елеме ́нтів
семе ́йства хими ́ческих элеме ́нтов
сім’я́
семья́
сім’ядо ́ля
семядо ́ля
сім'я́ мов
семья́ языко́в
сімяні ́ міхурці ́
семенны ́е пузырьки́
сіоні ́зм
сиони́зм
сі ́ра речовина ́
се ́рое вещество ́
сі ́рка
се ́ра
сіркобакте ́рії
серобакте ́рии
сірково ́день
сероводоро ́д
сірководне ́ва (сульфі́дна)
кислота ́
сероводоро ́дная кислота ́
сірни ́к
спи ́чка
сірча́на (сульфа ́тна) кислота ́
се ́рная кислота ́
сірча́ний колчеда ́н (піри ́т)
се ́рный колчеда́н (пири́т)
сірчи́ста (сульфі́тна) кислота ́
серни ́стая кислота ́
сірчи́стий газ
серни ́стый газ
сіткі ́вка
сетча ́тка
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січна ́
секу ́щая

скаля́р
скаля ́р

скаля́рний добу́ток ве́кторів
скаля ́рное произведе ́ние ве́кторов

скаля́рні величи́ни
скаля ́рные величи ́ны

ска ́ндій
ска́ндий

ска ́нер
ска́нер

сканува ́льна електро ́нна
мікроскопі ́я
скани ́рующая электро ́нная
микроскопи ́я

сканува ́ння
скани ́рование

скарб
клад

скеле ́тні м’я ́зи
скеле ́тные мы́шцы

скеле ́т по ́ясу кінці́вок
скеле ́т по́яса коне ́чностей

скінче ́нність алгори ́тму
коне ́чность (результати ́вность)
алгори ́тма

скі ́пка (дерев’я ́на, же́вріюча)
лучи ́на (деревя ́нная, тле ́ющая)
склад
слог

склада ́ння слів
составле ́ние слов

скла ́дений (інтегро ́ваний)
докуме́нт
составно ́й (интегри ́рованный)
докуме ́нт

скла ́дений при ́судок
составно ́е сказу ́емое

скла ́дені логі ́чні умо ́ви
составны ́е логи ́ческие усло ́вия

скла ́дені числі ́вники
составны ́е числи́тельные

склад зло ́чину
соста́в преступле ́ния

склад (моле ́кули, речовини ́,
су́міші, спла ́ву)
соста́в (моле ́кулы, вещества́, сме ́си,
спла́ва)
складна ́ синтакси ́чна констру́кція
сло ́жная синтакси ́ческая констру ́кция

складне ́ ре ́чення
сло ́жное предложе ́ние

складне ́ суцві́ття
сло ́жное соцве ́тие

складни ́й
сло ́жный

складни ́й життє́вий цикл
сло ́жный жи ́зненный ци́кл

складни ́к
составля ́ющая

складні ́ білки ́
сло ́жные белки ́

складні ́ ві ́руси
сло ́жные ви ́русы

складні ́ вуглево́ди
сло ́жные углево ́ды

скла ́дність
сло ́жность

скла ́дність алгори ́тму
сложно́сть алгори ́тма

складні ́ числі ́вники
сло ́жные числи ́тельные

складнопідря ́дне ре ́чення
сложноподчинё ́нное предложе ́ние

складноскоро ́чені слова ́
сложносокращённые слова ́

складносуря ́дне ре ́чення
сложносочинё ́нное предложе ́ние

складова ́ (части ́на)
составна ́я (часть)

скла ́дчастий по́яс
скла ́дчатый по́яс

скла ́дчастий фільтр
скла ́дчатый фильтр

скле́ра
скле ́ра

скли ́сте ті́ло
стеклови ́дное те ́ло

склови ́дний
стеклови ́дный

скловолокно ́
стекловолокно ́

скло (ква́рцове, криштале ́ве,
розчи ́нне, рідке́, рубі ́нове)
стекло ́ (ква ́рцевое, хруста ́льное,
раствори ́мое, жи ́дкое, руби ́новое)

скломатеріа ́л
стекломатериа ́л

склопла ́стик
стеклопла ́стик

склоподі ́бний
стеклообра ́зный

склотекстолі ́т
стеклопла ́стик

склоткани ́на
стеклотка ́нь

скляна́ па́лочка
стекля ́нная па ́лочка

скляни ́й ви ́ріб
стекля ́нное изде ́лие

скля́нка (хімі́чна, промивна ́)
стака ́н (хими ́ческий, промы ́вочный)
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сколіо ́з
сколио ́з

скоро́пис
ско ́ропись

скоро́тлива вакуо ́ля
сократи ́тельная вакуо ́ль

скра́плений газ
сжи́женный газ

скра́плювання
сжиже ́ние

скра́плювати
сжижа ́ть

скри ́нінг-програ ́ма
скри ́нинг-програ ́мма
скрипт
скрипт

слабки ́й електролі ́т
сла ́бый электроли ́т

слайд
слайд

сла ́йдова презента ́ція
сла ́йдовая презента ́ция

сла ́нець
сла ́нец

сла ́нцева на́фта
сла ́нцевая нефть

сла ́нцевий газ
сла ́нцевый газ

сленг
сленг

слизова ́ ка ́псула
сли́зистая ка ́псула

сли ́на
слюна ́

слинні ́ за ́лози
слю́нные же ́лезы

слі́дчий
сле ́дователь

слі́зний апара́т
сле ́зный аппара́т

сліпа́ ки́шка
слепа́я кишка ́

слове́сний план
слове ́сный план

слове́сний ряд
слове ́сный ряд

слове́сність
слове ́сность

словни ́к
слова ́рь

сло́во-парази ́т
сло ́во-парази́т
словосклада ́ння, словоскла ́дення
словосложе ́ние

словосполу ́чення
словосочета ́ние

словотві ́р
словообразова ́ние

словофо́рма
словофо ́рма

слов’я́но-гре ́ко-лати́нська шко ́ла
славя ́но-гре ́ко-лати ́нская шко́ла

слов’янофі́ли
славянофи ́лы

слов'я́нські мо́ви
славя ́нские языки ́

слу ́жба відда ́леного до́ступу
до комп’ю́тера
слу́жба удалё ́нного до́ступа
к компью ́теру

слу ́жба передава ́ння фа ́йлів
слу́жба переда ́чи фа ́йлов

слу ́жби інтеракти́вного
спілкува ́ння
слу́жбы интеракти ́вного обще ́ния

слу ́жби миттє ́вого о ́бміну
повідо ́мленнями
слу́жбы мгнове ́нного обме ́на
сообще ́нниями

службо́ве програ ́мне
забезпе ́чення
служе ́бное програ ́ммное обеспече ́ние

службо́ві слова ́
служе ́бные слова ́

службо́ві части ́ни мо ́ви
служе ́бные ча ́сти ре ́чи

слухова ́ сенсо ́рна систе́ма
слухова́я сенсо́рная систе́ма

слухова ́ труба ́
слухова́я труба ́

слухові́ кісточки ́ (молото ́чок,
кова ́делко, стремі ́нце ́)
слуховы́е ко́сточки (молото ́чек,
накова ́льня, стре́мечко)

сльозоточи ́вий газ (лакрима ́тор)
слё ́зоточивый газ (лакрима ́тор)

слюда ́
слюда ́

сма́йлик
сма́йлик

смак
вкус

смакова ́ сенсо́рна систе ́ма
сенсо́рная систе́ма вку́са

смакова ́ цибули ́на
вкусова ́я лу ́ковица

смакови ́й порі ́г
вкусово ́й поро ́г

смакові ́ реце ́птори
вкусовы ́е реце ́пторы

смара ́гд
изумру ́д
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смарт-техноло ́гії
техноло ́гия SMART (СМАРТ)

сме ́рди
сме́рды

смислова ́ компре ́сія (змі ́сту)
те́ксту
смыслова ́я компре ́ссия (содержа ́ния)
те ́кста

смог
смог

смола ́ (кам’янову́гільна,
поліесте ́рова, полікарбамі ́дна,
фенолформальдегі ́дна)
смола ́ (каменноу ́гольная,
полиэфи́рная, поликарбами ́дная,
фенолформальдеги ́дная)

смс-повідо ́млення
SMS, смс-сообще ́ние

сму ́га осі ́лості
черта́ осе́длости

сму ́га прокру ́чування (горта ́ння)
полоса́ прокру́чивания

Сму ́тний час
Сму ́тное вре ́мя

снігова ́ лі́нія
сне́жная ли ́ния

снігомі ́рна ре́йка
снегоизмери ́тельная ре ́йка

сновиді ́ння
сновиде ́ние

собіва́ртість проду ́кції
себесто ́имость проду ́кции

собо ́р
собо ́р

собо ́рність (про є ́дність
украї ́нських земе́ль)
собо ́рность (о еди ́нстве украи ́нских
земе ́ль)

солетво́рний окси ́д
солеобразу ́ющий окси ́д

«Соліда ́рність»
«Солида́рность»

со ́лоді
со́лодь

соло ́дкий смак
сла ́дкий вкус

соло ́дкість
сла ́дкость

соло ́ність води ́
солё ́ность воды ́

солончаки ́
солончаки ́

сольва ́т
сольва ́т

сольвата́ція
сольвата ́ция

сольвато ́ваний йон
сольвати ́рованный ио́н
сольови́й місто ́к
солево ́й мо́стик
соля ́рове масти ́ло
соля ́ровое ма ́сло
сомати ́чна нерво ́ва систе́ма
сомати ́ческая не ́рвная систе ́ма
сон
сон
со ́нна хворо ́ба
со́нная боле ́знь (трипаносомо ́з)
соно ́рний звук
соно́рный звук
со ́нячна радіа ́ція погли ́нута,
пряма ́, розсі ́яна, сума́рна
со́лнечная радиа́ция поглощённая,
пряма ́я, рассе ́янная, сумма ́рная
со ́нячний уда ́р
со́лнечный уда ́р
сорбе́нт
сорбе ́нт
сорбі ́т
сорби́т
со ́рбція
со́рбция
сорт
сорт
сортува ́ння
сортиро ́вка
со ́тка
со́тка
со ́тня
со́тня
соціалі́зм
социали ́зм
«соціалі ́зм з людськи ́м
обли́ччям»
«социали ́зм с челове ́ческим лицо ́м»
соціалісти ́чне змага́ння
социалисти ́ческое соревнова ́ние
соціалісти ́чний реалі ́зм
(соцреалі ́зм)
социалисти ́ческий реали ́зм
(соцреали ́зм)
«соціалісти ́чний та́бір»
«социалисти ́ческий ла ́герь»
соціа ́льна геогра́фія
социа ́льная геогра́фия
соціа ́льна мере ́жа
социа ́льная сеть
соціа ́льна револю́ція
социа ́льная револю ́ция
соціа ́льне ри ́нкове господа́рство
социа ́льное ры ́ночное хозя́йство
соціа ́льні но ́рми
социа ́льные но́рмы
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соціа ́льні се ́рвіси
социа ́льные се́рвисы

соціа ́льно-побуто ́ва по́вість
социа ́льно-бытова ́я по ́весть
соціолінгві́стика
социолингви ́стика

спада ́ння
пониже ́ние

спадко ́ва мінли́вість
насле́дственная изме ́нчивость

спадко ́вість
насле́дственность

спадкода ́вець
наследода ́тель

спадкоє ́мець
насле́дник

спадкува ́ння
насле́дование

спадне ́ програмува ́ння
нисходя ́щее программи́рование

спа́дщина
насле́дство

спа́лах
вспы́шка

спала ́хувати
вспы́хивать

спа́лювання
сжига́ние

спа́лювати
сжига́ть

спам
спам

спа́рені електро ́ни
спа́ренные электро́ны

спа́рення електро ́нів
спа́ривание электро ́нов

спектр
спектр

спектра ́льний ана ́ліз
спектра ́льный ана ́лиз

спектра ́льний склад сві ́тла
спектра ́льный сост́ав све́та

спе ́ктри
спе́ктры

спе ́ктри випромі ́нювання
спе́ктры излуче ́ния

спектро ́граф
спектро ́граф

спектро ́метр
спектро ́метр

спектроско ́п, спектро ́граф
спектроско ́п, спектро ́граф

спектроскопі ́я
спектроскопи ́я

спе ́ктр поглина ́ння
спе́ктр поглоще ́ния

сперматогене ́з
сперматогене ́з
сперматозо ́їд
сперматозо ́ид
сперматоци ́т
сперматоци ́т
специфі ́чний за ́пах
специфи́ческий за́пах
специфі ́чний імуніте ́т
специфи́ческий иммуните ́т
спеціаліза ́ція виробни́цтва
специализа ́ция произво ́дства
спецпосе ́лення
спецпоселе ́ние
спинни ́й моз ́ок
спинно ́й мозг
спинномозкови ́й кана ́л
спинномозгово ́й кана́л
спирт (аромати́чний, ви ́нний,
втори ́нний, деревни ́й, ети ́ловий,
мети ́ловий, наси ́чений,
нашати́рний, перви ́нний;
одноа ́томний, двоа́томний,
триа ́томний)
спирт (аромати ́ческий, ви́нный,
втори ́чный, древе ́сный, эти ́ловый,
мети ́ловый, преде́льный,
нашаты ́рный, перви́чный;
одноа ́томный, двуха ́томный,
трёха ́томный)
спирті ́вка
спирто́вка
спиртове ́ брод ́іння
спиртово ́е броже ́ние
спиртови ́й ро ́зчин
спиртово ́й раство ́р
спи́сок
спи ́сок
спи́сок, що розкрива ́ється
(спадни ́й спи́сок)
раскрыва ́ющийся спи ́сок
співвідно ́сні (кореляти ́вні) слова́
соотноси ́тельные (корреляти ́вные)
слова ́
співвідно ́шення
соотноше ́ние
Співдру ́жність На́цій
Содру ́жество На́ций
співомо́вка
спивомо ́вка (пе ́сенка)
співоса ́дження
соосажде ́ние
співу́часть
соуча́стие
спіка ́ння
спека ́ние
спілкува ́ння
обще ́ние
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спі ́льна електро ́нна па́ра
о́бщая электро́нная па́ра

спі ́льне підприє́мство (СП)
совме ́стное предприя ́тие (СП)

спі ́льні документи
совме ́стные докуме ́нты

спі ́льні електро ́ни
о́бщие электро ́ны

спільнокорене ́ві слова ́
однокоренны ́е слова ́

спін
спин

спі ́нювання
вспе́нивание

спір
спор

спіра ́ль
спира ́ль

спіроме ́трія
спироме́три ́я

сплав
сплав

спла ́влення
сплавле ́ние

спожива ́ч
потреби ́тель

сполу ́ка (ко ́мплексна,
координаці ́йна, хімі ́чна)
соедине ́ние (ко́мплексное,
координацио ́нное, хими ́ческое)

сполу ́ки
соедине ́ния

сполу ́чені посу ́дини
сообща ́ющиеся сосу́ды

сполу ́чення реа ́кція
соедине ́ния реа ́кция

сполу ́чна власти ́вість додава ́ння
сочета ́тельное сво́йство сложе ́ния

сполу ́чна власти ́вість мно ́ження
сочета ́тельное сво́йство умноже ́ния

сполу ́чна ткани ́на
соедини ́тельная ткань

сполу ́чник
сою ́з

сполу ́чні слова ́
соедини ́тельные слова ́

спо ́нсор
спо ́нсор

спонта ́нний проце ́с
спонта́нный проце ́сс

спонта ́нні (неіндуко ́вані) мута ́ції
спонта́нные мута́ции

спонука ́льне ре ́чення
побуди ́тельное предложе ́ние

спо ́ра
спо ́ра

спора ́нгій
спора ́нгий

спорі́днене схре ́щування
ро́дственное скре ́щивание

спорі́дненість до електро ́на
сро ́дство к электро ́ну

спорі́дненість мов
языково ́е родство ́

спо ́рові росли ́ни
спо ́ровые расте́ния

спорого́н
спорого ́н

спороно ́сний колосо ́к
спороно́сный колосо ́к

спороутво ́рення
образова ́ние спор

спо ́сіб вирі́внювання
спо ́соб выра ́внивания

спо ́сіб добува́ння (оде ́ржання)
спо ́соб добы ́чи (получе́ния)

спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
описо ́вий
спо ́соб зада ́ния после ́довательности
описа ́тельный

спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
рекуре ́нтний
спо ́соб зада ́ния после ́довательности
рекурре ́нтный

спо ́сіб обтіка́ння
спо ́соб обтека́ния

спо ́соби дієслі ́в
наклоне ́ния глаго́лов

спо ́соби словотво́рення
спо ́собы словообразова ́ния

спостере ́ження
наблюде ́ние

спостеріга ́ти
наблюда ́ть

спра ́вжнє живонаро ́дження
настоя ́щее живорожде ́ние

спрайт
спрайт

спро ́щення
упроще ́ние

спря ́жена еволю ́ція
коэволю́ция (сопряжённая эволю ́ция)

спря ́ження
сопряже ́ние

спрямо ́ваність
напра ́вленность

срі ́блення
серебре ́ние

срі ́бло
серебро́

срібля ́сто-бі ́лий ко ́лір
серебри ́сто-бе́лый цвет
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срі ́бний
сере ́бряный

стабіліза ́тори
стабилиза ́торы

стабілізу ́ючий добі ́р
стабилизи ́рующий отбо́р

стабі ́льна систе́ма
стаби ́льная систе ́ма

стабі ́льний стан
стаби ́льное состоя ́ние

стабі ́льні (стійкі ́) екосисте ́ми
сто ́йкие экосисте́мы

ста ́дія
ста́дия

ста ́дія по ́ділу
ста́дия деле ́ния

ста ́дія ро ́сту
ста́дія ро́ста

ста ́ла (Авога ́дро, Пла ́нка,
універса ́льна га́зова)
постоя ́нная (Авога ́дро, Пла́нка,
универса ́льная га ́зовая)

ста ́ла Бо ́льцмана
постоя ́нная Бо ́льцмана

стале ́вий
стально́й

ста ́лий
постоя ́нный

ста ́лий ро ́звиток
усто ́йчивое разви ́тие

ста ́лі величи ́ни
постоя ́нные величи ́ны

сталіні ́зм
сталини ́зм

ста ́лість
постоя ́нство

сталь
сталь

станда ́рт
станда ́рт

станда ́ртна підпрогра ́ма
станда ́ртная подпрогра ́мма

станда ́ртний ви ́гляд одночле ́на
станда ́ртный вид одночле ́на

станда ́ртні умо ́ви
станда ́ртные усло ́вия

станіо ́ль
станио́ль

ста ́ново-представни ́цька
мона ́рхія
сосло ́вно-представи ́тельская
мона́рхия

стан речовини ́
состоя ́ние вещества ́

стан речовини ́ агрега ́тний
состоя ́ние вещества ́ агрега ́тное

стан рівнова ́ги
состоя ́ние равнове ́сия

ста ́нум
ста́нум (о ́лово)

стан хімі ́чної рівнова ́ги
состоя ́ние хими ́ческого равнове ́сия

старе ́чий вік
ста́рческий во ́зраст

«Стари ́й поря́док»
«Ста ́рый поря́док»

стари ́ця
ста́рица

старі́ння
старе́ние

старі́ння насе ́лення
старе́ние населе́ния

старі́ння поліме́ру
старе́ние полиме́ра

старослов’яні́зм
старославяни ́зм

старослов’я ́нська мо́ва
старославя ́нский язы ́к

старта́п
старта ́п

старши ́на (коза ́цька)
старши ́на (каза ́цкая)

стате ́ва систе́ма
полова ́я систе ́ма

стате ́ве поколі ́ння
полово ́е поколе́ние

стате ́ве розмно ́ження
полово ́е размноже ́ние

стате ́вий диморфі́зм
полово ́й диморфи ́зм

стате ́вий добі ́р
полово ́й отбо ́р

стате ́вий проце ́с
полово ́й проце ́сс

стате ́вий склад насе ́лення
полово ́й соста ́в населе́ния

стате ́вий член
полово ́й член

стате ́ві за ́лози
половы ́е же ́лезы

стате ́ві кліти ́ни (гаме́ти)
половы ́е кле ́тки (гаме ́ты)

стате ́ві озна ́ки втори ́нні
втори ́чные половы ́е при ́знаки

стате ́ві озна ́ки перви ́нні
перви ́чные половы́е при́знаки

стате ́ві о ́ргани
половы ́е о ́рганы

стате ́ві хромосо ́ми
половы ́е хромосо ́мы
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стате ́во-вікові ́ пірамі ́ди
по́ло-возрастны ́е пирами ́ды
(во ́зрастно-полова́я пирами ́да)

ста ́тика
ста́тика

стати́стика
стати ́стика

стати́стика математи́чна
стати ́стика математи ́ческая

статисти ́чний ме ́тод дослі́дження
статисти ́ческий ме ́тод иссле ́дования

стати́чна еле ́ктрика
стати ́ческое электри ́чество

стати́чна робо ́та м’я́зів
стати ́ческая рабо ́та мышц

стати́чний проце́с
стати ́ческий проце ́сс

ста ́тор
ста́тор

стаття ́
статья ́

ста ́тус
ста́тус

стаха ́нівський рух
стаха ́новское движе ́ние

ство ́рення (страте ́гій розв’яза́ння
завда ́нь)
созда ́ние (страте ́гий реше́ния
зада ́ний)

створи ́ти
созда ́ть

ство ́рювати (моде́лі)
создава ́ть (моде́ли)

стеара ́ти
стеара ́ты

стеари ́нова кислота ́
стеари ́новая кислота ́

стебло́
сте́бель

стек
стек

стенобіо ́нтні ви ́ди
стенобио́нтные ви́ды

стенокарді ́я
стенокарди ́я

степ
степь

сте́пені числа ́ і
сте́пени числа ́ i

степи́
сте́пи

сте́пінь
сте́пень

сте́пінь з раціона́льним
показнико ́м
сте́пень с рациона ́льным показа ́телем

сте́пінь многочле́на
сте́пень многочле ́на

сте́пінь одночле́на
сте́пень одночле ́на

сте́пінь числа́
сте́пень числа ́

стереоізоме ́р
стереоизоме ́р

стереоме ́трія
стереоме ́трия

стереорегуля ́рна будо ́ва
стереорегуля ́торное строе ́ние

стереохі ́мія
стереохи ́мия

стериліза ́ція
стерилиза ́ция

стеро ́їди
стеро ́иды

стехіометри ́чне співвідно́шення
стехиометри ́ческое соотноше ́ние

стехіометри ́чні коефіціє́нти
стехиометри ́ческие коэффицие ́нты

стехіоме ́трія
стехиометри ́я

сти ́бій
сти́бий (сурьма ́)

стика ́ння (части ́нок, пове́рхонь)
соприкоснове ́ние (части ́ц,
пове́рхностей)

сти ́лі мо ́влення (розмо ́вний,
науко ́вий, худо ́жній)
сти́ли ре ́чи (разгово ́рный, нау́чный,
худо ́жественный)

стилі ́стика
стили ́стика

стилісти ́чно заба ́рвлені слова ́
стилисти ́чески окра ́шенные слова ́

стиль
стиль

стире ́н
стиро ́л

стиска ́ння (газува ́тих речови ́н)
сжа ́тие (газообра ́зных веще ́ств)

сти ́снення да ́них
сжа ́тие да ́нных

стійка ́ електро ́нна конфігура ́ція
а́тома
усто ́йчивая электро ́нная
конфигура ́ция а́тома

стійка ́ рівнова ́га
усто ́йчивое равнове ́сие

стійка ́ систе́ма
усто ́йчивая систе ́ма

стійкі ́ органі ́чні забру ́днювачі
сто ́йкие органи ́ческие загрязни ́тели
(СОЗ)
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сті́йкість
усто ́йчивость

стічні ́ во ́ди
сто ́чные во́ды

сто ́вбур мо ́зку
ствол мо ́зга

стовбуро ́ві кліти ́ни
стволовы ́е кле ́тки

стовпе́ць
столбе́ц

стовпча ́ста ткани ́на листка́
сто ́лбчатая ткань листа ́

сто ́впчик рту ́ті
сто ́лбик рту ́ти

сто ́кові вітри ́
сто ́ковые ветра ́

столі́ття
век, столе ́тие

стоп
сплав

сто ́плення
сплавле ́ние

сто ́плювати
сплавля ́ть

сторі ́нка
страни ́ца

сторона ́ кута ́
сторона ́ угла́

сторона ́ многоку ́тника
сторона ́ многоуго́льника

сто ́рони відпові́дні
сто ́роны соотве́тствующие

сто ́рони кута́
сто ́роны угла́

сто ́рони многоку ́тника
сто ́роны многоуго́льника

сто ́рони многоку ́тника сусі ́дні
сто ́роны многоуго́льника сосе ́дние

сто ́рони прямоку́тника
сто ́роны прямоуго ́льника

сто ́рони трику ́́тника
сто ́роны треуго ́льника

сто ́рони чотирику ́тника
сто ́роны четырёхуго ́льника

сто ́рони чотирику ́тника
протиле ́жні
сто ́роны четыреуго́льника
противополо ́жные

сто ́рони чотирику ́тника сусі ́дні
сто ́роны четырехуго ́льника сосе ́дние

сторо ́нні си́ли
вне ́шние си ́лы

стоя ́нка пе ́рвісних люде́й
стоя ́нка первобы ́тных люде́й

стоя ́чі хви ́лі
стоя ́чие во́лны

стравохі ́д
пищево ́д
страйк
забасто ́вка
страте ́гії адапта ́ції органі ́змів
страте ́гии адапта ́ции органи ́змов
страте ́гія по ́шуку інформаці ́йних
матеріа ́лів
страте ́гия по́иска информацио ́нных
материа ́лов
стратосфе ́ра
стратосфе ́ра
стрес
стресс
стрес-фа ́ктори
стресс-фа́кторы
стрибкоподі ́бна змі́на
власти ́востей
скачкообра ́зная сме ́на сво́йств
стри ́жень
сте́ржень
стри ́мер
стри ́мер
стрі́чка
ле ́нта
стро́к
сро ́к
строк позовно ́ї да ́вності
срок исково ́й да ́вности
стро́ма хлоропла ́стів
стро ́ма хлоропла ́стов
стро́нцій
стро ́нций
строфа ́
строфа ́
структу ́ра докуме́нта
структу ́ра докуме́нта
структу ́ра популя ́ції
структу ́ра популя́ции
структу ́ра програ́ми
структу ́ра програ ́ммы
структу ́ра са ́йту
структу ́ра са́йта
структу ́рна ла ́нка поліме ́ру
структу ́рное звено́ полиме ́ра
структу ́рна фо́рмула
структу ́рная фо ́рмула
структу ́рне програмува ́ння
структу ́рное программи ́рование
структу ́рний ізоме ́р
структу ́рный изоме́р
структу ́рні ге́ни
структу ́рные ге ́ны
струм електри ́чний
ток электри ́ческий
стру ́мінь
пото ́к
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стру ́шування
встря́хивание

сту ́лкові кла ́пани се ́рця
ство ́рчатые кла ́паны се́рдца

сту ́пені порівня́ння прикме ́тників
сте́пени сравне ́ния прилага ́тельных

сту ́пені порівня́ння прислі ́вників
сте́пени сравне ́ния наре ́чий

ступі́нчата дисоціа ́ція
ступе ́нчастая диссоциа ́ция

сту ́пінь (гідро ́лізу,
електроліти ́чної дисоціа ́ції,
оки ́снення, полімериза ́ції)
сте́пень (гидро ́лиза,
электролити ́ческой диссоциа́ции,
окисле́ния, полимериза ́ции)

сту ́пінь порівня ́ння
сте́пень сравне ́ния

суб'є ́кт
субъе ́кт

суб'єкти́вна сторона́
субъекти ́вная сторона ́

сублета ́льні мута ́ції
сублета ́льные мута́ции

субліма ́ція
сублима ́ция

субодини ́ці рибосо ́м
субъедини ́цы рибосо ́м

субсидіа ́рність
субсидиа ́рность

субстра ́т
субстра ́т

субурбаніза ́ція
субурбаниза ́ция

сувереніте ́т
суверените ́т

сугло ́б
суста ́в

суд
суд

суддя́
судья ́

Суде ́тська пробле ́ма
Суде ́тская пробле́ма

суди ́мість
суди ́мость

суди ́на
сосу́д

суди ́нна оболо ́нка
сосу́дистая оболо ́чка

суди ́нні росли́ни
сосу́дистые расте́ния

суди ́но-волокни ́сті пучки ́
сосу́дисто-волокни ́стые пучки́

судо ́ва вла́да
суде ́бная вла ́сть

судоу ́стрій
судоустро ́йство

суку́пність
совоку ́пность

сукце ́сія втори́нна
сукце ́ссия втори ́чная

сукце ́сія перви́нна
сукце ́ссия перви ́чная

султа ́н
султа ́н

сульфа ́т
сульфа ́т

сульфа ́тна (сірча ́на) кислота ́
се ́рная кислота ́

сульфі ́д
сульфи́д

сульфі ́дна (сірководне ́ва)
кислота ́
сероводоро ́дная кислота ́

сульфі ́т
сульфи́т

сульфі ́тна (сірчи́ста) кислота ́
серни ́стая кислота ́

су́льфур
се ́ра

сульфуровмі ́сна сполу ́ка
серосодержа ́щее соедине́ние

су́ма
су́мма

су́ма відрі ́зків
су́мма отре́зков

су́ма куті́в
су́мма угло ́в

су́ма куті́в трику ́тника
су́мма угло ́в треуго ́льника

су́ма поді ́й
су́мма собы́тий

су́ма розря ́дних дода́нків
су́мма разря ́дных слага́емых

сумі ́жні права ́
сме́жные права ́

сумі ́сність кро ́ві
совмести ́мость кро́ви

су́міш (неоднорі ́дна, однорі ́дна)
смесь (неодноро ́дная, одноро ́дная)

су́мчасті
су́мчатые

суні ́ти
сунни́ты

суперфі ́цій
суперфи́ций

супідря ́дність
соподчине ́ние

суплі ́ддя
сопло́дие
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супу ́тній на ́фтовий газ
попу ́тный нефтяно́й газ

суря ́дний
сочини ́тельный, сочинё ́нный

суря ́дний сполу́чник
сочини ́тельный сою́з

суря ́дність
сочине ́ние

суспе ́нзія
суспе ́нзия

суспі ́льна верства́ (суспі ́льний
стан)
обще ́ственный слой (обще ́ственное
сосло ́вие)

суспі ́льна геогра́фія
обще ́ственная геогра́фия

суспі ́льна поведі ́нка твари ́н
обще ́ственное поведе́ние живо́тных

суспі ́льний конте ́кст
обще ́ственный конте ́кст

суспі ́льні відно́сини
обще ́ственные отноше ́ния

суспі ́льно-побуто ́ві пісні́
социа ́льно-бытовы ́е (редко
обще ́ственно-бытовы ́е) пе ́сни

суспі ́льство
о́бщество

су́тність предме ́тної о́бласті
су́щность предме ́тной о́бласти

су́фікс
су́ффикс

суфікса ́льний спо́сіб
словотво ́рення
суффикса ́льный спо́соб
словообразова ́ния

суфікса ́ція
суффикса ́ция

суфражи ́зм
суфражи ́зм

суха ́ перего́нка деревини ́
(піро́ліз)
суха ́я перего ́нка древеси ́ны (пиро ́лиз)

сухожи ́лля
сухожи ́лие

суцві́ття
соцве ́тие

суці ́льний спектр
сплошно́й спектр

суча ́сне суспі ́льство
совреме ́нное о́бщество

суча ́сні біологі ́чні нау́ки
совреме ́нные биологи ́ческие нау ́ки

суча ́сні техноло ́гії
совреме ́нные техноло ́гии

суши ́льна ба ́шта
суши́льная ба́шня

сфе ́ра
сфе́ра
сфе ́ра по ́слуг
сфе́ра услу ́г
сфери ́чна фо́рма електро ́нної
орбіта ́лі
сфери ́ческая фо ́рма электро ́нной
орбита ́ли
сфери ́чне дзе́ркало
сфери ́ческое зе́ркало
сфери ́чні хвилі
сфери ́ческие во ́лны
сфі́нктер
сфи́нктер
схе ́ма
схе́ма
схе ́ма докуме́нта
схе́ма документа
схе ́ма електри ́чного ко ́ла
схе́ма электри ́ческого кру́га
Схі ́дний вал
Восто ́чный вал
Схі ́дні кре ́си
Восто ́чные кре́сы
схре ́щення мов
скреще ́ние языко ́в
сцена ́рій
сцена ́рий
сьоґуна ́т
сёгуна ́т
сюже ́т
сюже́т
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Т
табли́ця
табли ́ца

табли́ця і ́стинності
табли ́ца и ́стинности

табли́ця ко ́дів си́мволів
табли ́ца ко ́дов си́мволов

табли́ця неви ́значених інтегра ́лів
табли ́ца неопределё ́нных интегра ́лов

табли́ця розмі ́щення фа ́йлів
табли ́ца размеще ́ния фа́йлов

табли́ця розпо ́ділу зна ́чень
випадко ́вої величини ́
табли ́ца распределе ́ния значе́ний
случа ́йной величины ́

табли́ця си ́мволів
табли ́ца си ́мволов

табли́чний проце́сор
табли ́чный проце ́ссор

табуля ́ція
табуля ́ция

тавтоло ́гія
тавтоло ́гия

Тає ́мний університе ́т
Та ́йный университе ́т

тайга ́
тайга ́

та ́ксиси
та ́ксисы

таксо ́н
таксо ́н

такт
такт

та ́ктика «ви ́паленої землі ́»
та ́ктика «вы́жженной земли ́»

та ́ктова частота ́
та ́ктовая частота́

тала́мус
тала ́мус

та ́лій
та ́ллий

тало ́м (слань)
талло ́м

тамвида ́в
тамизда ́т

тамга́
тамга ́

та ́нгенс
та ́нгенс

тані́н
тани́н

танта ́л
танта ́л

тарі́лка ректифікаці ́йної коло ́ни
таре ́лка ректификацио ́нной коло́нны

таутоме ́ри
таутоме ́ры

таутомері ́я
таутомери ́я

тачпа ́д
тачпа ́д (сенсо́рная пане́ль)
твари́ни-біореа ́ктори
живо́тные-биореа ́кторы

тве ́рдження
утвержде ́ние

тве ́рдження і́стинне
утвержде ́ние и́стинное

тве ́рдження хи́бне
утвержде ́ние ло́жное

тверди ́й стан речовини́
тве ́рдое состоя ́ние вещества ́

тверди ́й стік
твё ́рдый сток

тверді́ння
затве ́рдевание

тверді́ при́голосні
твё ́рдые согла ́сные

тве ́рдість (жо́рсткість) води ́
жё́сткость воды ́

тверді́ тіла ́
твё ́рдые тела ́

твір
произве ́дение, сочине ́ние
твірна ́ ко ́нуса
образу ́ющая ко́нуса

твірна ́ ткани ́на
образу ́ющая ткань

твірна ́ цилі ́ндра
образу ́ющая цили́ндра

ТВ-тю́нер
ТВ-тюнер

тег
тег

те́за
те ́зис

теза ́урус
теза ́урус

текст
текст

текст-міркува ́ння
текст-размышле ́ние
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те́кстове по́ле (по ́ле вве́дення)
те ́кстовое по́ле

те́кстовий курсо ́р
те ́кстовый ку́рсор

те́кстовий на ́пис
те ́кстовая на ́дпись

те́кстовий проце ́сор
те ́кстовый проце ́ссор

те́кстовий реда ́ктор
те ́кстовый реда ́ктор

те́кстовий файл
те ́кстовый файл

те́кстові об’є ́кти презента ́ції
те ́кстовые объе ́кты презента ́ции

тектоні ́чна будо́ва
тектони́ческое строе ́ние

тектоні ́чні структу ́ри
тектони́ческие структу ́ры

тектоні ́чні ци ́кли
тектони́ческие ци́клы

теку́чість
теку́честь

телеба́чення
телеви ́дение

телеконфере ́нція
телеконфере ́нция

телофа ́за
телофа ́за

телу ́р
теллу́р

те́ма
те ́ма

те́ма докуме ́нта
те ́ма докуме ́нта

темати ́чний по́шук
темати́ческий по ́иск

темати ́чні ви́писки
темати́ческие вы́писки

тембр
тембр

темнова ́ фа ́за фотоси ́нтезу
темнова ́я фа ́за фотоси ́нтеза

темпера ́мент
темпера ́мент

температу ́ра (абсолю ́тного нуля́,
займа ́ння, замерза́ння, кипі ́ння,
кристаліза ́ції ро́зчинів, крити ́чна,
пла ́влення, розчи ́нення)
температу ́ра (абсолю́тного нуля ́,
воспламене ́ния (возгора ́ния),
замерза ́ния, кипе́ния,
кристаллиза ́ции раство ́ров,
крити ́ческая, плавле́ния,
растворе ́ния)

те́мпи еволю ́ції
те ́мпы эволю ́ции

темп мо ́влення
темп ре ́чи

теокра ́тія
теокра ́тия

теоре́ма
теоре́ма

теоре́ма обе ́рнена
теоре́ма обра ́тная

теоре́ма про дво ́х конвої ́рів
теоре́ма о дву́х милиционе ́рах

теоре́ма протиле ́жна
теоре́ма противополо ́жная

теоре́ма пряма ́
теоре́ма пряма ́я

теоре́ма (Га ́усса, Карно ́)
теоре́ма (Га ́усса, Карно ́)

теоре́ма про кінети ́чну ене́ргію
теоре́ма о кинети ́ческой эне ́ргии

теоре́ми взає ́мно обе́рнені
теоре́мы взаи ́мно обра́тные

теорети ́чний ви́хід проду ́кту
реа ́кції
теорети ́ческий вы́ход проду́кта
реа ́кции

тео ́рія
тео́рия

тео ́рія (атомісти ́чна (Дальто ́на),
Арре́ніуса, Бо ́ра, Бу ́тлерова,
Ве́рнера, горі́ння кисне ́ва, кисло́т
і осно ́в, хімі ́чної будо́ви)
тео́рия (атомисти ́ческая (Дальто ́на),
Арре́ниуса, Бо ́ра, Бу́тлерова, Ве ́рнера,
кислоро ́дного горе́ния, кисло́т
и основа ́ний, хими ́ческого строе ́ния)

тео ́рія ймові ́рностей
тео́рия вероя́тности

тепе ́рішній час
настоя ́щее вре ́мя

теплова ́ електроста ́нція (ТЕС)
теплова ́я электроста ́нция (ТЭС)

теплова ́ рівнова ́га
теплово ́е равнове ́сие

теплове ́випромі ́нювання
теплово ́е излуче ́ние

теплови ́й ефе́кт хімі́чної реа ́кції
теплово ́й эффе ́кт хими ́ческой реа ́кции

теплови ́й уда ́р
теплово ́й уда ́р

теплові́ двигуни ́
тепловы ́е дви ́гатели

тепловідда ́ча
теплоотда ́ча

теплові́ пояси ́
тепловы ́е пояса ́

теплоелектроцентра ́ль (ТЕЦ)
теплоэлектроцентра ́ль (ТЭЦ)
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теплоє ́мність (відно́сна, пито ́ма)
теплоё ́мкость (относи ́тельная,
уде ́льная)

теплоо ́бмін
теплообме ́н

теплообмі ́нник
теплообме ́нник

теплопрові ́дність
теплопрово ́дность

теплота ́ (гідрата ́ції, згоря ́ння,
розрива ́ння зв’язкі́в, розчи ́нення,
сольвата́ції, утво ́рення)
теплота ́ (гидрата́ции, сгора ́ния,
разры ́ва свя́зей, растворе ́ния,
сольвата ́ции, образова ́ния)

теплота ́ пароутво́рення
теплота ́ парообразова́ния

теплота ́ пла́влення
теплота ́ плавле́ния

теплотво ́рна зда́тність
теплотво ́рная спосо ́бность

теплоутво ́рення
теплообразова ́ние

тера́си
терра ́сы

терези ́
весы ́

терико ́ни
террико ́ны

територіа ́льна грома ́да
территориа ́льная громада, общи ́на

територіа ́льна поведі ́нка
территориа ́льное поведе ́ние

територіа ́льна структу ́ра
господа ́рства
территориа ́льная структу ́ра хозя ́йства

територіа ́льна (сусі ́дська)
грома ́да
территориа ́льная (сосе ́дская) общи ́на
(о ́бщество, гру ́ппа)

територіа ́льний (географі ́чний)
по ́діл пра ́ці
территориа ́льное (географи ́ческое)
разделе ́ние труда ́

терито ́рія
террито ́рия

те́рмін
те ́рмин

терміна ́л морськи ́й
термина ́л морско ́й

терміноло ́гія
терминоло ́гия

термі́ти
терми́тные сме́си (терми ́ты)

термі́тний проце́с
терми́тный проце ́сс

термі́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
терми́ческий кре́кинг нефтепроду ́ктов

термодина ́міка
термодина ́мика

термодина ́міка хімі́чних проце́сів
термодина ́мика хими ́ческих
проце ́ссов

термодинамі ́чна систе ́ма
термодинами ́ческая систе́ма

термодинамі ́чний проце́с
термодинами ́ческий проце ́сс

термодинамі ́чні величи́ни
термодинами ́ческие величи ́ны

термоелектро ́нна емі ́сія
термоэлектро ́нная эми ́ссия

термо ́метр
термо ́метр

термопа ́ра
термопа ́р

термопласти ́чний поліме ́р
термопласти ́ческий полиме ́р

термореакти ́вний поліме ́р
термореакти ́вный полиме ́р

терморегуля ́ція
терморегуля ́ция

термостійке ́ скло
термосто ́йкое стекло́

термості ́йкість
термосто ́йкость

термохімі ́чне рівня ́ння
термохими ́ческое уравне ́ние

термоя ́дерна реа ́кція
термоя ́дерная реа ́кция

термоя ́дерний си ́нтез
термоя ́дерный си ́нтез

теро ́р
терро ́р

терори ́зм
террори ́зм

терпе ́ни
терпе ́ны

терпено ́їди
терпено ́иды

тертя́ ко́чення
тре ́ние каче́ния

тест
тест

те́стер
те ́стер

те́стовий набі ́р вхідни ́х да ́них
те ́стовый набо ́р входны ́х да ́нных

тестостеро ́н
тестостеро ́н

тетра ́едр
тетра ́эдр
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тетраедри ́чна будо́ва (йо ́на
амо ́нію, моле ́кул алка ́нів)
тетраэдри ́чное строе́ние (ио́на
аммо́ния, моле́кул алка ́нов)
тетра ́едр пра ́вильний
тетра ́эдр пра ́вильный

тетраетилсвине ́ць
тетраэтилсвине ́ц

тетрахлоромета ́н
тетрахлормета ́н

тетчери ́зм
тэтчери ́зм

техне ́цій
техне́ций

техні ́чна сировина ́
техни ́ческое сырьё́

техні ́чний спирт
техни ́ческий спирт

техні ́чні умо ́ви (ТУ)
техни ́ческие усло ́вия (ТУ)
техноге ́нна катастро ́фа
техноге ́нная катастро ́фа

технологі ́чний проце ́с
технологи ́ческий проце ́сс

техноло ́гія
техноло ́гия

техноло ́гія OLE
техноло ́гия OLE (Object Linking and
Embedding – техноло ́гия свя ́зывания
и внедре ́ния объе ́ктов)
техноло ́гія хімі́чна
техноло ́гия хими ́ческая

технопо́ліси
технопо ́лисы

техносфе ́ра
техносфе ́ра

те́чії (океані ́чні, морські ́)
тече́ния (океани ́ческие, морски ́е)
ти ́гель
ти ́гель

тилако ́їди
тилако ́иды

тимі ́н
тими́н

ти ́мус
ти ́мус

тимчасо ́вий нерво ́вий зв'язо́к
вре ́менная не ́рвная связь

тимчасо ́во неконтрольо ́вана
терито ́рія
вре ́менно неконтроли́руемая
террито ́рия

тимчасо ́во окупо ́вана терито́рія
вре ́менно оккупи́рованная
террито ́рия

тип
тип

тип да ́них
тип да ́нных
ти ́пи відмі ́н іме́нників
ти ́пы склоне́ний существи ́тельных
ти ́пи деформа ́ції
ти ́пы деформа ́ции
ти ́пи комп’ю́терів
ти ́пы компью́теров
ти ́пи мо ́влення (ро ́зповідь, о ́пис,
ро ́здум)
ти ́пы речи (расска ́з, описа́ние,
размышле ́ние)
ти ́пи напівпровідникі ́в
ти ́пы полупроводнико ́в
ти ́пи самості ́йного розря ́ду
ти ́пы самостоя ́тельного разря ́да
типіза ́ція краї́н
типиза ́ция стран
тип клі ́мату
тип кли́мата
тип мо ́ви
тип языка ́
типоло́гія
типоло́гия
тип ре ́чення
тип предложе ́ния
тирані ́я
тирани ́я
тире ́
тире ́
тирози ́н
тирози ́н
тиск
давле ́ние
тиск (атмосфе ́рний, наси́ченої
па́ри, осмоти ́чний, парціа ́льний)
давле ́ние (атмосфе ́рное,
насы́щенного па ́ра, осмоти ́ческое,
парциа ́льное)
тиск рідини ́ на дно посу́дини
давле ́ние жи ́дкости на дно сосу́да
тиск сві ́тла
давле ́ние све ́та
тисячолі́ття
тысячеле ́тие
тита́н
тита ́н
титр
титр
титрува ́ння
титрова ́ние
тичи́нка
тычи́нка
тіле́сний кут
теле ́сный у́гол
ті́ло геометри́чне
те ́ло геометри ́ческое
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ті́ло оберта ́ння
те ́ло враще ́ния
ті́ло фізи ́чне
те ́ло физи́ческое
тіньова ́ еконо́міка
тенева ́я эконо ́мика
ткани ́на
ткань
ткани ́на росли́ни
ткань расте́ния
ткани ́ни внутрі ́шнього
середо ́вища
тка ́ни вну́тренней среды́
ткани ́нна рідина ́
тка ́невая жи ́дкость
ткани ́нний рі ́вень організа́ції
тка ́невый у́ровень организа ́ции
тлі ́ння
тле ́ние
тлума ́чний словни ́к
толко́вый слова ́рь
товка́чик
пе ́стик
товста ́ ки́шка
то́лстый кише ́чник
товщина ́
толщина ́
токси ́ни
токси́ны
токси ́чна речовина ́ (сполу ́ка)
токси́чное вещество ́ (соедине ́ние)
токси ́чність
токси́чность
толуе́н
толуо́л
тонка ́ ки́шка
то́нкий кише ́чник
тонкодиспе ́рсна систе ́ма
тонкодиспе ́рсная систе ́ма
тоно ́метр
тоно ́мeтр
то́нус м’я ́зів
то́нус мышц
то́пік
то́пик
тополо ́гія
тополо ́гия
тор
тор
то́рій
то́рий
торф
торф
тоталітари ́зм
тоталитари ́зм
тоталіта́рна еконо ́міка
тоталита ́рная эконо ́мика
тоталіта́рний політи́чний режи ́м
тоталита ́рный полити́ческий режи ́м
тоталіта́рний режи ́м
тоталита ́рный режи ́м
тотемі ́зм
тотеми ́зм

тото ́жність
то́ждество
тото ́жно рі ́вні ви́рази
то́ждественно ра ́вные выраже ́ния
то́чка
то́чка
то́чка відно́влення
то́чка восстановле ́ния
то́чка до́ступу
то́чка до́ступа
то́чка до́тику
то́чка каса́ния
то́чка екстре ́муму
то́чка экстре ́мума
то́чка зупи ́ну
то́чка остано́вки
то́чка кипі ́ння
то́чка кипе́ния
то́чка ма́ксимуму
то́чка ма ́ксимума
то́чка мі ́німуму
то́чка ми ́нимума
то́чка опо ́ри
то́чка опо ́ры
то́чка переги ́ну гра ́фіка фу ́нкції
то́чка переги ́ба гра ́фика фу ́нкции
то́чка пере ́тину бісектри ́с
трику ́тника
то́чка пересече ́ния биссектри ́с
треуго ́льника
то́чка пере ́тину середи ́нних
перпендикуля ́рів сторі ́н
трику ́тника
то́чка пересече ́ния середи ́нных
перпендикуля ́ров сторо ́н
треуго ́льника
то́чка пла ́влення
то́чка плавле ́ния
то́чка розри ́ву фу ́нкції
то́чка разры ́ва фу́нкции
то́чка роси ́
то́чка росы ́
то́чкова діагра ́ма
диагра ́мма рассе ́яния (то́чечная
диагра ́мма)
то́чність вимі ́рювання
то́чность измере ́ния
то́чність мо ́влення
то́чность ре ́чи
травесті ́я
травести ́я
тра ́влення
пищеваре ́ние
травна́ вакуо ́ля
пищевари ́тельная вакуо ́ль
травна́ систе́ма
пищевари ́тельная систе ́ма
травни ́й кана ́л
пищевари ́тельный кана ́л
травні ́ за ́лози
пищевари ́тельные же ́лезы
травні ́ со ́ки
пищевари ́тельные со́ки
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травні ́ ферме ́нти
пищевари ́тельные ферме ́нты
трагікоме ́дія
трагикоме ́дия
традиці ́йне мовозна́вство
традицио ́нное языкове ́дение
траєкто́рія
траекто ́рия
транза ́кція
транза ́кция
транзи ́стор
транзи́стор
транзи ́тні переве ́зення
транзи́тные перево ́зки
трансгене ́з
трансгене ́з
трансге ́нні органі́зми
трансге ́нные органи ́змы
трансге ́нні проду́кти
трансге ́нные проду ́кты
транс-ізоме ́р
транс-изоме ́р
транскри ́пція
транскри ́пция
транслітера ́ція
транслитера ́ция
трансля ́тор
трансля ́тор
трансля ́ція
трансляци ́я
транснаціоналіза ́ція екон́оміки
транснационализа ́ция эконо́мики
транснаціона ́льна корпора ́ція
(ТНК)
транснациона ́льная корпора ́ция (ТНК)
транспира ́ція
транспира ́ция
транспланта ́ція
транспланта ́ция
трансплантоло ́гія
трансплантоло ́гия
транспозо ́ни
транспозо ́ны
тра ́нспорт
тра ́нспорт
транспорти ́р
транспорти ́р
тра ́нспортна РНК (ТРНК)
тра ́нспортная РНК (ТРНК)
тра ́нспортна систе ́ма краї ́ни
тра ́нспортная систе́ма страны ́
тра ́нспорт речови́н
тра ́нспорт веще ́ств
трансформа ́тор
трансформа ́тор
трансценде ́нтне число ́
трансценде ́нтное число́
трапе ́ція
трапе ́ция
трасува ́ння
трассиро ́вка
тра ́фік
тра ́фик

трахе́я
трахе ́я
трек
трек
трест
трест
трете ́йські суди ́
трете ́йские суды́
трети ́нна структу ́ра (моле ́кули)
білка ́
трети́чная структу ́ра (моле́кулы)
белка ́
трети ́нний а́том карбо ́ну
трети́чный а́том углеро ́да (карбо́на)
трети ́нний се ́ктор господа́рства
трети́чный се ́ктор хозя́йства
трети ́нний спирт
трети́чный спирт
тре́тій зако́н Нью ́тона
тре ́тий зако́н Нью́тона
тривале ́нтний елеме ́нт
трёхвале ́нтный элеме ́нт
трива́лість життя ́
продолжи ́тельность жи ́зни
трива́лість проце ́су (реа ́кції)
продолжи ́тельность проце ́сса
(реа ́кции)
тривіа ́льна на́зва
тривиа́льное назва ́ние
тригліцери ́д
триглицери ́д
тригонометри ́чна підстано́вка
тригонометри ́ческая подстано ́вка
тригономе ́трія
тригономе ́трия
тригра ́нний кут
трёхгра ́нный у ́гол
три ́зу ́б
три ́зуб, трезу́б
трику ́тник
треуго ́льник
трику ́тник, впи ́саний в ко́ло
треуго ́льник, впи́санный в окру́жность
трику ́тник, опи ́саний навко ́ло
ко́ла
треуго ́льник, опи ́санный о ́коло
окру ́жности
трику ́тник гостроку́тний
треуго ́льник остроуго ́льный
трику ́тники рі́вні
треуго ́льники ра ́вные
трику ́тник Паска́ля
треуго ́льник Паска ́ля
трику ́тник прямоку́тний
треуго ́льник прямоуго ́льный
трику ́тник рівнобе ́дрений
треуго ́льник равнобе ́дренный
трику ́тник рівносторо́нній
треуго ́льник равносторо ́нний
трику ́тник різносторо́нній
треуго ́льник разносторо ́нний
трику ́тник тупоку́тний
треуго ́льник тупоуго ́льный
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трилобі ́ти
трилоби ́ты
трильйо ́н
триллио ́н
триметиламі ́н
триметилами ́н
тринітрогліцеро ́л (динамі ́т)
тринитроглицери ́н (динами ́т)
тринітроцелюло ́за
тринитроцеллюло ́за
тринітроцелюло ́за (піроксилі ́н)
пироксили ́н (тринитроцеллюло ́за)
трино ́га
трино ́га
триосно ́вна кислота ́
трёхосно ́вная кислота ́
трипле́т (кодо ́н)
трипле ́т
триптофа ́н
триптофа́н
трисе ́кція кута ́
трисе ́кция угла ́
тристу ́лковий кла ́пан
трехство ́рчатый кла ́пан
три ́тій
три ́тий
триумвіра ́т
триумвира ́т
трихлоромета ́н (хлорофо ́рм)
трихлормета ́н (хлорофо ́рм)
тричле ́н
трёхчле ́н
тріа́ди елеме ́нтів
триа ́ды элеме ́нтов
тріа́совий пері ́од
триа ́совый пери ́од
тро́лі
тро́лли
тромб
тромб
тромбопласти ́н
тромбопласти ́н
тромбофлебі ́т
тромбофлеби ́т
тромбоци ́ти
тромбоци ́ты
троп
троп
тропі ́зми
тропи ́змы
тро́пік півде ́нний, півні ́чний
тро́пик ю ́жный, се ́верный
тропосфе́ра
тропосфе ́ра
трости ́нний цу́кор
тростнико ́вый са́хар
трофі ́чна сі́тка
трофи ́ческая се ́ть
трофі ́чна структу ́ра
трофи ́ческая структу ́ра
трофі ́чний рі ́вень
трофи ́ческий у́ровень

трофі ́чні зв’язки ́
трофи ́ческие свя ́зи
тру ́бчаста піч
тру́бчастая печь
трудова ́ дисциплі ́на
трудова ́я дисципли ́на
трудова ́ мігра ́ція
трудова ́я мигра́ция
трудови ́й до́говір
трудово́й догово́р
трудови ́й колекти́в
трудово́й коллекти ́в
трудові ́ відно́сини
трудовы ́е отноше ́ния
трутовики ́
трутовики ́
туберкульо ́з
туберкулё ́з
тугоплавка ́ речовина́
тугопла ́вкое вещество ́
тугоплавке ́ скло
тугопла ́вкое стекло́
тугоплавки ́й мета́л
тугопла ́вкий мета ́лл
тужаві ́ння цеме ́нту
затвердева ́ние цеме ́нта
ту ́луб молю ́ска
ту ́ловище моллю ́ска
тума ́н
тума́н
ту ́ндра
ту ́ндра
ту ́ргор
ту ́ргор
тури ́зм
тури ́зм
турмалі ́н
турмали ́н
тьмя ́ний
ту ́склый
тю ́ркські мо ́ви
тю ́ркские языки́
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У
ува ́га
внима ́ние

увібра ́ння
поглоще ́ние

увібра ́ти
поглоти ́ть

уві́гнуті лі́нзи
во ́гнутые ли́нзы

угрупо ́вання
соо ́бщество

угрупо ́вання а ́томів
группирова ́ние а ́томов

уда ́рний (систолі ́чний) об’є ́м
кро ́ві
уда ́рный объё́м кро ́ви

узага́льнююче сло́во
обобща ́ющее сло ́во

узго ́дження
согласова ́ние

узурпа ́ція вла́ди
узурпа ́ция вла ́сти

українофі ́ли
украинофи ́лы

Украї́нська револю ́ція
Украи́нская револю ́ция

Украї́нська Центра ́льна
Ра ́да (УЦР)
Украи́нская Центра́льная ра ́да (УЦР)

украї ́нська шля ́хта
украи ́нская шля́хта (дворя ́нство)

украї ́нське коза ́цтво
украи ́нское каза ́чество

«украї ́нське пита ́ння»
«украи ́нский вопро ́с»

украї ́нський визво́льний рух
украи ́нское освободи ́тельное
движе ́ние

украї ́нський моде ́рн
украи ́нский моде́рн

украї ́нський націоналісти ́чний рух
украи ́нское националисти ́ческое
движе ́ние

«Украї ́нський П’ємо́нт»
«Украи́нский Пьемо ́нт»

украї ́нський словни ́к
украи ́нский слова ́рь

Украї́нський шта́б партиза ́нського
ру́ху (УШПР)
Украи́нский штаб партиза́нского
движе ́ния (УШПД)

уло́влювач
улови ́тель

улу ́с
улу́с

у́льва
у ́льва

ультима ́тум
ультима ́тум

ультрамікроелеме ́нти
ультрамикроэлеме ́нты

ультрамікроско ́п
ультрамикроско ́п

ультрамікроскопі ́я
ультрамикроскопи ́я

ультрафіоле ́тове
випромі ́нювання
ультрафиоле ́товое излуче ́ние

ультрацентрифугува ́ння
ультрацентрифуги ́рование

у́мисел
у ́мысел

умо ́ва
усло ́вие

умо ́ва доста ́тня
усло ́вие доста ́точное

умо ́ва необхі ́дна
усло ́вие необходи ́мое

умо ́ва початко ́ва
усло ́вие нача́льное

умо ́ва рівнов́аги ва ́желя
усло ́вие равнове ́сия рычага ́

умо ́ва теоре́ми
усло ́вие теоре́мы

умо ́ви ви ́никнення ві ́льних
колива ́нь
усло ́вия возникнове ́ния свобо ́дных
колеба ́ний

умо ́ви ви ́никнення хімі́чної
реа ́кції
усло ́вия возникнове ́ния хими ́ческой
реа ́кции

умо ́ви існув́ання електри ́чного
стру ́му
усло ́вия существова ́ния
электри ́ческого то ́ка

умо ́ви рівнова ́ги тіл
усло ́вия равнове ́сия тел

умо ́ви середо ́вища
усло ́вия окружа ́ющей сре́ды
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умо ́вне землеволоді́ння або
бенефі ́цій
усло ́вное землевладе ́ние или
бенефи ́ций

умо ́вне форматува ́ння
усло ́вное формати ́рование

умо ́вний ви ́раз
усло ́вное выраже ́ние

умо ́вний проце ́с
усло ́вный проце ́сс

умо ́вний рефле ́кс
усло ́вный рефле ́кс

умо ́вний спо ́сіб дієсло ́ва
сослага ́тельное наклоне ́ние глаго́ла

умо ́вність
усло ́вность

універса ́л
универса ́л

універса ́л УЦР
универса ́л УЦР

універса ́льна га́зова стала
универса ́льная га ́зовая постоя ́нная

універса ́льний індика ́тор
универса ́льный индика ́тор

університе ́т
университе ́т

уніта́рна держа ́ва
унита ́рное госуда ́рство

у́нія
у ́ния

упові ́льнений проце ́с
заме ́дленный проце ́сс

упові ́льнення
замедле ́ние

упові ́льнення хімі́чної реа ́кції
замедле ́ние хими ́ческой реа ́кции

упові ́льнювати хімі́чну реа ́кцію
замедля ́ть хими ́ческую реа ́кцию

упові ́льнювач (інгібі ́тор)
ингиби ́тор (замедли ́тель)

уповнова ́жений
уполномо́ченный

упорядко ́вана структу ́ра
упоря ́доченная структу ́ра

упорядко ́ваний рух (електро ́нів,
йо ́нів)
упоря ́доченное движе ́ние
(электро ́нов, ио́нов)

упорядкува ́ння
упоря ́дочение

упу ́щена ви́года
упу ́щенная вы́года

урага ́н
урага ́н

ура ́ження хімі ́чними речови́нами
пораже́ние хими ́ческими вещества ́ми

ура ́н
ура ́н
ураци ́л
ураци ́л
урбаніза ́ція
урбаниза ́ция
уретри ́т
уретри ́т
урі ́з води ́
уре ́з воды ́

уро ́чище
уро ́чище
усино ́влення
усыновле ́ние
у́сне мо́влення
у ́стная речь
уста ́лений
устоя ́вшийся
устано́вчі збо ́ри
учреди ́тельное собра ́ние
устаткува ́ння
обору ́дование
усу́нення
устране ́ние
усу́нення жо ́рсткості води ́
устране ́ние жё́сткости воды ́

утво ́рення (о́саду, газува ́тої
речовини ́)
образова ́ние (оса́дка, газообра́зного
вещества ́)
утиліза ́ція відхо ́дів
утилиза ́ция отхо ́дов
утилі ́та
утили ́та
уто́чнюючі чле ́ни ре ́чення
уточня́ющие чле ́ны предложе ́ния
утри ́мання
содержа ́ние
утру ́днення просторо ́ве
простра ́нственное затрудне ́ние
у́чень ремісника ́
учени ́к реме ́сленника
ущі ́льнення
уплотне ́ние
уя ́вна одини́ця
мни́мая едини́ца
уя ́вний проце ́с
мы ́сленный проце ́сc
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Ф
фагоци ́ти
фагоци ́ты

фагоцито ́з
фагоцито ́з

фа ́за
фа ́за

фа ́за розпо ́ділу
фа ́за распределе ́ния

фа ́зові перетво ́рення
фа ́зовые перехо ́ды (превраще ́ния)
файл
файл

фа ́йлова систе ́ма
фа ́йловая систе́ма

факти ́чні пара ́метри
факти ́ческие пара ́метры

фа ́ктор
фа ́ктор

фа ́ктори еволю́ції
фа ́кторы эволю ́ции

факторіа ́л
факториа ́л

фантасмаго ́рія
фантасмаго ́рия

фанта ́стика
фанта ́стика

фара ́д
фара ́д

фарао ́н
фарао́н

фа ́рба
кра ́ска

фарбува ́ння
окра ́шивание

фасе ́ткові (складні ́) о́чі
фасе́точные глаза ́

фа ́сція
фа ́сция

фа ́ція
фа ́ция

фаши ́зм
фаши ́зм

фая́нс
фая ́нс

федерати ́вна мона ́рхія
федерати ́вная мона́рхия

федера ́ція
федера ́ция

фейлето ́н
фельето ́н

феміні ́зм
фемини ́зм

фенілалані ́н
фенилалани ́н

феніламі ́н
фенилами ́н

феніламо ́ній хлори ́д
фениламо ́ний хлори́д

фені ́л-радика ́л
фени́л-радика ́л
фені ́л (радика ́л, замісни ́к)
фени́л (радика́л, замести ́тель)

фені ́льна гру ́па
фени́льная гру́ппа

фено ́л (гідроксибензе ́н)
фено ́л (гидроксибензо ́л)
феноло́гія
феноло ́гия

фенолфталеї ́н
фенолфталеи ́н

феноля́т
феноля ́т

феноля́т-аніон
феноля ́т-анио ́н

феноля́т-іо ́н
феноля ́т-ио́н
фенопла ́ст
фенопла ́ст

феноти ́п
феноти ́п

фео ́д
фео́д

феодалі ́зм
феодали ́зм

феода ́льна драби ́на
феода́льная ле ́стница

феода ́льна роздро ́бленість
феода́льная раздро ́бленность

ферме ́нт
ферме ́нт

фермента ́ція
фермента ́ция

ферме ́нти
ферме ́нты

фероспла ́ви
ферроспла ́вы

фе́рум
фе ́рум (желе ́зо)
фетиши ́зм
фетиши ́зм
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фіані ́т
фиани ́т
фібриля ́рні білки ́
фибрилля ́рные белки ́
фібри ́н
фибри ́н
фібриноге ́н
фибриноге ́н
фігу ́ра
фигу́ра
фігу ́ра оберта ́ння
фигу́ра враще ́ния
фігу ́ри мо ́ви
фигу́ры ре ́чи
фігу ́ри рі ́вні
фигу́ры ра ́вные
фі́зико-географі ́чне районува́ння
фи ́зико-географи ́ческое
райони ́рование
фі́зико-географі ́чний край
фи ́зико-географи ́ческий край
фізи ́чна величина ́
физи́ческая величина ́
фізи ́чна геогра ́фія
физи́ческая геогра́фия
фізи ́чна ка ́ртина сві ́ту
физи́ческая ка ́ртина ми ́ра
фізи ́чна о ́птика
физи́ческая о́птика
фізи ́чна осо ́ба
физи́ческое лицо ́
фізи ́чна осо ́ба-підприє́мець
физи́ческое лицо ́-предпринима ́тель
фізи ́чна хі ́мія
физи́ческая хи́мия
фізи ́чне моделюва́ння
физи́ческое модели ́рование
фізи ́чне ті́ло
физи́ческое те ́ло
фізи ́чне я́вище
физи́ческое явле ́ние
фізи ́чні ве́кторні величи ́ни
физи́ческие ве́кторные величи ́ны
фізи ́чні мутаге ́ни
физи́ческие мутаге́ны
фізіологі ́чна систе ́ма
физиологи ́ческая систе ́ма
фізіологі ́чний ро́зчин
физиологи ́ческий раство ́р
фізіологі ́чно акти́вні речови́ни
физиологи ́чески акти́вные вещества ́
фізіоло ́гія
физиоло ́гия
фіксо ́ваний на́голос
фикси́рованное ударе́ние
філогене́з
филогене ́з
філогенети ́чний ряд
филогенети ́ческий ряд
філогені́я
филогени ́я
філоло ́гія
филоло́гия

філосо ́фська лі́рика
филосо ́фская ли́рика
фільва ́рок
фольва ́рк
фільтр
фильтр
фільтра ́ція
фильтра ́ция
фільтрува ́льний папі́р
фильтрова ́льная бума ́га
фільтрува ́ння
фильтрова ́ние
фільтрува ́ння в ЕТ
фильтра ́ция в ЭТ (в электро ́нных
табли ́цах)
фільтрува ́ння в СУБД
фильтра ́ция в СУБД
фільтрува ́ння да ́них
фильтра ́ция да ́нных
фі́на
фи ́на
фіна ́нсові по́слуги
фина́нсовые услу ́ги
фіо ́рд
фьорд
фітогормо́ни
фитогормо ́ны
фітопланкто ́н
фитопланкто ́н
фітофа́ги
фитофа ́ги
фітоцено ́з
фитоцено ́з
фі́шинг
фи ́шинг
флавоно ́їди
флавоно ́иды
флегма ́тик
флегма ́тик
флейм
флейм
флеш-накопи ́чувач
флеш-накопи ́тель
фліш
флиш
флогісто ́н
флогисто ́н
флое ́ма
флоэ ́ма
фло ́ра
фло́ра
флота ́ція
флота ́ция
флуд
флуд
флуо́р
флуо ́р (фтор)
флуоресце ́нція
флуоресце ́нция
флуори ́д
флуори ́д (фтори ́д)
флуори ́д-іо ́н
(флуори ́д-) фтори ́д-ио ́н
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флуори ́дна (фтороводне ́ва)
кислота ́
фтороводоро ́дная (пла ́виковая)
кислота ́
флю ́гер
флю́гер
флюс
флюс
флю ́си
флю́сы
фока́льна площина́
фока ́льная пло́скость
фо́кус
фо́кус
фо́кусна ві ́дстань
фо́кусное расстоя́ние
фолксоно ́мія
фолксоно ́мия
фолькло́р
фолькло ́р
фо́ндова бі́ржа
фо́ндовая би́ржа
фоне ́ма
фоне ́ма
фоне ́тика
фоне ́тика
фо́новий малю ́нок
фо́новий рису́нок
фо́рма
фо́рма
фо́рма ба ́зи да ́них
фо́рма ба́зы да ́нных
фо́рма держа ́ви
фо́рма госуда́рства
формалі ́н
формали ́н
формальдегі ́д
формальдеги ́д
форма ́льні пара ́метри
форма ́льные пара ́метры
фо́рма мені ́ска
фо́рма мени́ска
форма ́ти да ́них
форма ́ты да ́нных
форматува ́ння
формати ́рование
форматува ́ння ди ́ска
формати ́рование ди ́ска
форматува ́ння докуме ́нта
формати ́рование докуме ́нта
форма ́т фа ́йлу
форма ́т фа ́йла
фо́рмені елеме ́нти
фо́рменные элеме ́нты
фо́рми мо́влення
фо́рмы ре ́чи
фо́рми поведі ́нки
фо́рмы поведе ́ния
фо́рми рельє́фу
фо́рмы релье́фа
фо́рми сло́ва
фо́рмы сло ́ва

фо́рми спілкува ́ння
фо́рмы обще ́ния
фо́рмула
фо́рмула
фо́рмула квадра ́та різни ́ці
фо́рмула квадра ́та ра ́зности
фо́рмула квадра ́та су́ми
фо́рмула квадра ́та су ́ммы
фо́рмула логарифмува ́ння
фо́рмула логари ́фмов
(логарифми ́рования)
фо́рмула різни ́ці квадра ́тів
фо́рмула ра ́зницы квадра ́тов
фо́рмула різни ́ці ку́бів
фо́рмула ра ́зницы ку́бо́в
фо́рмула (електро ́нна, і́стинна,
молекуля ́рна, найпрості ́ша,
напівструкту ́рна, структу ́рна)
фо́рмула (электро ́нная, и ́стинная,
молекуля ́рная, просте ́йшая,
сокращё ́нная структу ́рная,
структу ́рная)
фо́рмула зага ́льного чле́на
послідо ́вності
фо́рмула о ́бщего чле ́на
после ́довательности
фо́рмула ко ́синуса різни ́ці
фо́рмула ко́синуса ра ́зности
фо́рмула ко ́синуса су́ми
фо́рмула ко́синуса су́ммы
фо́рмула лі ́нзи
фо́рмула ли ́нзы
фо́рмула логарифмува ́ння
фо́рмула логарифми ́рования
фо́рмула мовленнє ́вого етике ́ту
фо́рмула речево ́го этике ́та
фо́рмула Ньюто ́на–Ле ́йбниця
фо́рмула Нью́то ́на–Ле ́йбница
фо́рмула об’є́́му ку ́ба
фо́рмула объё ́ма ку ́ба
фо́рмула об’є́му прямоку ́тного
паралелепі ́педа
фо́рмула объё ́ма прямоуго ́льного
параллелепи ́педа
фо́рмула n-го чле ́на послідо ́вності
фо́рмула n-го чле́на
после ́довательности
фо́рмула пери ́метра квадр ́ата
фо́рмула пери ́метра квадра ́та
фо́рмула пери ́метра
прямоку ́тника
фо́рмула пери ́метра прямоуго ́льника
фо́рмула пло ́щі квадра́та
фо́рмула пло́щади квадра́та
фо́рмула пло ́щі прямоку ́тника
фо́рмула пло́щади прямоуго ́льника
фо́рмула пло ́щі рівносторо́ннього
трику ́тника
фо́рмула пло́щади равносторо́ннего
треуго ́льника
фо́рмула рекуре ́нтна
фо́рмула рекурре ́нтная
формула різни ́ці квадра ́тів
фо́рмула ра ́зности квадра ́тов
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фо́́́рмула різни ́ці ко ́синусів
фо́рмула ра ́зности ко́синусов
фо́рмула різни ́ці кота ́нгенсів
фо́рмула ра ́зности кота ́нгенсов
фо́рмула різни ́ці ку́бів
фо́рмула ра ́зности кубо ́в
фо́рмула різни ́ці си́нусів
фо́рмула ра ́зности си ́нусов
фо́рмула різни ́ці та ́нгенсів
фо́рмула о ́бщей ра ́зности та ́нгнесов
фо́рмула си ́нуса різни́ці
фо́рмула си ́нуса ра ́зности
фо́рмула си ́нуса су́ми
фо́рмула си ́нуса су́ммы
фо́́рмула скоро ́ченого мно ́ження
фо́рмула сокращё ́нного умноже ́ния
фо́рмула су ́ми ко́синусів
фо́рмула су́ммы ко́синусов
фо́рмула су ́ми кота ́нгенсів
фо́рмула су́ммы кота ́нгенсов
фо́рмула су ́ми кубі́в
фо́рмула су́ммы ку́бов
фо́рмула су ́ми си́нусів
фо́рмула су́ммы си́нусов
фо́рмула су ́ми та́нгенсів
фо́рмула су́ммы та ́нгенсов
фо́рмула та ́нгенса різни ́ці
фо́рмула та ́нгенса ра ́зности
фо́рмула та ́нгенса су́ми
фо́рмула та ́нгенса су́ммы
фо́рмули додава ́ння
фо́рмулы сложе ́ния
фо́рмули зве ́дення
фо́рмулы приведе ́ния
фо́рмули й позна ́чення
фо́рмулы и обозначе ́ния
фо́рмули перетво ́рення добу́тку
тригонометри ́чних фу ́нкцій у су́му
фо́рмули преобразова ́ния
произведе ́ния тригонометри ́ческих
фу́нкций в су́мму
фо́рмули перетво ́рення су́ми
тригонометри ́чних фу ́нкцій
у добу́ток
фо́рмулы преобразова ́ния су́ммы
тригонометри ́ческих фу ́нкций
в произведе ́ние
фо́рмули подві ́йного аргуме ́нту
фо́рмулы двойно ́го аргуме́нта
фо́рмули полови ́нного аргуме ́нту
фо́рмулы полови ́нного аргуме́нта
фо́рмули пони ́ження сте ́пеня
фо́рмулы пониже ́ния сте ́пени
фо́рмули потрі ́йного аргуме ́нту
фо́рмулы тройно ́го аргуме́нта
фо́рмули тригонометри ́чні
фо́рмулы тригонометри ́ческие
фо́рмульна одини́ця
фо́рмульная едини ́ца
формулюва ́ння
формулиро ́вка
форсо ́вана індустріаліза ́ція
форси́рованная индустриализа ́ция

фо́рум
фо́рум
фосге ́н
фосге ́н
фосфі ́́д
фосфи́д
фосфі ́н
фосфи́н
фосфоліпі ́ди
фосфолипи ́ды
фо́сфор
фо́сфор
фосфори ́т
фосфори ́т
фотоавтотро ́фи
фотоавтотро ́фы
фотоальбо ́м
фотоальбо́м
фотоапара ́т
фотоаппара ́т
фотогра ́фія
фотогра ́фия
фотоефе́кт
фотоэффе ́кт
фотокола ́ж
фотоколла ́ж
фотолюмінесце ́нція
фотолюминесце ́нция
фотометрі ́я
фотометри ́я
фото́н
фото ́н
фотоперіоди ́зм
фотопериоди ́зм
фотоси́нтез
фотоси ́нтез
фотосисте ́ма
фотосисте ́ма
фотостру ́м
фотото ́к
фототро ́фи
фототро ́фы
фотохімі ́чні реа ́кції
фотохими ́ческие реа ́кции
фрагмента ́ція
фрагмента ́ция
фрагме ́нт зобра́ження
фрагме ́нт изображе ́ния
фра ́за
фра ́за
фразеологі ́чна одини ́ця
фразеологи ́ческая едини ́ца
фразеоло ́гія
фразеоло ́гия
фракці ́йна перего́нка на́фти
фракцио́нная перего ́нка не ́фти
фра ́кція (бензи́нова, газолі ́нова,
га ́сова, лігрої ́нова, пропа ́н-
бута ́нова)
фра ́кция (бензи ́новая, газоли ́новая,
кероси́новая, лигрои ́новая, пропа ́н-
бута ́новая)
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фра ́нцій
фра ́нций
фрео́н (холодоаге ́нт)
фрео́н (хладо ́н)
фре ́ска
фре ́ска
фрикати ́вний при ́голосний
фрикати ́вный согла ́сный
Фро ́нда
Фро́нда
фрукто ́за
фрукто́за
фтор
фтор
фторово́день (гідроге ́н флуори ́д)
фтороводоро ́д (фтори́д водоро́да)
фтороводне ́ва (флуори ́дна)
кислота ́
фтороводоро ́дная (пла ́виковая)
кислота ́
фторува ́ння
фтори ́рование
фулере ́ни
фуллере ́ны
фунгіци ́д
фунгици́д
фундамента ́льний зако ́н
фундамента ́льный зако́н
фу ́нкції взає́мно обе ́рнені
фу́нкции взаи ́мно обра ́тные
фу ́нкції держа ́ви
фу́нкции госуда́рства
фу ́нкції пра́ва
фу́нкции пра́ва
функціоналі ́зм
функционали ́зм
функціона ́льна систе́ма
функциона ́льная систе ́ма
функціона ́льна
(характеристи ́чна) гру ́па
функциона ́льная
(характеристи ́ческая) гру́ппа
функціона ́льні сти́лі
функциона ́льные сти́ли
фу ́нкція
фу́нкция
фу ́нкція бу́лева
фу́нкция бу́лева
фу ́нкція гармоні ́йного колива ́ння
фу́нкция гармони ́ческого колеба ́ния
фу ́нкція зроста ́юча
фу́нкция возроста́ющая
фу ́нкція інтегро ́вана
фу́нкция интегри ́рованная
фу ́нкція, інтегро ́вана на відрі ́зку
фу́нкция, интегри ́рованная на отре́зке
фу ́нкція і́стинності
фу́нкция и ́стинности
фу ́нкція ліні ́йна
фу́нкция лине́йная
фу ́нкція логарифмі ́чна
фу́нкция логарифми ́ческая

фу ́нкція мо ́ви
фу́нкция языка ́
фу ́нкція моното́нна
фу́нкция моното ́нная
фу ́нкція непа ́рна
фу́нкция нечё́тная
фу ́нкція непере́рвна
фу́нкция непреры ́вная
фу ́нкція нескінче́нно вели ́ка
фу́нкция бесконе ́чно больша ́я
фу ́нкція нескінче́нно мала ́
фу́нкция бесконе ́чно ма ́лая
фу ́нкція обе ́рнена
фу́нкция обра ́тная
фу ́нкція оборо́тна
фу́нкция обрати ́мая
фу ́нкція оборо́тна на множині ́
фу́нкция обрати ́мая на мно ́жестве
фу ́нкція опу ́кла вго́ру
фу́нкция вы́пуклая вверх
фу ́нкція опу ́кла вниз
фу́нкция вы́пуклая вниз
фу ́нкція па́рна
фу́нкция че ́тная
фу ́нкція пе ́рвісна
фу́нкция первообра ́зная
фу ́нкція періоди ́чна
фу́нкция периоди ́ческая
фу ́нкція показнико ́ва
фу́нкция показа ́тельная
фу ́нкція пряма ́ пропорці ́йність
фу́нкция пряма ́я пропорциона ́льность
фу ́нкція розривна ́
фу́нкция разрывна ́я
фу ́нкція спадна ́
фу́нкция убыва́ющая
фу ́нкція ста́ла
фу́нкция постоя ́нная
фу ́нкція степене ́ва з натура ́льним
пока ́зником
фу́нкция степенна ́я с натура ́льным
показа ́телем
фу ́нкція степене ́ва
з раціона ́льним пока́зником
фу́нкция степенна ́я с рациона ́льным
показа ́телем
фу ́нкція степене ́ва з ці́лим
пока ́зником
фу́нкция степенна ́я с це ́лым
показа ́телем
фу ́нкція, схе ́ма дослі́дження
фу́нкция, схе ́ма иссле ́дования
футерува ́ння
футерова ́ние
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Х
хаба ́р
взя́тка

ха ́кер
ха ́кер

ха ́керська ата́ка
ха ́керская ата ́ка

халіфа ́т
халифа ́т

халькоге ́ни
халькоге ́ны

хамі ́тські мо ́ви
хами́тские языки́

хан
хан

ха ́нство
ха ́нство

хаоти ́чний рух (а́томів, йо́нів,
моле ́кул)
хаоти ́ческое движе ́ние (а́томов,
ио́нов, моле ́кул)

хара́ктер
хара ́ктер

характери ́стика
характери ́стика

характери ́стика зву ́ку
характери ́стики зву ́ка

характери ́стика колива ́нь
характери ́стика колеба ́ний

характери ́стика хвиль
характери ́стика волн

харчова ́ доба́вка
пищева ́я доба ́вка

харчова ́ мере ́жа
пищева ́я сеть

харчова ́ поведі ́нка
пищево ́е поведе ́ние

харчове ́ отру́єння
пищево ́е отравле ́ние

харчови ́й ланцю ́г
пищева ́я цепь

харчови ́й ланцю ́г детри́тний
пищева ́я цепь детри ́тная
(разложе ́ния)

харчови ́й ланцю ́г пасови ́щний
пищева ́я цепь пастби ́щная
(выеда ́ния)

харчови ́й проду ́кт
пищево ́й проду ́кт

харчові ́ доба́вки
пищевы ́е доба ́вки

хвили́нний об’є́м кро ́ві
мину ́тный объё ́м крови ́

хви ́лі
во ́лны

хвильова́ пове ́рхня
волнова ́я пове ́рхность

хвильова́ фу ́нкція
волнова ́я фу ́нкция

хвильови ́й фронт
волново ́й фронт

хворо ́ба Альцге́ймера
боле ́знь Альцге ́ймера

хворо ́ба Паркінсо ́на
боле ́знь Паркинсо ́на

хвощі́
хвощи ́

хво ́я
хво́я

хеліце ́ри
хелице ́ры

хемілюмінесце ́нція
хемилюминесце ́нция

хемоавтотро ́фи
хемоавтотро ́фы

хемоси ́нтез
хемоси́нтез

хемотро ́фи
хемотро ́фы

хижа́цтво
хи́щничество

хи́жий зуб
хи́щный зуб

хи́жі
хи́щники

хімі́чна будо́ва
хими ́ческое строе ́ние

хімі́чна дія сві ́тла
хими ́ческое де ́йствие све ́та

хімі́чна промисло́вість
хими ́ческая промы ́шленность

хімі́чна речовина́
хими ́ческое вещество ́

хімі́чна рівнова ́га
хими ́ческое равнове ́сие

хімі́чна техноло́гія
хими ́ческая техноло ́гия

хімі́чне рівня ́ння
хими ́ческое уравне́ние

хімі́чне я ́вище
хими ́ческое явле ́ние
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хімі́чний елеме ́нт
хими ́ческий элеме ́нт
хімі́чний зв’язо ́к
хими ́ческая связь
хімі́чний си́мвол
хими ́ческий си́мвол
хімі́чні джере ́ла стру ́му
(гальвані ́чні елеме ́нти,
акумуля ́тори)
хими ́ческие исто ́чники то́ка
(гальвани ́ческие элеме ́нты,
аккумуля ́торы)
хімі́чні мутаге ́ни
хими ́ческие мутаге ́ны
хі ́мія
хи́мия
хі ́мія живо ́го
хи́мия живо́го
хіра ́льний а́том
хира́льный а́том
хіра ́льність
хира́льность
хіти́н
хити ́н
хламідіо́з
хламидио ́з
хламідомона ́да
хламидомона ́да
хлібозаготі ́влі
хлебозагото ́вки
хлор
хлор
хлора ́т
хлора ́т
хлора ́тна кислота ́
хлора ́тная кислота ́
хлоре ́ла
хлоре ́лла
хлори ́д
хлори ́д
хлори ́д-аніо ́н
хлори ́д-аніо́н
хлори ́д-іо ́н
хлори ́д-ио́н
хлори ́дна (соля ́на, хлороводне ́ва)
кислота ́
хлороводоро ́дная (соля ́ная) кислота ́
хлори ́т
хлорит
хлори ́тна кислота ́
хлори ́тная кислота ́
хло́рна вода ́
хло ́рная вода ́
хло́рне вапно́
хло ́рная и ́звесть
хлоробензе ́н
хлорбензо ́л

хлорово ́день
хлороводоро ́д

хлороводне́ва кислота ́
хлороводоро ́дная кислота ́

хлоро ́з
хлоро́з

хлоромета ́н
хлормета ́н

хлоропла ́сти
хлоропла ́сты

хлорофі ́л
хлорофи ́лл

хлорофо ́рм
хлорофо ́рм

хлорофо ́с
хлорофо ́с

хлоро ́цтова кислота ́
хлору ́ксусная кислота ́

хлорува ́ння
хлори ́рование

хма́ра те́гів
о́блако те ́гов

хма́ри ку ́пчасті, пери ́сті, шарува ́ті
облака ́ кучевы ́е, пе ́ристые, слои ́стые
хма́рність
о́блачность

хма́рні техноло ́гії
о́блачные техноло ́гии

ходи́льні но́ги
ходи ́льные но́ги

холе ́рик
холе ́рик

холестери ́н
холестери ́н

холецисти ́т
холецисти ́т

холоди ́льна маши ́на
холоди ́льная маши ́на

холоди ́льник
холоди ́льник

холоди ́льник хімі ́чний
холоди ́льник хими ́ческий

«холо ́дна війна ́»
«холо́дная война ́»
хо́мінг
хо́минг

хондроци ́т
хондроци ́т

хо́рда
хо́рда

хо́рда ко ́ла
хо́рда окру́жности

хо́рда кру ́га
хо́рда кру́га

хоре́й
хоре ́й
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хо́стинг
хо́стинг

хребе́т
позвоно ́чник

хребці́
позвонки ́

хресто ́ві похо ́ди
кресто ́вые похо ́ды

хре ́щення
креще ́ние

христия ́нство
христиа ́нство

хром
хром

хромати ́н
хромати ́н

хроматогра ́фія
хроматогра ́фия

хромо ́вана сталь
хроми ́рованная сталь

хромопла ́сти
хромопла ́сты

хромосо ́ми
хромосо́мы

хромосо ́мна тео ́рія спадко ́вості
хромосо́мная тео́рия
насле́дственности

хромосо ́мні мута ́ції
хромосо́мные мута́ции

хронологі ́чна табли́ця
хронологи́ческая табли ́ца

хронологі ́чний вік
хронологи́ческий во ́зраст

хроноло ́гія
хроноло ́гия

«хрущо ́вки»
«хрущё ́вки»

хрящ
хрящ

хрящові ́ ри́би
хрящевы ́е ры ́бы

худо ́жній о́браз
худо ́жественный о ́браз

худо ́жній твір
худо ́жественное произве ́дение

худо ́жній текст
худо ́жественный текст

худо ́жньо-белетристи ́чний стиль
худо ́жественно-беллетристи ́ческий
стиль

худо ́жня дета ́ль
худо ́жественная дета́ль

ху́нта
ху́нта

ху́тір
ху́тор
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Ц
цвіті ́ння вод
цвете ́ние вод

цві́ттер-іо́н
цви ́ттер-ио ́н

це ́гла
кирпи ́ч

це ́зій
це ́зий

целофа ́н
целлофа ́н

целюло ́за (кліткови ́на)
целлюло ́за (клетча ́тка)

цеме ́нт
цеме ́нт

цементи ́т
цементи ́т

ценофі ́ли
ценофи ́лы

ценофо ́би
ценофо́бы

центра ́льна кліти ́на
центра́льная кле́тка

центра ́льна нерво ́ва систе ́ма
центра́льная не́рвная систе ́ма

центра ́льний йон
центра́льный ио ́н

центр ваги́
центр ве́са

центр гомотеті ́ї
центр гомотети ́и

центрифу ́га
центрифу ́га

центрифугува ́ння
центрифуги ́рование

центріо ́ля
центрио ́ль

центр ко ́ла
центр окру ́жности

центр ко ́ла, впи ́саного
в трику ́тник
центр окру ́жности, впи ́санной
в треуго ́льник

центр ко ́ла, опи ́саного навко ́ло
трику ́тника
центр окру ́жности, опи ́санной о́коло
треуго ́льника

центр кру ́га
центр кру́га

центр ку́лі
центр ша́ра

центр мас
центр масс
центроме ́ра
центроме ́ра
центр пра ́вильного
многогра ́нника
центр пра ́вильного многогра ́нника
центр пра ́вильного многоку ́тника
центр пра ́вильного многоуго ́льника
центр симетрі ́ї
центр симме ́три́и
цеолі́ти
цеоли ́ты
церко ́вна ієра́рхія
церко ́вная иера ́рхия
церко ́вний розко ́л (схи́зма)
церко ́вный раско ́л (схи ́зма)
церко ́вні бра ́тства
церко ́вные бра ́тства
цета́нове число ́
цета ́новое число́
цехи ́ ремісни ́чі
цеха ́ реме ́сленные
цивіліза ́ція
цивилиза ́ция
циві́льна дієзда́тність
гражда ́нская дееспосо ́бность
циві́льна правозда ́тність
гражда ́нская правоспосо ́бность
циві́льне пра ́во
гражда ́нское пра ́во
циві́льно-правова ́
відповіда ́льність
гражда ́нско-правова ́я
отве́тственность
цикл
цикл
цикл з пара́метром
цикл с пара́метром
цикл з передумо ́вою
цикл с предусло ́вием
цикл з постумо ́вою
цикл с постусло ́вием
циклі ́чна будо́ва
цикли ́чное строе ́ние
циклі ́чна моле́кула
цикли ́ческая моле ́кула
циклі ́чна фо́рма глюко ́зи
цикли ́ческая фо ́рма глюко ́зы
циклі ́чні алгори ́тми
цикли ́ческие алгори ́тмы
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цикл Ка́львіна
цикл Ка ́львина

циклоалка ́н (циклопарафі ́н)
циклоалка ́н (циклопарафи ́н)

циклобута ́н
циклобута ́н

циклогекса ́н
циклогекса ́н

цикло́їда
цикло ́ида

цикло́н
цикло ́н

циклопарафі ́н
циклопарафи ́н

циклопропа ́н
циклопропа ́н

цикл трикарбо ́нових кисло́т (цикл
Кре ́бса)
цикл трикарбо ́новых кислот (цикл
Кре ́бса)

цилі ́ндр
цили́ндр

циліндр кругови ́й прями́й
цили́ндр прямо ́й кругово ́й

цинга ́
цинга́

цинк
цинк

ци́нковий пил
ци ́нковая пыль

цирко ́ній
цирко ́ний

ци́ркуль
ци ́ркуль

циркуля ́торна систе́ма
циркуля ́торная систе ́ма

циркуляці ́йний газ
циркуляцио ́нный газ

циркуля ́ція атмосфе́ри
циркуля ́ция атмосфе́ры

циро ́з
цир́оз

цис-ізоме́р
цис-изоме ́р

ци́ста
ци ́ста

цистеї ́н
цистеи ́н

цисти ́т
цисти ́т

цита ́та
цита́та

цитогенети ́чний ме ́тод
цитогенети ́ческий ме ́тод

цитози ́н
цитози ́н

цитозо́ль (гіалопла ́зма)
цитозо́ль (гиалопла ́зма)
цитокіне ́з
цитокине ́з
цитокіні ́ни
цитокини ́ны
цитоло́гія
цитоло́гия
цитопла ́зма
цитопла ́зма
цитоплазмати ́чна спадко ́вість
цитоплазмати ́ческая
насле́дственность
цитоскеле ́т
цитоскеле ́т
цитотехноло ́гії
цитотехноло ́гии
цифри непа ́рні
ци ́фры нече́тные
ци́фри па́рні
ци ́фры че́тные
цифрови́й розри ́в
цифрово ́й разры ́в (барье ́р)
ціані́д
циани ́д
ціані́д-аніо ́н
циани ́д-анио ́н
ціанобакте ́рії (ціанопрокаріо ́ти)
цианобакте ́рии (цианопрокарио ́ты)
ці ́вка
це ́вка
ці ́ла части ́на мі ́шаного числа ́
це ́лая ча ́сть сме́шанного чи́сла
ці ́лісність
це ́лостность
ці ́лісність географі ́чної оболо ́нки
це ́лостность географи ́ческой
оболо ́чки
ці ́лісність да ́них
це ́лостность да ́нных
ціна ́ по ́ділки
цена ́ деле ́ния
цу́кор
са ́хар
цукро ́вий діабе ́т
са ́харный диабе ́т
цуна́мі
цуна́ми
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Ч
чаву ́н
чугу ́н

чадни ́й газ
уга ́рный газ

чарти́стський рух
чарти ́стское движе ́ние

час відпочи ́нку
вре ́мя о́тдыха

час лі́тній, місце ́вий, по́ясний
вре ́мя ле́тнее, ме ́стное, поясно ́е

части ́на мо ́ви
часть ре ́чи

ча́стка
ча ́стное

ча́стка (ма́сова, мо ́льна, об’є́мна)
до́ля (ма ́ссовая, моля́рная, объё́мная)

ча́стка непо́вна
ча ́стное непо ́лное

частко ́ве покрива ́ло
части ́чное покрыва ́ло

частко ́вий заря́д
части ́чный заря ́д

частота ́ оберта́ння
частота ́ враще ́ния

частота ́ серце́вих скоро ́чень
частота ́ сокраще ́ний се ́рдца

частота ́ циклі́чна гармоні ́йного
колива ́ння
частота ́ цикли ́ческая гармони ́ческого
колеба ́ния

чат
чат

чат-бот
чат-бот

ча́шечка
ча ́шечка

Черве ́нські міста ́
Черве ́нские города ́

Черво́на кни́га
Кра ́сная кни́га

Червона книга України
Красная книга Украины

черво́ний теро ́р
кра ́сный терро ́р

черво́ний фо́сфор
кра ́сный фо ́сфор

черво́ні во ́дорості
кра ́сные во́доросли

чергува ́ння зву́ків
чередова ́ние зву ́ков

черевни ́й нерво ́вий ланцюжо́к
брюшна ́я не ́рвная цепо ́чка

черевоно́гі молю ́ски
брюхоно ́гие молю ́ски

черевце ́ членистоно́гих
брю́шко членистоно ́гих

че́реп
че ́реп

черепа ́хи
черепа ́хи

черепа ́шкова гра ́фіка
черепа ́шья гра ́фика

черепна ́ коро́бка
черепна ́я коро́бка

черешо ́к листка ́
черешо ́к листа ́

четверти ́нний а́том карбо́ну
четверти ́чный а́том углеро ́да
(карбо ́на)

четверти ́нні антропоге ́нні
ві ́дклади
четверти ́чные антропоге ́нные
отложе ́ния

Чигири ́нські похо ́ди
Чигири ́нские похо ́ды

чи ́нники розмі ́щення
виробни́цтва
фа ́кторы размеще ́ния произво ́дства

чи ́нники середо ́вища
фа ́кторы среды ́

чисе́льник дро ́бу
числи́тель дро́би

чи ́сла взає ́мно обе ́рнені
чи́сла взаи ́мно обра ́тные

чи ́сла взає ́мно прості ́
чи́сла взаи ́мно просты ́е

чи ́сла від’є́мні
чи́сла отрица ́тельные

чи ́сла дода́тні
чи́сла положи ́тельные

чи ́сла дробові ́
чи́сла дро ́бные

чи ́сла ко́мплексні
чи́сла ко́мплексные

чи ́сла натура ́льні
чи́сла натура ́льные

чи ́сла непа ́рні
чи́сла нечё ́тные

чи ́сла несумі ́рні
чи́сла несоизмери ́мые
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чи ́сла па́рні
чи́сла чё ́тные

чи ́сла прості ́
чи́сла просты ́е

чи ́сла протиле ́жні
чи́сла противополо ́жные

чи ́сла раціона́льні
чи́сла рациона ́льные

чи ́сла скла ́дені
чи́сла составны ́е

чи ́сла спільномі ́рні
чи́сла соразме ́рные

чи ́сла спря ́жені
чи́сла сопряжё ́нные

чи ́сла сумі ́рні
чи́сла соизмери ́мые

чи ́сла ці ́лі
чи́сла це ́лые

числі ́вник
и ́мя числи ́тельное

числі ́вники на озна́чення ці́лих
чи ́сел
числи́тельные для обозначе ́ния це́лых
чи́сел

число ́ π
число́ π

число ́ (Авогадро, координаці ́йне,
нейтро ́нне, нукло́нне (масове),
прото ́нне)
число́ (Авога ́дро, координацио ́нное,
нейтро ́нное, нукло́нное (ма ́ссовое),
прото ́нное)

число ́ іме ́нників
число́ существи ́тельных

число ́ Ло ́шмідта
число́ Ло́шмидта

число ́ мі ́шане
число́ сме́шанное

число ́ просте ́
число́ просто ́е

число ́ (ста ́ла) Авога ́дро
постоя ́нная Авога ́дро

число ́ уя ́вне
число́ мни́мое

чи ́ста лі́нія
чи́стая ли ́ния

чита ́ння
чте́ние

чита ́цька компете ́нтність
чита ́тельская компете́нтность

чле ́ни ре́чення
чле́ны предложе ́ния

член многочле ́на
член многочле ́на

чолові ́чий рід
мужско́й род

«чо ́рна до́шка»
«чё́рная доска́»
Чо́рна ра́да
Чё ́рная ра ́да
чо ́рний мета ́л
чё ́рный мета́лл
чо ́рний спи́сок
чё ́рный спи ́сок
чо ́рний фо́сфор
чё ́рный фо́сфор
чорни́ло
черни ́ла
чорни́льний мішо ́к
черни ́льный мешо ́к
«чорносви ́тники» («сі́рі
піджа ́ки»)
«чёрнопиджа ́чники» («се́рые
пиджаки ́»)
чорносо ́тенці
чёрносо ́тенцы
«Чорткі ́вська офензи ́ва»
«Чертко́вская офензи ́ва»
(наступле ́ние)
чотиривале ́нтний елеме ́нт
четырёхва ́лентный элеме ́нт
чотирику ́тник
четырёхуго ́льник
чумакува ́ння
чумакова ́ние
чутли ́ва реа ́кція
чувстви́тельная реа ́кция
чутли ́вий (доцентро ́вий) нейро ́н
аффере ́нтный нейро ́н
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Ш
шабло ́н
шабло́н

шабло ́н докуме ́нта
шабло́н докуме́нта

шабло ́н офо ́рмлення (те́ма)
шабло́н офо́рмления (те́ма)

ша ́лька терезі ́в
ча ́ша весо́в

шар (абстра ́кції)
у ́ровень (абстра ́кции)

шар електро ́нний
слой электро ́нный

шарува ́та будо́ва
слои ́стое строе ́ние

шахі ́д
шахи ́д

ша ́хта
ша ́хта

шви́дкість
ско ́рость

шви́дкість скоро́чення м'я́зів
ско ́рость сокраще́ния мышц

шви́дкість ті́ла
ско ́рость те ́ла

шви́дкість хімі́чної реа ́кції
ско ́рость хими ́ческой реа ́кции

ше́льф
шельф

ше́льфовий льодовик
ше ́льфовый ледни́к

Шенге ́нська зо́на
Шенге ́нская зо́на

шершкува ́та (зерни ́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
шерохова ́тая (грануля ́рная)
эндоплазмати ́ческая сеть

шестиелектро ́нна n-хма́ра
шестиэлектро ́нное n-о́блако

шестичле ́нний цикл
шестичле ́нный цикл

шиї́ти
шии ́ты

ши ́на
ши́на

Шипи́нська земля ́
Шипи ́нская земля ́

шипля ́чий звук
шипя ́щий звук

ширина ́ прямоку ́тника
ширина ́ прямоуго ́льника

ширина ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
ширина ́ прямоуго ́льного
параллелепи ́педа

ши ́хта
ши́хта

ши ́шка
ши́шка

шістдеся ́тники
шестидеся ́тники

шкала́
шкала ́

шкала́ Ке ́львіна
шкала ́ Ке ́львина

шкала́ Моо ́са
шкала ́ Моо́са

шкала́ Це ́льсія
шкала ́ Це ́льсия

шкідли ́ва програ ́ма
вредоно ́сная (зловре́дная) програ ́мма

шкідли ́ва речовина́
вре ́дное вещество ́

шкідли ́ві умо ́ви
вре ́дные усло ́вия

шкідники ́ сільськогоспо ́дарських
культ ́ур
вреди ́тели сельскохозя ́йственных
культу ́р

шкільни ́й пері́од
шко ́льный пери ́од

шкірне ́ ди ́хання
ко́жное дыха ́ние

шкі́рно-м’я́зо́вий мішо́к
ко́жно-мы ́шечный мешо ́к

шкі́рочка листка́
ко́жица листа ́

шко ́да
уще ́рб

шлак
шлак

шліфува́льні матеріа ́ли
шлифова ́льные материа́лы

шлунко ́вий сік
желу ́дочный сок

шлу́нок
желу ́док

шлу́ночки се ́рця
желу ́дочки се́рдца

шлюб
брак
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«шлю ́бна диплома ́тія»
«бра́чная диплома ́тия»

шлюз
шлюз

шлях
путь

шлях до фа ́йлу
путь к фа ́йлу

шля ́хта
шля́хта

шовк ацета́тний
шё ́лк ацета́тный

шовк натура ́льний
шё ́лк натура ́льный

«шо́кова терапі ́я»
«шо́ковая терапи́я»

шрифт
шрифт

штам
штамм

штати ́в для пробі ́рок
штати ́в для проби́рок

штати ́в хімі́чний
штати ́в хими ́ческий

штиль
штиль

шторм
шторм

штраф
штраф

шту́чна екосисте ́ма
иску ́сственная экосисте ́ма

шту́чне волокно ́
иску ́сственное волокно ́

шту́чне заплі ́днення
иску ́сственное оплодотворе ́ние

шту́чний добі́р
иску ́сственный отбо́р

шту́чний імуніте́т
иску ́сственный иммуните́т

шту́чний інтеле ́кт
иску ́сственный интелле ́кт

шту́чний супу́тник
иску ́сственный спу́тник

шту́чні росли ́нні угрупо ́вання
иску ́сственные соо́бщества расте́ний

шум
шум

шу ́мний при ́голосний
шу́мный согла ́сный
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Щ
щавле ́ва кислота ́
щаве ́левая кислота ́
ще ́лепи
че ́люсти
ще ́плення росли ́н
приви ́вки расте ́ний
щит
щит
щитоподі ́бна за́лоза
щитови ́дная железа ́
щіли́нний при ́голосний
щелево ́й согла ́сный
щі́льна сполучна ́ ткани ́на
пло́тная (волокни ́стая)
соедини ́тельная ткань
щі́льний матеріа ́л
пло́тный материа ́л
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Ю
юзабі ́літі
юзаби ́лити
ЮНЕ́СКО
ЮНЕ ́СКО
юніко ́д
юнико́д
юриди ́чна відповіда ́льність
юриди ́ческая отве́тственность
юриди ́чна осо ́ба
юриди ́ческое лицо ́
юриди ́чні фа ́кти
юриди ́ческие фа ́кты
юрисди ́кція
юрисди ́кция
Ю́рський пері ́од
Ю ́рский пери́од
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Я
я́блучна кислота ́
я́блочная кислота ́

я́вище (біологі ́чне, фізи ́чне,
хімі́чне)
явле ́ние (биологи ́ческое, физи́ческое,
хими ́ческое)

я́вище колоніа ́льності
явле ́ние колониа ́льности

я́дерна оболо ́нка
я́дерная оболо ́чка

я́дерна реа ́кція
я́дерная реа ́кция

я́дерне пальне ́
я́дерное то́пливо

я́дерний ма ́трикс
я́дерный ма ́трикс

я́дерний сік (каріопла ́зма,
нуклеопла ́зма)
я́дерный сок (кариопла ́зма,
нуклеопла ́зма)

я́дерні по ́ри
я́дерные по ́ры

я́дерні реа ́кції
я́дерные реа ́кции

я́дерні си ́ли
я́дерные си ́лы

яде ́рце
я́дрышко

ядро ́
ядро́

ядро ́ (а́тома, бензе ́ну)
ядро́ (а́тома, бензо ́ла)

ядро ́ вегетати́вне
ядро́ вегетати ́вное

ядро ́ генерати́вне
ядро́ генерати ́вное

ядро ́ Землі́
ядро́ Земли́

язи́к
язык (орган)

яє ́чка (сім’я́ники)
яи ́чки (семе ́нники)

яє ́чники
яи ́чники

язи́к
язы́к

язико ́вий при ́голосний
языко́вый согла ́сный

язи́чництво
язы́чество

яйла́
яйла ́
яйцеживонаро ́дження
яйцеживорожде ́ние
яйцекла ́д
яйцекла ́д
яйцекліти ́на
яйцекле ́тка
яйценаро ́дження
яйцерожде ́ние
я́кісна реа ́кція
ка ́чественная реа ́кция
я́кісне ви ́значення
ка ́чественное определе ́ние
я́кісний ана́ліз
ка ́чественный ана ́лиз
я́кісні прикме ́тники
ка ́чественные прилага́тельные
я́кісні числі ́вники
ка ́чественные числи́тельные
ямб
ямб
яр
овра ́г
ярли ́к
ярлы ́к
я́русність
я́русность
яси ́р
ясы ́рь
ятрохі́мія
ятрохи ́мия
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2,4,6-тринітротолуе ́н
(троти ́л, тол)
2,4,6-тринитротолуо ́л (троти ́л, тол)
α-амінопропа ́нова кислота ́
α-аминопропа ́новая (пропио ́новая)
кислота ́
CAPTCHA
ка ́пча
DDOS-ата ́ка
DDOS-ата ́ка
DNS
DNS
Google Диск
Google Диск
HTML
HTML
IDLE
IDLE
IP-адре ́са
IP-а́дрес
MAC-адре ́са
MAC-а́дрес
RSS
RSS
SmartArt
SmartArt
TCP/IP
TCP/IP
URL-адре ́са
URL-а́дрес
x-хромосо ́ма
x-хромосо́ма
y-хромосо ́ма
y-хромосо ́ма
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2,4,6-тринитротолуо́л
(троти́л,тол)
2,4,6-тринітротолуе́н(троти́л,тол)
α-аминопропа́новая
(пропио́новая)кислота́
α-амінопропа́новакислота́
DDOS-ата́ка
DDOS-ата́ка
DNS
DNS
GoogleДиск
GoogleДиск
HTML
HTML
IDLE
IDLE
IP-а́дрес
IP-адре́са
MAC-а́дрес
MAC-адре́са
RSS
RSS
SmartArt
SmartArt
SMS,смс-сообще́ние
смс-повідо́млення
TCP/IP
TCP/IP
URL-а́дрес
URL-адре́са
x-хромосо́ма
x-хромосо́ма
y-хромосо́ма
y-хромосо́ма
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Я я́блочнаякислота́
я́блучнакислота́

явле́ние(биологи́ческое,
физи́ческое,хими́ческое)
я́вище(біологі́чне,фізи́чне,хімі́чне)

явле́ниеколониа́льности
я́вищеколоніа́льності

яд
отру́та

я́дернаяоболо́чка
я́дернаоболо́нка

я́дернаяреа́кция
я́дернареа́кція

я́дерноето́пливо
я́дернепальне́

я́дерныепо́ры
я́дерніпо́ри

я́дерныереа́кции
я́дерніреа́кції

я́дерныеси́лы
я́дерніси́ли

я́дерныйма́трикс
я́дернийма́трикс

я́дерныйсок(кариопла́зма,
нуклеопла́зма)
я́дернийсік(каріопла́зма,
нуклеопла́зма)

ядови́тыегрибы́
отру́йнігриби́

ядови́тый
отру́йний

ядохимика́т
отрутохіміка́т

ядро́
ядро́

ядро́(а́тома,бензо́ла)
ядро́(а́тома,бензе́ну)

ядро́вегетати́вное
ядро́вегетати́вне

ядро́генерати́вное
ядро́генерати́вне

ядро́Земли́
ядро́Землі́

я́дрышко
яде́рце

я́звеннаяболе́зньжелу́дка
виразко́вахворо́башлу́нка

язы́к
мо́ва;язик(орган)

языко́воеилитерату́рное
(языко́во-литерату́рное)
образова́ние
мо́вно-літерату́рнаосві́та

языково́еродство́
спорі́дненістьмов

языково́йэтике́т
мо́внийетике́т

языковы́есе́мьи
мо́внісі́м’ї

языко́выйсогла́сный
язико́вийпри́голосний

язы́кпрограмми́рования
мо́вапрограмува́ння

язы́кразме́ткигиперте́кстовHTML
мо́варозмі́ткигіперте́кстівHTML

язы́чество
язи́чництво

яи́чки(семе́нники)
яє́чка(сім’я́ники)

яи́чники
яє́чники

яйла́
яйла́

яйцеживорожде́ние
яйцеживонаро́дження

яйцекла́д
яйцекла́д

яйцекле́тка
яйцекліти́на

яйцерожде́ние
яйценаро́дження

ямб
ямб

янта́рь
буршти́н

ярлы́к
ярли́к

я́русность
я́русність

ясы́рь
яси́р

ятрохи́мия
ятрохі́мія

яче́йка
комі́рка
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Ю Ю́жныйпо́люс
Півде́ннийпо́люс
юзаби́лити
юзабі́літі
ю́мор
гу́мор
юморе́ска
гуморе́ска
ЮНЕ́СКО
ЮНЕ́СКО
юнико́д
юніко́д
юриди́ческаяотве́тственность
юриди́чнавідповіда́льність
юриди́ческиефа́кты
юриди́чніфа́кти
юриди́ческоелицо́
юриди́чнаосо́ба
юрисди́кция
юрисди́кція
Ю́рскийпери́од
Ю́рськийпері́од
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эпо́ха
епо́ха

э́ра
е́ра

эргоно́мика
ергоно́міка

эритроци́ты
еритроци́ти

эро́зияпочв
еро́зіяґрунті́в

эски́з
ескі́з

эспера́нто
еспера́нто

эссе́нция
есе́нція

эсте́р
есте́р

эстерифика́ция
естерифіка́ція

эстроге́н
естроге́н

этало́н
етало́н

эта́н
ета́н

этано́ат(ацета́т)
етано́ат

этано́л(эти́ловыйспирт)
етано́л(ети́ловийспирт)

этати́зм
етати́зм

этике́тныено́рмыкульту́ры
обще́ния
етике́тніно́рмикульту́риспілкува́ння

эти́л
ети́л

этилами́н
етиламі́н

этилбензо́л
етилбензе́н

этиленглико́ль(эта́н-1,2-дио́л)
ета́н-1,2-діо́л(етиленгліко́ль)

этиле́н(эте́н)
ете́н(етиле́н)

этилэтаноа́т(этилацета́т)
етилетаноа́т(етилацета́т)

этимоло́гия
етимоло́гія

этни́ческиеменьши́нства
етні́чніменши́ни

этни́ческийсоста́внаселе́ния
етні́чнийскладнасе́лення

этнони́мика
етноні́міка

э́тнос(этни́ческоесоо́бщество)
е́тнос
этологи́ческаяизоля́ция
етологі́чнаізоляція
этоло́гия
етоло́гія
эубакте́рии
еубакте́рії
эукарио́ты
еукаріо́ти
эухромати́н
еухромати́н
эфи́р(диэти́ловый,димети́ловый)
ете́р(діети́ловий,димети́ловий)
эфи́рныемасла́
ефі́рніолі́ї
эффекти́вное
природопо́льзование
ефекти́внеприродокористува́ння
эффекти́вныезаря́ды
ефекти́внізаря́ди
эффе́ктКо́мптона
ефе́ктКо́мптона
эффе́ктТинда́ля
ефе́ктТінда́ля
эффе́ктысме́нысла́йдов
ефе́ктизмі́неннясла́йдів
эхолока́ция
ехолока́ція
эхоло́т
ехоло́т
эякуля́ция
еякуля́ція
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эндоплазмати́ческаясе́ть
(эндоплазмати́ческийрети́кулум)
ендоплазмати́чнасі́тка
(ендоплазмати́чнийрети́кулум)

эндоспе́рм
ендоспе́рм

эндоте́лий
ендоте́лій

эндотерми́ческаяреа́кция
ендотермі́чнареа́кція

эндотерми́ческийпроце́сс
ендотермі́чнийпроце́с

эндоцито́з
ендоцито́з

энеоли́т
енеолі́т

энерге́тикахими́ческих
проце́ссов
енерге́тикахімі́чнихпроце́сів

энергети́ческаяце́нность
пищево́гопроду́кта
енергети́чнаці́нністьхарчово́го
проду́кту

энергети́ческийбала́нсоргани́зма
енергети́чнийбала́нсоргані́зму

энергети́ческийобме́н
енергети́чнийо́бмін

энергети́ческийу́ровень
(поду́ровень)
енергети́чнийрі́вень(підрі́вень)

энергети́ческийэффе́кт
хими́ческойреа́кции
енергети́чнийефе́ктхімі́чноїреа́кції

эне́ргия
ене́ргія

эне́ргия(актива́ции,Ги́ббса
свобо́дная,гидрата́ции,
диссоциа́ции,иониза́ции,свя́зи,
кристалли́ческихрешё́ток,
межмолекуля́рного
взаимоде́йствия,сольвата́ции,
сродства́кэлектро́ну)
ене́ргія(актива́ції,Гі́бсаві́льна,
гідрата́ції,дисоціа́ції,йоніза́ції,
зв’язку́,кристалі́чнихґра́ток,
міжмолекуля́рноївзаємоді́ї,
сольвата́ції,спорі́дненості
доелектро́на)

эне́ргиямагни́тногопо́лякату́шки
ене́ргіямагні́тногопо́лякоту́шки

эне́ргиямагни́тногопо́лято́ка
ене́ргіямагні́тногопо́лястру́му

эне́ргиясвя́зи
ене́ргіязв’язку́

эне́ргиясвя́зиа́томныхя́дер
ене́ргіязв’язку́а́томнихя́дер

эне́ргияэлектри́ческогопо́ля
плоско́гоконденса́тора
ене́ргіяелектри́чногопо́ляплоско́го
конденса́тора

энергоё́мкоепроизво́дство
енергомістке́виробни́цтво

энергосисте́магосуда́рства
енергосисте́мадержа́ви

энтальпи́я
ентальпі́я

энтропи́я
ентропі́я

энцефали́т
енцефалі́т

энциклопеди́сты
енциклопеди́сти

энциклопе́дия
енциклопе́дія

эпигра́мма
епігра́ма

эпидемиоло́гия
епідеміоло́гія

эпиде́мия
епіде́мія

эпиде́рма(эпиде́рмис,ко́жица)
епіде́рма(епіде́рміс,шкі́рка)

эпика́рд
епіка́рд

эпиле́псия
епіле́псія

эпило́г
епіло́г

эписта́з
епіста́з

эпителиа́льнаяткань
епітеліа́льнаткани́на

эпителиа́льно-мы́шечныекле́тки
епітеліа́льно-м’я́зовікліти́ни

эпите́лийжелези́стый
епіте́лійзалози́стий

эпите́лийресни́тчатый
епіте́лійві́йчастий

эпи́тет
епі́тет

эпи́фора
епі́фора

эпице́нтрземлетрясе́ния
епіце́нтрземлетру́су

эпи́ческоепроизведе́ние
епі́чнийтвір

эпокси́д
епокси́д

эпокси́днаясмола́
епокси́днасмола́

э́пос
е́пос
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электростати́ческиеси́лы
притяже́ния
електростати́чніси́липритяга́ння

электростати́ческий
електростати́чний

электростати́ческоепо́ле
електростати́чнепо́ле

электрофи́л
електрофі́л

электрофи́льноезамеще́ние
електрофі́льнезамі́щення

электрофи́льноеприсоедине́ние
електрофі́льнеприє́днання

электрофи́льтр
електрофі́льтр

электрофоре́з
електрофоре́з

электрохими́ческаякорро́зия
електрохімі́чнакоро́зія

электрохими́ческий(-ая)(ряд
напряже́ниймета́ллов,защи́та
откорро́зии)
електрохімі́чний(ряднапру́гмета́лів,
за́хиствідкоро́зії)

элеме́нт
елеме́нт

элемента́рнаяу́мственная
де́ятельность
елемента́рнарозумо́вадія́льність

элемента́рныефа́кторыэволю́ции
елемента́рніфактори(чи́нники)
еволю́ції

элемента́рныечасти́цы
елемента́рнічасти́нки

элемента́рныйзаря́д
елемента́рнийзаря́д

элеме́нтВо́льта
елеме́нтВо́льта

элементооргани́ческие
соедине́ния
елементооргані́чнісполу́ки

элеме́нтуправле́ния
елеме́нткерува́ння

элеме́нтытео́рии
относи́тельности
елеме́нтитео́ріївідно́сності

элеме́нтыфизи́ческойо́птики
елеме́нтифізи́чноїо́птики

элеме́нтыхими́ческие
(d-,f-,p-,s-)
елеме́нтихімі́чні(d-,f-,p-,s-)

элимина́ция
еліміна́ція

элимини́рование
елімінува́ння

элита́рнаякульту́ра
еліта́рнакульту́ра

эллини́зм
елліні́зм

э́ллипс
е́ліпс

эма́ль
ема́ль

эмансипа́ция
емансипа́ція

эмбриогене́з
ембріогене́з

эмбриоло́гия
ембріол́огія

эмбрио́н
ембріо́н

эмбриона́льнаяинду́кция
ембріона́льнаінду́кція

эмбриона́льныйпери́од
ембріона́льнийпері́од

эмбриониза́ция
ембріоніза́ція

эмбриотехноло́гии
ембріотехноло́гії

эмигра́ция
емігра́ція

эмигра́ция(полити́ческая
итрудова́я)
емігра́ція(політи́чнататрудова́)

эми́ссия
емі́сія

эми́ттер
емі́тер

эмо́тиконы
емотико́ни

эмпири́ческийме́тод
иссле́дований
емпіри́чнийме́тоддослі́дження

эмульга́тор
емульга́тор

эмульги́рование
емульгува́ння

эму́льсия
ему́льсія

эмфите́взис
емфіте́взис

энде́мики
енде́міки

эндеми́ческиезаболева́ния
ендемі́чнізахво́рювання

эндоде́рма
ентоде́рма

эндока́рд
ендока́рд

эндокри́ннаясисте́ма
ендокри́ннасисте́ма
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электри́ческоепо́ле
електри́чнепо́ле

электри́ческоесопротивле́ние
електри́чнийо́пір

электро́д
електро́д

электродви́жущаяси́ла
електроруші́йнаси́ла

электродинами́ка
електродина́міка

электродугово́йспо́соб
електродугови́йспо́сібвиробни́цтва
ста́лі

электрое́мкостьконденса́тора
електроє́мністьконденса́тора

электрокардиогра́мма
електрокардіогра́ма

электро́лиз
електролі́з

электролизё́р
електролізе́р

электроли́т
електролі́т

электролити́ческаядиссоциа́ция
електроліти́чнадисоціа́ція

электролюминесце́нция
електролюмінесце́нція

электромагни́тнаяинду́кция
електромагні́тнаінду́кція

электромагни́тныево́лны
електромагні́тніхви́лі

электромагни́тныеколеба́ния
иво́лны
електромагні́тніколива́ннятахви́лі

электро́метр
електро́метр

электро́н
електро́н

электронегати́вность
електронегати́вність

электро́ннаякни́га
електро́ннакни́га

электро́ннаякомме́рция
електро́ннакоме́рція

электро́ннаямикроскопи́я
електро́ннамікроскопі́я

электро́нная(-ое)(строе́ние,
пло́тность,орбита́ль,приро́да
хими́ческойсвя́зи,фо́рмула)
електро́нна(будо́ва,густина́,
орбіта́ль,приро́дахімі́чногозв’язку́,
фо́рмула)

электро́ннаяпети́ция
електро́ннапети́ція

электро́ннаяпо́дпись
електро́ннийпі́дпис

электро́ннаяпо́чта
електро́ннапо́шта

электро́ннаяпу́шка
електро́ннагарма́та

электро́ннаятабли́ца
електро́ннатабли́ця

электро́ннаяхрестома́тия
електро́ннахрестома́тія

электро́ннаяэнциклопе́дия
електро́ннаенциклопе́дія

электро́ннаяяче́йка
комі́ркаелектро́нна

электро́нно-ды́рочныйперехо́д
(p-n-переход́)
електро́нно-ді́рковийперехі́д
(p-n-перехід)
электро́нноепосо́бие
електро́ннийпосі́бник

электро́нноесре́дствоконтро́ля
уче́бныхдостиже́нийуча́щихся
електро́ннийза́сібконтро́лю
навча́льнихдося́гненьу́чнів

электро́нноеуправле́ние
електро́ннеурядува́ння

электро́нныетабли́цы(ЭТ)
електро́ннітабли́ці(ЕТ)
электро́нныйа́дрес
електро́ннаадре́са

электро́нныйбала́нс
електро́ннийбала́нс

электро́нный(виртуа́льный)
пра́ктикум
електро́нний(віртуа́льний)пра́ктикум
электро́нныйгаз
електро́ннийгаз

электро́нныйдокуме́нт
електро́ннийдокуме́нт

электро́нныйдокументооборо́т
електро́ннийдокументоо́біг

электро́нныймикроско́п
електро́нниймікроско́п

электро́нныйпочто́выйя́щик
електро́ннапошто́васкри́нька

электро́нныйслова́рь
електро́ннийсловни́к

электро́нныйу́ровень
(поду́ровень)
електро́ннийрі́вень(підрі́вень)
электропроводи́мость,
электропрово́дность
електропрові́дність

электропрово́дность
електропрові́дність

электроста́тика
електроста́тика

электростати́ческаяинду́кция
електростати́чнаінду́кція
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эконо́мико-географи́ческое
положе́ние
еконо́міко-географі́чнеполо́ження
экономи́ческаягеогра́фия
економі́чнагеогра́фія
экономи́ческаяинтегра́ция
економі́чнаінтегра́ція
экономи́ческаясисте́ма
економі́чнасисте́ма
экономи́ческиакти́вное
населе́ние
економі́чноакти́вненасе́лення
экономи́ческийпотенциа́лстраны́
економі́чнийпотенціа́лкраї́ни
«экономи́ческоечу́до»
«економі́чнеди́во»
экосисте́ма
екосисте́ма
экра́н
екр́ан
экра́ннаязаста́вка
екра́нназаста́вка
экра́ннаяфо́рма
екра́ннафо́рма
эксика́тор
ексика́тор
экскре́ция
екскре́ція
экспансиони́зм
експансіоні́зм
экспа́нсия
експа́нсія
экспериме́нт
експериме́нт
эксперимента́льныезада́ния
(зада́чи)
експеримента́льнізавда́ння(зада́чі)
эксперимента́льныйме́тод
иссле́дования
експеримента́льнийме́тод
дослі́дження
экспериме́нтыслуча́йные
експериме́нтивипадко́ві
экспе́ртнаясисте́ма
експе́ртнасисте́ма
эксплуата́ция
експлуата́ція
экспона́т
експона́т
экспоне́нта
експоне́нта
э́кспорт
е́кспорт
э́кспортфа́йла
е́кспортфа́йлу
экспре́сс-скани́рование
експре́с-сканува́ння

экстенси́вноеразви́тие
эконо́мики
екстенси́внийро́звитокеконо́міки

экстенси́вныйпутьразви́тия
екстенси́внийшляхро́звитку

экстраги́ровать
екстрагува́ти

экстра́кция
екстра́кція

экстре́мум
екстре́мум

экстре́мумфу́нкции
екстре́мумфу́нкції

экстре́мумфу́нкциилока́льный
екстре́мумфу́нкціїлока́льний

эксцентрисите́т
ексцентрисите́т

эксце́ссисполни́теля
ексце́свикона́вця

эктоде́рма
ектоде́рма

экумени́зм
Екумені́зм

эласти́чностьполиме́ра
еласти́чністьполіме́ру

элекро́нныйа́тлас
електро́ннийа́тлас

электриза́ция
електриза́ція

эле́ктрика
еле́ктрика

электри́ческаядуга́
електри́чнадуга́

электри́ческаяпроводи́мость
електри́чнапрові́дність

электри́ческаяцепь
електри́чнеко́ло

электри́ческийдви́гатель
електри́чнийдвигу́н

электри́ческийдипо́ль
електри́чнийдипо́ль

электри́ческийзаря́д
електри́чнийзаря́д

электри́ческийток
електри́чнийстру́м

электри́ческийтоквва́кууме
електри́чнийструмува́куумі

электри́ческийтоквга́зах
електри́чнийструмуга́зах

электри́ческийтоквмета́ллах
електри́чнийструмумета́лах

электриче́скийтоквра́знойсреде́
електри́чнийструмурі́зних
середо́вищах

электри́ческийтоквэлектроли́тах
електри́чнийструмвелектролі́тах
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Э эбони́т
ебоні́т

эбулиоскопи́я
ебуліоскопі́я

эвакуа́ция
евакуа́ція

эвгле́назелё́ная
евгле́назеле́на

эвдиоме́тр
евдіоме́тр

ЭВМ(электро́нная
вычисли́тельнаямаши́на)
ЕОМ(електро́ннаобчи́слювальна
маши́на)

эволюцио́ннаясисте́ма
еволюці́йна(філогенети́чна)систе́ма

эволюцио́нноеуче́ние
еволюці́йневче́ння

эволю́ция
еволю́ція

эврибио́нтныеви́ды
еврибіо́нтніви́ди

эвтрофика́ция
евтрофіка́ція

эвфеми́зм
евфемі́зм

эква́тор
еква́тор

эква́торша́ра
еква́торку́лі

эквивале́нтнаядо́заизлуче́ния
еквівале́нтнадо́завипромі́нювання

эквивале́нтностьвыска́зываний
еквівале́нтністьвисло́влювань

эквивале́нтностьпредика́тов
еквівале́нтністьпредикатів

эквивале́нт(хими́ческий,
электрохими́ческий)
еквівале́нт(хімі́чний,
електрохімі́чний)

эквипотенциа́льныепове́рхности
еквіпотенціа́льнапове́рхня

экзотерми́ческаяреа́кция
екзотермі́чнареа́кція

экзотерми́ческийпроце́сс
екзотермі́чнийпроце́с

экзоцито́з
екзоцито́з

экле́ктика
екле́ктика

экли́метр
еклі́метр
экологи́ческаябезопа́сность
екологі́чнабезпе́ка
экологи́ческаягру́ппа
екологі́чнагру́па
экологи́ческаяизоля́ция
екологі́чнаізоля́ція
экологи́ческаяиндика́ция
екологі́чнаіндика́ція
экологи́ческаямаркиро́вка
(экомаркиро́вка)
екологі́чнемаркува́ння
(екомаркува́ння)
экологи́ческаяни́ша
екологі́чнані́ша
экологи́ческаяпирами́да
екологі́чнапірамі́да
экологи́ческаясеть
екологі́чнамере́жа
экологи́ческаяэ́тика
екологі́чнае́тика
экологи́ческиезаболева́ния
екологі́чнізахво́рювання
экологи́ческиепробле́мы
екологі́чніпроблеми
экологи́ческийкри́зис
екологі́чнакри́за
экологи́ческиймонито́ринг
екологі́чниймоніто́ринг
экологи́ческийфа́ктор
екологі́чнийфа́ктор(чи́нник)
экологи́ческинепласти́чные
(маловыно́сливые)ви́ды
екологі́чнонепласти́чніви́ди
экологи́ческипласти́чные
(выно́сливые)ви́ды
екологі́чнопласти́чніви́ди
экологи́ческичи́стый
екологі́чночи́стий
экологи́ческоевидообразова́ние
екологі́чневидоутво́рення
экологи́ческоемышле́ние
екологі́чнеми́слення
эколо́гия
еколо́гія
эконо́микакома́ндно-
администрати́вная
еконо́мікакома́ндно-адміністрати́вна
эконо́микары́ночная
еконо́мікари́нкова
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Щ щаве́леваякислота́
щавле́вакислота́
щелево́йсогла́сный
щіли́ннийпри́голосний
щелочна́ясреда́
лу́жнесередо́вище
щелочноземе́льный(элеме́нт,
металл)
лужноземе́льний(елеме́нт,мета́л)
щелочно́й(элеме́нт,металл)
лу́жний(елеме́нт,мета́л)
щё́лочь
луг
щелчо́к(кно́пкоймы́ши)
кла́цання
щит
щит
щитови́днаяжелеза́
щитоподі́бназа́лоза
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Ш шабло́н
шабло́н
шабло́ндокуме́нта
шабло́ндокуме́нта
шабло́нофо́рмления(те́ма)
шабло́нофо́рмлення(те́ма)
шагвинта́
крокгвинта́
шала́ш
ку́рінь
шар
ку́ля
шарово́йпояс
кульови́йпояс
шарово́йсегме́нт
кульови́йсегме́нт
шарово́йсе́ктор
кульови́йсе́ктор
шаросте́ржневаямоде́ль
кулестержне́вамоде́ль
шахи́д
шахі́д
ша́хта
ша́хта
шё́лкацета́тный
шовкацета́тний
шё́лкнатура́льный
шовкнатура́льний
шельф
ше́льф
ше́льфовыйледни́к
ше́льфовийльодовик
Шенге́нскаязо́на
Шенге́нськазо́на
шерохова́тая(грануля́рная)
эндоплазмати́ческаясеть
шершкува́та(зерни́ста)
ендоплазмати́чнасі́тка
шерсть
во́вна
шерстяно́еволокно́
во́вня́неволокно́
шестидеся́тники
шістдеся́тники
шестичле́нныйцикл
шестичле́ннийцикл
шестиэлектро́нноеn-о́блако
шестиелектро́ннаn-хма́ра
шии́ты
шиї́ти
ши́на
ши́на
Шипи́нскаяземля́
Шипи́нськаземля́
шипя́щийзвук
шипля́чийзвук

ширина́прямоуго́льника
ширина́прямоку́тника
ширина́прямоуго́льного
параллелепи́педа
ширина́прямоку́тногопаралелепі́педа
ши́хта
ши́хта
ши́шка
ши́шка
шкала́
шкала́
шкала́Ке́львина
шкала́Ке́львіна
шкала́Моо́са
шкала́Моо́са
шкала́Це́льсия
шкала́Це́льсія
шко́льныйпери́од
шкільни́йпері́од
шлак
шлак
шлифова́льныематериа́лы
шліфува́льніматеріа́ли
шлюз
шлюз
шля́хта
шля́хта
«шо́коваятерапи́я»
«шо́коватерапі́я»
шрифт
шрифт
штамм
штам
штати́вдляпроби́рок
штати́вдляпробі́рок
штати́вхими́ческий
штати́вхімі́чний
штиль
штиль
шторм
шторм
штраф
штраф
шум
шум
шу́мныйсогла́сный
шу́мнийпри́голосний
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чи́славзаи́мнопросты́е
чи́славзає́мнопрості́

чи́сладро́бные
чи́сладробові́

чи́слако́мплексные
чи́слако́мплексні

чи́сланатура́льные
чи́сланатура́льні

чи́сланесоизмери́мые
чи́сланесумі́рні

чи́сланечё́тные
чи́сланепа́рні

чи́слаотрица́тельные
чи́славід’є́мні

чи́слаположи́тельные
чи́сладода́тні

чи́слапросты́е
чи́слапрості́

чи́слапротивополо́жные
чи́слапротиле́жні

чи́сларациона́льные
чи́слараціона́льні

чи́сласоизмери́мые
чи́сласумі́рні

чи́сласопряжё́нные
чи́сласпря́жені

чи́сласоразме́рные
чи́сласпільномі́рні

чи́сласоставны́е
чи́сласкла́дені

чи́слаце́лые
чи́слаці́лі

чи́слачё́тные
чи́слапа́рні

числи́тельдро́би
чисе́льникдро́бу

числи́тельныедляобозначе́ния
це́лыхчи́сел
числі́вникинаозна́ченняці́лихчи́сел

число́π
число́π

число́(Авога́дро,
координацио́нное,нейтро́нное,
нукло́нное(ма́ссовое),
прото́нное)
число́(Авогадро,координаці́йне,
нейтро́нне,нукло́нне(масове),
прото́нне)

число́Ло́шмидта
число́Ло́шмідта

число́мни́мое
число́уя́вне

число́просто́е
число́просте́

число́сме́шанное
число́мі́шане

число́существи́тельных
число́іме́нників
чи́стаяли́ния
чи́сталі́нія
чита́тельскаякомпете́нтность
чита́цькакомпете́нтність
членмногочле́на
членмногочле́на
чле́ныпредложе́ния
чле́нире́чення
чрезвыча́йноеивое́нное
положе́ние
надзвича́йнийтавоє́ннийстан
чте́ние
чита́ння
чувстви́тельнаяреа́кция
чутли́вареа́кція
чугу́н
чаву́н
чумакова́ние
чумакува́ння

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



Ч чарти́стскоедвиже́ние
чарти́стськийрух

часовы́епояса́
годи́нніпояси́

части́чноепокрыва́ло
частко́вепокрива́ло

части́чныйзаря́д
частко́вийзаря́д

ча́стнаясо́бственность
прива́тнавла́сність

ча́стное
ча́стка

ча́стноенепо́лное
ча́стканепо́вна

частота́враще́ния
частота́оберта́ння

частота́сокраще́нийсе́рдца
частота́серце́вихскоро́чень

частота́цикли́ческая
гармони́ческогоколеба́ния
частота́циклі́чнагармоні́йного
колива́ння

частьре́чи
части́намо́ви

чат
чат

чат-бот
чат-бот

ча́шавесо́в
ша́лькатерезі́в

ча́шечка
ча́шечка

челове́к
люди́на

человекообра́зныеобезья́ны
людиноподі́бніма́впи

челове́кразу́мный
люди́нарозу́мна

челове́ческиера́сы
ра́силюди́ни

че́люсти
ще́лепи

Черве́нскиегорода́
Черве́нськіміста́

чередова́ниезву́ков
чергува́ннязву́ків

черенки́
живці́

че́реп
че́реп

черепа́хи
черепа́хи

черепа́шьягра́фика
черепа́шковагра́фіка

черепна́якоро́бка
черепна́коро́бка

черешо́клиста́
черешо́клистка́

«чё́рнаядоска́»
«чо́рнадо́шка»

Чё́рнаяра́да
Чо́рнара́да

черни́ла
чорни́ло

черни́льныймешо́к
чорни́льниймішо́к

«чёрнопиджа́чники»(«се́рые
пиджаки́»)
«чорносви́тники»(«сі́ріпіджа́ки»)

чёрносо́тенцы
чорносо́тенці

чё́рныймета́лл
чо́рниймета́л

чё́рныйспи́сок
чо́рнийспи́сок

чё́рныйфо́сфор
чо́рнийфо́сфор

черта́осе́длости
сму́гаосі́лості

«Чертко́вскаяофензи́ва»
(наступле́ние)
«Чорткі́вськаофензи́ва»

четверти́чныеантропоге́нные
отложе́ния
четверти́нніантропоге́нніві́дклади

четверти́чныйа́томуглеро́да
(карбо́на)
четверти́ннийа́томкарбо́ну

четырёхва́лентныйэлеме́нт
чотиривале́нтнийелеме́нт

четырёхуго́льник
чотирику́тник

чешу́йчатые
луска́ті

чешуя́
луска́

Чигири́нскиепохо́ды
Чигири́нськіпохо́ди

чи́славзаи́мнообра́тные
чи́славзає́мнообе́рнені
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церко́вныебра́тства
церко́внібра́тства
церко́вныйраско́л(схи́зма)
церко́внийрозко́л(схи́зма)
цета́новоечисло́
цета́новечисло́
цеха́реме́сленные
цехи́ремісни́чі
циани́д
ціані́д
циани́д-анио́н
ціані́д-аніо́н
цианобакте́рии
(цианопрокарио́ты)
ціанобакте́рії(ціанопрокаріо́ти)
цивилиза́ция
цивіліза́ція
цикл
цикл
цикли́ческаямоле́кула
циклі́чнамоле́кула
цикли́ческаяфо́рмаглюко́зы
циклі́чнафо́рмаглюко́зи
цикли́ческиеалгори́тмы
циклі́чніалгори́тми
цикли́ческое(строе́ние)
за́мкнена(будо́ва)
цикли́чноестрое́ние
циклі́чнабудо́ва
циклКа́львина
циклКа́львіна
циклоалка́н(циклопарафи́н)
циклоалка́н(циклопарафі́н)
циклобута́н
циклобута́н
циклогекса́н
циклогекса́н
цикло́ида
цикло́їда
цикло́н
цикло́н
циклопарафи́н
циклопарафі́н
циклопропа́н
циклопропа́н
циклспара́метром
циклзпара́метром
циклспостусло́вием
циклзпостумо́вою
циклспредусло́вием
циклзпередумо́вою
циклтрикарбо́новыхкислот(цикл
Кре́бса)
циклтрикарбо́новихкисло́т(цикл
Кре́бса)
цилиа́рноете́ло
ві́йкове(ціліа́рне)ті́ло
цили́ндр
цилі́ндр
цили́ндрпрямо́йкругово́й
циліндркругови́йпрями́й
цинга́
цинга́

цинк
цинк

ци́нковаяпыль
ци́нковийпил

цирко́ний
цирко́ній

ци́ркуль
ци́ркуль

циркуля́торнаясисте́ма
циркуля́торнасисте́ма

циркуляцио́нныйгаз
циркуляці́йнийгаз

циркуля́цияатмосфе́ры
циркуля́ціяатмосфе́ри

цир́оз
циро́з

цис-изоме́р
цис-ізоме́р

ци́ста
ци́ста

цистеи́н
цистеї́н

цисти́т
цисти́т

цита́та
цита́та

цитогенети́ческийме́тод
цитогенети́чнийме́тод

цитози́н
цитози́н

цитозо́ль(гиалопла́зма)
цитозо́ль(гіалопла́зма)

цитокине́з
цитокіне́з

цитокини́ны
цитокіні́ни

цитоло́гия
цитоло́гія

цитопла́зма
цитопла́зма

цитоплазмати́ческая
насле́дственность
цитоплазмати́чнаспадко́вість

цитоскеле́т
цитоскеле́т

цитотехноло́гии
цитотехноло́гії

цифрово́йразры́в(барье́р)
цифрови́йрозри́в

ци́фрынече́тные
цифринепа́рні

ци́фрыче́тные
ци́фрипа́рні

цуна́ми
цуна́мі
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Ц цвете́ниевод
цвіті́ннявод
цветна́яреа́кция
кольоро́вареа́кція
цветно́естекло́
кольоро́вескло
цветно́ймета́лл
кольоро́виймета́л
цветова́ямоде́ль
ко́лірнамоде́ль
цветова́ясисте́ма
колі́рнасисте́ма
цвето́к
кві́тка
цветоло́же
квітколо́же
цветоно́жка
квітконі́жка
цви́ттер-ио́н
цві́ттер-іо́н
цви́ттер-ио́н(биполя́рныйио́н)
диполя́рниййон(цві́ттер-іо́н)
це́вка
ці́вка
це́зий
це́зій
це́лаяча́стьсме́шанногочи́сла
ці́лачасти́намі́шаногочисла́
целлофа́н
целофа́н
целлюло́за(клетча́тка)
целюло́за(кліткови́на)
це́лостность
ці́лісність
це́лостностьгеографи́ческой
оболо́чки
ці́лісністьгеографі́чноїоболо́нки
це́лостностьда́нных
ці́лісністьда́них
цель
мета́
цеме́нт
цеме́нт
цементи́т
цементи́т
цена́деле́ния
ціна́по́ділки
ценофи́лы
ценофі́ли
ценофо́бы
ценофо́би
центра́льнаякле́тка
центра́льнакліти́на
центра́льнаяне́рвнаясисте́ма
центра́льнанерво́васисте́ма

центра́льныйио́н
центра́льниййон
центрве́са
центрваги́
центргомотети́и
центргомотеті́ї
центрио́ль
центріо́ля
центрифу́га
центрифу́га
центрифуги́рование
центрифугува́ння
центркру́га
центркру́га
центрмасс
центрмас
центрокру́жности
центрко́ла
центрокру́жности,впи́санной
втреуго́льник
центрко́ла,впи́саноговтрику́тник
центрокру́жности,опи́санной
о́колотреуго́льника
центрко́ла,опи́саногонавко́ло
трику́тника
центроме́ра
центроме́ра
центростреми́тельноеускоре́ние
доцентро́веприско́рення
центрпра́вильного
многогра́нника
центрпра́вильногомногогра́нника
центрпра́вильного
многоуго́льника
центрпра́вильногомногоку́тника
центрсимме́три́и
центрсиметрі́ї
центрша́ра
центрку́лі
цеоли́ты
цеолі́ти
цепна́яреа́кция
ланцюго́вареа́кція
цепь(а́томов,откры́тая,
закры́тая,углеро́дная,
норма́льногострое́ния,
разветвлё́нная)
ланцю́г(а́томів,відкри́тий,
за́мкнений,карбо́новий,норма́льної
будо́ви,розгалу́жений)
цепьпереме́нногото́ка
ко́лозмі́нногоструму
цепьпита́ния
ланцю́гжи́влення
церко́внаяиера́рхия
церко́внаієра́рхія
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христиа́нство
христия́нство

хром
хром

хромати́н
хромати́н

хроматогра́фия
хроматогра́фія

хроми́рованнаясталь
хромо́ванасталь

хромопла́сты
хромопла́сти

хромосо́мнаятео́рия
насле́дственности
хромосо́мнатео́ріяспадко́вості

хромосо́мныемута́ции
хромосо́мнімута́ції

хромосо́мы
хромосо́ми

хронологи́ческаятабли́ца
хронологі́чнатабли́ця

хронологи́ческийво́зраст
хронологі́чнийвік

хроноло́гия
хроноло́гія

хру́пкоевещество́
крихка́речовина́

хруста́лик
кришта́лик

хруста́льноестекло́
криштале́вескло

«хрущё́вки»
«хрущо́вки»

хрящ
хрящ

хрящевы́еры́бы
хрящові́ри́би

худо́жественнаядета́ль
худо́жнядета́ль

худо́жественно-
беллетристи́ческийстиль
худо́жньо-белетристи́чнийстиль

худо́жественноепроизве́дение
худо́жнійтвір

худо́жественныйконте́кст
мисте́цькийконте́кст

худо́жественныйо́браз
худо́жнійо́браз

худо́жественныйтекст
худо́жнійтекст

ху́нта
ху́нта

ху́тор
ху́тір

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



хи́щничество
хижа́цтво

хи́щныйзуб
хи́жийзуб

хламидио́з
хламідіо́з

хламидомона́да
хламідомона́да

хлебозагото́вки
хлібозаготі́влі

хло́пковоеволокно́
баво́вня́неволокно́

хлопо́к
баво́вна

хлор
хлор

хлора́т
хлора́т

хлора́тнаякислота́
хлора́тнакислота́

хлорбензо́л
хлоробензе́н

хлоре́лла
хлоре́ла

хлори́д
хлори́д

хлори́д-аніо́н
хлори́д-аніо́н

хлори́д-ио́н
хлори́д-іо́н

хлори́дметиламмо́ния
метиламо́нійхлори́д

хлори́рование
хлорува́ння

хлорит
хлори́т

хлори́тнаякислота́
хлори́тнакислота́

хлормета́н
хлоромета́н

хло́рнаявода́
хло́рнавода́

хло́рнаяи́звесть
хло́рневапно́

хло́рнаякислота́
перхлора́тнакислота́

хлороводоро́д
хлорово́день

хлороводоро́днаякислота́
хлороводне́вакислота́

хлороводоро́дная(соля́ная)
кислота́
хлори́дна(соля́на,хлороводне́ва)
кислота́

хлоро́з
хлоро́з

хлоропла́сты
хлоропла́сти

хлорофи́лл
хлорофі́л

хлорофо́рм
хлорофо́рм

хлорофо́с
хлорофо́с

хлору́ксуснаякислота́
хлоро́цтовакислота́

ходи́льныено́ги
ходи́льніно́ги

хозя́йственнаяде́ятельность
госпо́дарськадія́льність

хозя́йственнаяспециализа́ция
госпо́дарськаспеціаліза́ціятерито́рії

хозя́йственноео́бщество
госпо́дарськетовари́ство

хозя́йственноепра́во
госпо́дарськепра́во

хозя́йственныесанкции
госпо́дарськіса́нкції

хозя́йственныеспо́ры
госпо́дарськіспо́ри

хозя́йствование
господарюва́ння

хозя́йствотова́рное
господа́рствотова́рне

холе́рик
холе́рик

холестери́н
холестери́н

холецисти́т
холецисти́т

холоди́льнаямаши́на
холоди́льнамаши́на

холоди́льник
холоди́льник

холоди́льникхими́ческий
холоди́льникхімі́чний

«холо́днаявойна́»
«холо́днавійна́»
хо́минг
хо́мінг

хондроци́т
хондроци́т

хо́рда
хо́рда

хо́рдакру́га
хо́рдакру́га

хо́рдаокру́жности
хо́рдако́ла

хоре́й
хоре́й

хо́стинг
хо́стинг
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Х ха́кер
ха́кер

ха́керскаяата́ка
ха́керськаата́ка

халифа́т
халіфа́т

халькоге́ны
халькоге́ни

хами́тскиеязыки́
хамі́тськімо́ви

хан
хан

ха́нство
ха́нство

хаоти́ческоедвиже́ние(а́томов,
ио́нов,моле́кул)
хаоти́чнийрух(а́томів,йо́нів,
моле́кул)

хара́ктер
хара́ктер

характери́стика
характери́стика

характери́стикаволн
характери́стикахвиль

характери́стикаколеба́ний
характери́стикаколива́нь

характери́стикизву́ка
характери́стиказву́ку

хвощи́
хвощі́

хво́я
хво́я

хелице́ры
хеліце́ри

Хе́льсинскаягруппа
Ге́льсінськагру́па

хемилюминесце́нция
хемілюмінесце́нція

хемоавтотро́фы
хемоавтотро́фи

хемоси́нтез
хемоси́нтез

хемотро́фы
хемотро́фи

хими́ческаяпромы́шленность
хімі́чнапромисло́вість

хими́ческаясвязь
хімі́чнийзв’язо́к

хими́ческаясвязь(связь
хими́ческая)(аромати́ческая,
пи(π–);си́гма(σ–);водоро́дная;
делокализо́ванная,ио́нная,
ковале́нтнаянеполя́рная;
ковале́нтнаяполя́рная;
сопряже́нная;ордина́рная;
двойна́я;тройна́я)
зв’язо́кхімі́́чний(аромати́чний,
пі(π–);си́гма(σ–);водне́вий;
делокалізо́ваний,йо́нний,
ковале́нтнийнеполя́рний;
ковале́нтнийполя́рний;спря́жений;
ордина́рний;подві́йний;потрі́йний)

хими́ческаятехноло́гия
хімі́чнатехноло́гія

хими́ческиеисто́чникито́ка
(гальвани́ческиеэлеме́нты,
аккумуля́торы)
хімі́чніджере́ластру́му(гальвані́чні
елеме́нти,акумуля́тори)

хими́ческиемутаге́ны
хімі́чнімутаге́ни

хими́ческийси́мвол
хімі́чнийси́мвол

хими́ческийэлеме́нт
хімі́чнийелеме́нт

хими́ческоевещество́
хімі́чнаречовина́

хими́ческоеде́йствиесве́та
хімі́чнадіясві́тла

хими́ческоеравнове́сие
хімі́чнарівнова́га

хими́ческоестрое́ние
хімі́чнабудо́ва

хими́ческоеуравне́ние
хімі́чнерівня́ння

хими́ческоеявле́ние
хімі́чнея́вище

хи́мия
хі́мія

хи́мияживо́го
хі́міяживо́го

хира́льность
хіра́льність

хира́льныйа́том
хіра́льнийа́том

хити́н
хіти́н

хи́щники
хи́жі
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фу́нкциягармони́ческого
колеба́ния
фу́нкціягармоні́йногоколива́ння

фу́нкцияинтегри́рованная
фу́нкціяінтегро́вана

фу́нкция,интегри́рованная
наотре́зке
фу́нкція,інтегро́вананавідрі́зку

фу́нкцияи́стинности
фу́нкціяі́стинності

фу́нкциялине́йная
фу́нкціяліні́йна

фу́нкциялогарифми́ческая
фу́нкціялогарифмі́чна

фу́нкциямоното́нная
фу́нкціямоното́нна

фу́нкциянепреры́вная
фу́нкціянепере́рвна

фу́нкциянечё́тная
фу́нкціянепа́рна

фу́нкцияобрати́мая
фу́нкціяоборо́тна

фу́нкцияобрати́маянамно́жестве
фу́нкціяоборо́тнанамножині́

фу́нкцияобра́тная
фу́нкціяобе́рнена

фу́нкцияпервообра́зная
фу́нкціяпе́рвісна

фу́нкцияпериоди́ческая
фу́нкціяперіоди́чна

фу́нкцияпоказа́тельная
фу́нкціяпоказнико́ва

фу́нкцияпостоя́нная
фу́нкціяста́ла

фу́нкцияпряма́я
пропорциона́льность
фу́нкціяпряма́пропорці́йність

фу́нкцияразрывна́я
фу́нкціярозривна́

фу́нкциястепенна́я
снатура́льнымпоказа́телем
фу́нкціястепене́вазнатура́льним
пока́зником

фу́нкциястепенна́я
срациона́льнымпоказа́телем
фу́нкціястепене́вазраціона́льним
пока́зником

фу́нкциястепенна́ясце́лым
показа́телем
фу́нкціястепене́вазці́лим
пока́зником

фу́нкция,схе́маиссле́дования
фу́нкція,схе́мадослі́дження

фу́нкцияубыва́ющая
фу́нкціяспадна́

фу́нкцияче́тная
фу́нкціяпа́рна

фу́нкцияязыка́
фу́нкціямо́ви
футерова́ние
футерува́ння
фьорд
фіо́рд
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фосфи́н
фосфі́н
фосфолипи́ды
фосфоліпі́ди
фо́сфор
фо́сфор
фосфори́т
фосфори́т
фотоавтотро́фы
фотоавтотро́фи
фотоальбо́м
фотоальбо́м
фотоаппара́т
фотоапара́т
фотогра́фия
фотогра́фія
фотоколла́ж
фотокола́ж
фотолюминесце́нция
фотолюмінесце́нція
фотометри́я
фотометрі́я
фото́н
фото́н
фотопериоди́зм
фотоперіоди́зм
фотоси́нтез
фотоси́нтез
фотосисте́ма
фотосисте́ма
фотото́к
фотостру́м
фототро́фы
фототро́фи
фотохими́ческиереа́кции
фотохімі́чніреа́кції
фотоэффе́кт
фотоефе́кт
фрагмента́ция
фрагмента́ція
фрагме́нтизображе́ния
фрагме́нтзобра́ження
фра́за
фра́за
фразеологи́ческаяедини́ца
фразеологі́чнаодини́ця
фразеоло́гия
фразеоло́гія
фракцио́ннаяперего́нкане́фти
фракці́йнаперего́нкана́фти
фра́кция(бензи́новая,
газоли́новая,кероси́новая,
лигрои́новая,пропа́н-бута́новая)
фра́кція(бензи́нова,газолі́нова,
га́сова,лігрої́нова,пропа́н-бута́нова)
фра́нций
фра́нцій

фрео́н(хладо́н)
фрео́н(холодоаге́нт)

фре́ска
фре́ска

фрикати́вныйсогла́сный
фрикати́внийпри́голосний

Фро́нда
Фро́нда

фрукто́за
фрукто́за

фтор
фтор

фтори́рование
фторува́ння

фтороводоро́дная(пла́виковая)
кислота́
фтороводне́ва(флуори́дна)кислота́

фтороводоро́д(фтори́дводоро́да)
фторово́день(гідроге́нфлуори́д)

фуллере́ны
фулере́ни

фунгици́д
фунгіци́д

фундамента́льныйзако́н
фундамента́льнийзако́н

фу́нкциивзаи́мнообра́тные
фу́нкціївзає́мнообе́рнені

фу́нкциигосуда́рства
фу́нкціїдержа́ви

фу́нкциипра́ва
фу́нкціїпра́ва

функционали́зм
функціоналі́зм

функциона́льнаясисте́ма
функціона́льнасисте́ма

функциона́льная
(характеристи́ческая)гру́ппа
функціона́льна(характеристи́чна)
гру́па

функциона́льныести́ли
функціона́льністи́лі

фу́нкция
фу́нкція

фу́нкциябесконе́чнобольша́я
фу́нкціянескінче́нновели́ка

фу́нкциябесконе́чнома́лая
фу́нкціянескінче́нномала́

фу́нкциябу́лева
фу́нкціябу́лева

фу́нкциявозроста́ющая
фу́нкціязроста́юча

фу́нкциявы́пуклаявверх
фу́нкціяопу́клавго́ру

фу́нкциявы́пуклаявниз
фу́нкціяопу́клавниз
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фо́рмулапери́метра
прямоуго́льника
фо́рмулапери́метрапрямоку́тника

фо́рмулапло́щадиквадра́та
фо́рмулапло́щіквадра́та

фо́рмулапло́щади
прямоуго́льника
фо́рмулапло́щіпрямоку́тника

фо́рмулапло́щади
равносторо́ннеготреуго́льника
фо́рмулапло́щірівносторо́ннього
трику́тника

фо́рмулара́зницыквадра́тов
фо́рмуларізни́ціквадра́тів

фо́рмулара́зницыку́бо́в
фо́рмуларізни́ціку́бів

фо́рмулара́зностиквадра́тов
формуларізни́ціквадра́тів

фо́рмулара́зностико́синусов
фо́́́рмуларізни́ціко́синусів

фо́рмулара́зностикота́нгенсов
фо́рмуларізни́цікота́нгенсів

фо́рмулара́зностикубо́в
фо́рмуларізни́ціку́бів

фо́рмулара́зностиси́нусов
фо́рмуларізни́ціси́нусів

фо́рмуларекурре́нтная
фо́рмуларекуре́нтна

фо́рмуларечево́гоэтике́та
фо́рмуламовленнє́вогоетике́ту

фо́рмуласи́нусара́зности
фо́рмуласи́нусарізни́ці

фо́рмуласи́нусасу́ммы
фо́рмуласи́нусасу́ми

фо́рмуласокращё́нного
умноже́ния
фо́́рмуласкоро́ченогомно́ження

фо́рмуласу́ммыко́синусов
фо́рмуласу́мико́синусів

фо́рмуласу́ммыкота́нгенсов
фо́рмуласу́микота́нгенсів

фо́рмуласу́ммыкубо́в
фо́рмуласу́мику́бів

фо́рмуласу́ммыси́нусов
фо́рмуласу́миси́нусів

фо́рмуласу́ммыта́нгенсов
фо́рмуласу́мита́нгенсів

фо́рмулата́нгенсара́зности
фо́рмулата́нгенсарізни́ці

фо́рмулата́нгенсасу́ммы
фо́рмулата́нгенсасу́ми

фо́рмула(электро́нная,и́стинная,
молекуля́рная,просте́йшая,
сокращё́ннаяструкту́рная,
структу́рная)
фо́рмула(електро́нна,і́стинна,
молекуля́рна,найпрості́ша,
напівструкту́рна,структу́рна)

фо́рмулипреобразова́ния
произведе́ния
тригонометри́ческихфу́нкций
всу́мму
фо́рмулиперетво́реннядобу́тку
тригонометри́чнихфу́нкційусу́му

формулиро́вка
формулюва́ння

фо́рмулыдвойно́гоаргуме́нта
фо́рмулиподві́йногоаргуме́нту

фо́рмулыиобозначе́ния
фо́рмулийпозна́чення

фо́рмулыполови́нногоаргуме́нта
фо́рмулиполови́нногоаргуме́нту

фо́рмулыпониже́ниясте́пени
фо́рмулипони́женнясте́пеня

фо́рмулыпреобразова́ниясу́ммы
тригонометри́ческихфу́нкций
впроизведе́ние
фо́рмулиперетво́реннясу́ми
тригонометри́чнихфу́нкційудобу́ток

фо́рмулыприведе́ния
фо́рмулизве́дення

фо́рмулысложе́ния
фо́рмулидодава́ння

фо́рмулытригонометри́ческие
фо́рмулитригонометри́чні

фо́рмулытройно́гоаргуме́нта
фо́рмулипотрі́йногоаргуме́нту

фо́рмульнаяедини́ца
фо́рмульнаодини́ця

фо́рмыобще́ния
фо́рмиспілкува́ння

фо́рмыповеде́ния
фо́рмиповеді́нки

фо́рмырелье́фа
фо́рмирельє́фу

фо́рмыре́чи
фо́рмимо́влення

фо́рмысло́ва
фо́рмисло́ва

форси́рованная
индустриализа́ция
форсо́ванаіндустріаліза́ція

фо́рум
фо́рум

фосге́н
фосге́н

фосфи́д
фосфі́́д
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флейм
флейм

флеш-накопи́тель
флеш-накопи́чувач
флиш
фліш

флогисто́н
флогісто́н

фло́ра
фло́ра

флота́ция
флота́ція

флоэ́ма
флое́ма

флуд
флуд

флуоресце́нция
флуоресце́нція

флуори́д(фтори́д)
флуори́д

(флуори́д-)фтори́д-ио́н
флуори́д-іо́н
флуо́р(фтор)
флуо́р

флю́гер
флю́гер

флюс
флюс

флю́сы
флю́си

фока́льнаяпло́скость
фока́льнаплощина́

фо́кус
фо́кус

фо́кусноерасстоя́ние
фо́куснаві́дстань

фолксоно́мия
фолксоно́мія

фольва́рк
фільва́рок

фолькло́р
фолькло́р

фо́ндоваяби́ржа
фо́ндовабі́ржа

фоне́ма
фоне́ма

фоне́тика
фоне́тика

фо́новийрису́нок
фо́новиймалю́нок

фо́рма
фо́рма

фо́рмаба́зыда́нных
фо́рмаба́зида́них

фо́рмагосуда́рства
фо́рмадержа́ви

формали́н
формалі́н

формальдеги́д
формальдегі́д

форма́льныепара́метры
форма́льніпара́метри

фо́рмамени́ска
фо́рмамені́ска

формати́рование
форматува́ння

формати́рованиеди́ска
форматува́нняди́ска

формати́рованиедокуме́нта
форматува́ннядокуме́нта

форма́тфа́йла
форма́тфа́йлу

форма́тыда́нных
форма́тида́них

фо́рменныеэлеме́нты
фо́рменіелеме́нти

фо́рмула
фо́́рмула

фо́рмулаквадра́тара́зности
фо́рмулаквадра́тарізни́ці

фо́рмулаквадра́тасу́ммы
фо́рмулаквадра́тасу́ми

фо́рмулако́синусара́зности
фо́рмулако́синусарізни́ці

фо́рмулако́синусасу́ммы
фо́рмулако́синусасу́ми

фо́рмулали́нзы
фо́рмулалі́нзи

фо́рмулалогарифми́рования
формулалогарифмува́ння

фо́рмулалогари́фмов
(логарифми́рования)
фо́рмулалогарифмува́ння

фо́рмулаНью́то́на–Ле́йбница
фо́рмулаНьюто́на–Ле́йбниця

фо́рмулао́бщегочле́на
после́довательности
фо́рмулазага́льногочле́на
послідо́вності

фо́рмулао́бщейра́зности
та́нгнесов
фо́рмуларізни́ціта́нгенсів

фо́рмулаобъё́маку́ба
фо́рмулаоб’є́́муку́ба

фо́рмулаобъё́мапрямоуго́льного
параллелепи́педа
фо́рмулаоб’є́мупрямоку́тного
паралелепі́педа

фо́рмулаn-гочле́на
после́довательности
фо́рмулаn-гочле́напослідо́вності
фо́рмулапери́метраквадра́та
фо́рмулапери́метраквадр́ата
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фермента́ция
фермента́ція

ферме́нты
ферме́нти

ферроспла́вы
фероспла́ви

фе́рум(желе́зо)
фе́рум

фетиши́зм
фетиши́зм

фиани́т
фіані́т

фибрилля́рныебелки́
фібриля́рнібілки́

фибри́н
фібри́н

фибриноге́н
фібриноге́н

фигу́ра
фігу́ра

фигу́равраще́ния
фігу́раоберта́ння

фигу́рыра́вные
фігу́рирі́вні

фигу́рыре́чи
фігу́римо́ви

фи́зико-географи́ческийкрай
фі́зико-географі́чнийкрай

фи́зико-географи́ческое
райони́рование
фі́зико-географі́чнерайонува́ння

физиологи́ческаясисте́ма
фізіологі́чнасисте́ма

физиологи́ческиакти́вные
вещества́
фізіологі́чноакти́вніречови́ни

физиологи́ческийраство́р
фізіологі́чнийро́зчин

физиоло́гия
фізіоло́гія

физи́ческаявеличина́
фізи́чнавеличина́

физи́ческаягеогра́фия
фізи́чнагеогра́фія

физи́ческаяка́ртинами́ра
фізи́чнака́ртинасві́ту

физи́ческаяо́птика
фізи́чнао́птика

физи́ческаяхи́мия
фізи́чнахі́мія

физи́ческиеве́кторныевеличи́ны
фізи́чніве́кторнівеличи́ни

физи́ческиемутаге́ны
фізи́чнімутаге́ни

физи́ческоелицо́
фізи́чнаосо́ба

физи́ческоелицо́-
предпринима́тель
фізи́чнаосо́ба-підприє́мець

физи́ческоемодели́рование
фізи́чнемоделюва́ння

физи́ческоете́ло
фізи́чнеті́ло

физи́ческоеявле́ние
фізи́чнея́вище

фикси́рованноеударе́ние
фіксо́ванийна́голос

филогене́з
філогене́з

филогенети́ческийряд
філогенети́чнийряд

филогени́я
філогені́я

филоло́гия
філоло́гія

филосо́фскаяли́рика
філосо́фськалі́рика

фильтр
фільтр

фильтра́ция
фільтра́ція

фильтра́циявСУБД
фільтрува́ннявСУБД

фильтра́циявЭТ(вэлектро́нных
табли́цах)
фільтрува́ннявЕТ

фильтра́цияда́нных
фільтрува́нняда́них

фильтрова́льнаябума́га
фільтрува́льнийпапі́р

фильтрова́ние
фільтрува́ння

фи́на
фі́на

фина́нсовыеуслу́ги
фіна́нсовіпо́слуги

фитогормо́ны
фітогормо́ни

фитопланкто́н
фітопланкто́н

фитофа́ги
фітофа́ги

фитоцено́з
фітоцено́з

фи́шинг
фі́шинг

флавоно́иды
флавоно́їди

флажо́к
прапоре́ць

флегма́тик
флегма́тик
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Ф фагоцито́з
фагоцито́з

фагоци́ты
фагоци́ти

фа́за
фа́за

фа́зараспределе́ния
фа́зарозпо́ділу

фа́зовыеперехо́ды
(превраще́ния)
фа́зовіперетво́рення

файл
файл

фа́йловаясисте́ма
фа́йловасисте́ма

факти́ческиепара́метры
факти́чніпара́метри

фа́ктор
фа́ктор

факториа́л
факторіа́л

фа́кторыразмеще́ния
произво́дства
чи́нникирозмі́щеннявиробни́цтва

фа́кторысреды́
чи́нникисередо́вища

фа́кторыэволю́ции
фа́кториеволю́ції

фантасмаго́рия
фантасмаго́рія

фанта́стика
фанта́стика

фара́д
фара́д

фарао́н
фарао́н

фарфо́р
порцеля́на

фарфо́роваясту́пка
порцеля́новасту́пка

фарфо́роваяча́шка
порцеля́новача́шка

фасе́точныеглаза́
фасе́ткові(складні́)о́чі

фа́сция
фа́сція

фа́ция
фа́ція

фаши́зм
фаши́зм

фая́нс
фая́нс

федерати́внаямона́рхия
федерати́внамона́рхія

федера́ция
федера́ція

фельето́н
фейлето́н

фемини́зм
феміні́зм

фенилалани́н
фенілалані́н

фенилами́н
феніламі́н

фениламо́нийхлори́д
феніламо́нійхлори́д

фени́л-радика́л
фені́л-радика́л

фени́л(радика́л,замести́тель)
фені́л(радика́л,замісни́к)
фени́льнаягру́ппа
фені́льнагру́па

фено́л(гидроксибензо́л)
фено́л(гідроксибензе́н)

феноло́гия
феноло́гія

фенолфталеи́н
фенолфталеї́н

феноля́т
феноля́т

феноля́т-анио́н
феноля́т-аніон
феноля́т-ио́н
феноля́т-іо́н

фенопла́ст
фенопла́ст

феноти́п
феноти́п

фео́д
фео́д

феодали́зм
феодалі́зм

феода́льнаяле́стница
феода́льнадраби́на

феода́льнаяраздро́бленность
феода́льнароздро́бленість

фе́рмадляживо́тных
звірофе́рма

ферме́нт
ферме́нт
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ускоре́ние
приско́рення
ускоре́ниепрямолине́йного
движе́ния
приско́ренняпрямоліні́йногору́ху
ускоре́ниесвобо́дногопаде́ния
приско́ренняві́льногопаді́ння
усло́вие
умо́ва
усло́виедоста́точное
умо́вадоста́тня
усло́виенача́льное
умо́вапочатко́ва
усло́виенеобходи́мое
умо́ванеобхі́дна
усло́виеравнове́сиярычага́
умо́варівнов́агива́желя
усло́виетеоре́мы
умо́ватеоре́ми
усло́виявозникнове́ния
свобо́дныхколеба́ний
умо́виви́никненняві́льнихколива́нь
усло́виявозникнове́ния
хими́ческойреа́кции
умо́виви́никненняхімі́чноїреа́кції
усло́вияокружа́ющейсре́ды
умо́висередо́вища
усло́вияравнове́сиятел
умо́вирівнова́гитіл
усло́виясуществова́ния
электри́ческогото́ка
умо́виіснув́анняелектри́чногостру́му
усло́вноевыраже́ние
умо́внийви́раз
усло́вноеземлевладе́ниеили
бенефи́ций
умо́внеземлеволоді́нняабобенефі́цій
усло́вноеформати́рование
умо́внеформатува́ння
усло́вность
умо́вність
усло́вныйпроце́сс
умо́внийпроце́с
усло́вныйрефле́кс
умо́внийрефле́кс
уста́лостьмышц
вто́мам’я́зів
устаре́лыеслова́
застарі́ліслова́
у́стнаяречь
у́снемо́влення
усто́йчиваясисте́ма
стійка́систе́ма
усто́йчиваяэлектро́нная
конфигура́цияа́тома
стійка́електро́ннаконфігура́ціяа́тома
усто́йчивоеравнове́сие
стійка́рівнова́га
усто́йчивоеразви́тие
ста́лийро́звиток
усто́йчивость
сті́йкість
устоя́вшийся
уста́лений

устране́ние
усу́нення
устране́ниежё́сткостиводы́
усу́ненняжо́рсткостіводи́
устро́йствавво́да–вы́вода
при́строївве́деннятави́ведення
інформа́ції
устро́йство
при́стрій
устро́йствоуправле́ния
при́стрійуправлі́ння
у́стьереки́
ги́рлорі́чки
у́стьице
про́дих
у́стьичнаящель
продихо́ващіли́на
усыновле́ние
усино́влення
утвержде́ние
тве́рдження
утвержде́ниеи́стинное
тве́рдженняі́стинне
утвержде́ниело́жное
тве́рдженняхи́бне
утилиза́цияотхо́дов
утиліза́ціявідхо́дів
утили́та
утилі́та
уточня́ющиечле́ныпредложе́ния
уто́чнюючічле́нире́чення
участко́выйофице́рполи́ции
дільни́чнийофіце́рполі́ції
учё́ба
навча́ння
учени́креме́сленника
у́ченьремісника́
учё́тнаяза́письпо́льзователя
(акка́унт)
обліко́вийза́пискористувача́(ака́унт)
учреди́тельноесобра́ние
устано́вчізбо́ри
ушна́яра́ковина
вушна́ра́ковина
уще́рб
шко́да
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умноже́ниеодночле́на
намногочле́н
мно́женняодночле́нанамногочле́н
у́мысел
у́мисел
универса́л
універса́л
универса́лУЦР
універса́лУЦР
универса́льнаяга́зовая
постоя́нная
універса́льнага́зовастала
универса́льныйиндика́тор
універса́льнийіндика́тор
университе́т
університе́т
унита́рноегосуда́рство
уніта́рнадержа́ва
у́ния
у́нія
упако́вка
пакува́ння
уплотне́ние
ущі́льнення
уполномо́ченный
уповнова́жений
упоря́дочение
упорядкува́ння
упоря́доченнаяструкту́ра
упорядко́ванаструкту́ра
упоря́доченноедвиже́ние
(электро́нов,ио́нов)
упорядко́ванийрух(електро́нів,
йо́нів)
управля́емаяреа́кция
керо́ванареа́кція
упроще́ние
спро́щення
упру́гиедеформа́ции
пру́жнідеформа́ції
упру́гость(па́ра,волокна́)
пру́жність(па́ри,волокна́)
упу́щеннаявы́года
упу́щенави́года
уравне́ние
рівня́ння
уравне́ниеБерну́лли
рівня́нняБерну́ллі
уравне́ниедифференциа́льное
рівня́ннядиференціа́льне
уравне́ниеиррациона́льное
рівня́нняірраціона́льне
уравне́ниеКлапейро́на
рівня́нняКлапейро́на
уравне́ниелине́йноесдвумя́
переме́нными
рівня́нняліні́йнездвома́змі́нними
уравне́ниелине́йноесодно́́й
переме́нной
рівня́нняліні́йнезодніє́юзмі́нною
уравне́ниелогарифми́ческое
рівня́ннялогарифмі́чне
уравне́ниепоказа́тельное
рівня́нняпоказнико́́ве

уравне́ниепоказа́тельно-
степенно́́е
рівня́нняпоказнико́́во-степене́ве
уравне́ниепросте́йшее
тригонометри́ческое
рівня́ннянайпрості́ше
тригонометри́чне
уравне́ниесдвумя́переме́нными
рівня́нняздвома́змі́нними
уравне́ниесостоя́нияидеа́льного
га́за(уравне́ния
Менделе́ева–Клапейро́на)
рівня́нняста́нуідеа́льногога́зу
(рівня́нняМенделє́єва–Клапейро́на)
уравне́ниестоя́чейволны́
рівня́ннястоя́чоїхви́лі
уравне́ниетеплово́гобала́нса
рівня́ннятеплово́гобала́нсу
уравне́ниетермохими́ческое
рівня́ннятермохімі́чне
уравне́ниетригонометри́ческое
одноро́дноеn-ойсте́пени
рівня́ннятригонометри́чнеоднорі́дне
n-госте́пеня
уравне́ниехими́ческое
рівня́нняхімі́чне
уравне́ниеЭйнште́йнадля
фотоэффе́кта
рівня́нняЕйнште́йнадляфотоефе́кту
уравнове́шиваниевесо́в
зрівнова́жуваннятерезі́в
урага́н
урага́н
ура́н
ура́н
ураци́л
ураци́л
урбаниза́ция
урбаніза́ція
уре́зводы́
урі́зводи́
уретри́т
уретри́т
у́ровень
рі́вень
у́ровень(абстра́кции)
шар(абстра́кції)
у́ровеньре́чи
рі́веньмо́ви
у́ровнидо́ступако́бщим
докуме́нтам
рі́внідо́ступудоспі́льнихдокуме́нтів
у́ровниорганиза́цииживо́й
мате́рии
рі́вніорганіза́ціїживо́їмате́рії
уро́чище
уро́чище
усечё́ннаяпирами́да
зрі́занапірамі́да
усечё́нныйко́нус
зрі́занийко́нус
у́сики
ву́сики
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у́гольнаякислота́
ву́гільна(карбона́тна)кислота́
удале́ниефа́йла
ви́даленняфа́йла
удале́нныйкомпью́тер
відда́ленийкомп’ю́тер
удали́ть
ви́далити
ударе́ние
на́голос
уда́рныйгла́сный
наголо́шенийголосни́й
уда́рныйобъё́мкро́ви
уда́рний(систолі́чний)об’є́мкро́ві
уде́льнаяэлектропроводи́мость
вещества́
пито́маелектропрові́дністьречовини́
уде́льнаяэне́ргиясвя́зи
пито́маене́ргіязв’язку́
уде́льноесопротивле́ние
пито́мийо́пір
уде́льноесопротивле́ние
вещества́
пито́мийо́пірречовини́
удобре́ние
до́бриво
удостовере́ние
посві́дчення
уду́шливый(газ)
заду́шливий(газ)
у́зел
ву́зол
у́зелкристалли́ческойрешё́тки
ву́золкристалі́чноїґра́тки
у́зелпромы́шленный
ву́золпромисло́вий
у́зелсети́
ву́золмере́жі
у́зелтра́нспортный
ву́золтра́нспортний
узурпа́циявла́сти
узурпа́ціявла́ди
указа́тель
вказівни́к
указа́тельмы́ши
пока́жчикми́ші
указа́тельныеместоиме́ния
вказівні́займе́нники
укло́нреки́
по́хилрі́чки
украинофи́лы
українофі́ли
Украи́нскаяреволю́ция
Украї́нськареволю́ція
Украи́нскаяЦентра́льнаяра́да
(УЦР)
Украї́нськаЦентра́льнаРа́да(УЦР)
украи́нскаяшля́хта(дворя́нство)
украї́нськашля́хта
«украи́нскийвопро́с»
«украї́нськепита́ння»
украи́нскиймоде́рн
украї́нськиймоде́рн

«Украи́нскийПьемо́нт»
«Украї́нськийП’ємо́нт»
украи́нскийслова́рь
украї́нськийсловни́к
Украи́нскийштабпартиза́нского
движе́ния(УШПД)
Украї́нськийшта́бпартиза́нського
ру́ху(УШПР)
украи́нскоеказа́чество
украї́нськекоза́цтво
украи́нскоенационалисти́ческое
движе́ние
украї́нськийнаціоналісти́чнийрух
украи́нскоеосвободи́тельное
движе́ние
украї́нськийвизво́льнийрух
у́ксус
о́цет
у́ксусная(эта́новая)кислота́
о́цтова(ета́нова)кислота́
уксусноки́слыебакте́рии
оцтовоки́слібакте́рії
у́ксусныйальдеги́д
о́цтовийальдегі́д
ули́тка
за́витка
улови́тель
уло́влювач
улу́с
улу́с
у́льва
у́льва
ультима́тум
ультима́тум
ультрамикроско́п
ультрамікроско́п
ультрамикроскопи́я
ультрамікроскопі́я
ультрамикроэлеме́нты
ультрамікроелеме́нти
ультрафиоле́товоеизлуче́ние
ультрафіоле́товевипромі́нювання
ультрацентрифуги́рование
ультрацентрифугува́ння
уменьша́емое
зме́ншуване
уменьше́ние(концентра́ции,
температу́ры,давле́ния)
пони́ження(концентра́ції,
температу́ри,ти́ску)
уме́реннаятемперату́ра
помі́рнатемперату́ра
уме́ренноенагрева́ние
помі́рненагріва́ння
уме́стностьре́чи
доре́чністьмо́влення
умноже́ние
мно́ження
умноже́ниедесяти́чныхдро́бей
мно́женнядесятко́вихдро́бів
умноже́ниемногочле́на
намногочле́н
мно́женнямногочле́нанамногочле́н
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У убежде́ние
перекона́ння
убы́тки
зби́тки
уга́рныйгаз
чадни́йгаз
углево́д
вуглево́д
углеводоро́дныйзамести́тель
вуглеводне́вийзамісни́к
углеводоро́д(преде́льный,
непреде́льный,аромати́ческий,
цикли́ческий,алифати́ческий
(ацикли́ческий)
вуглево́день(наси́чений,
ненаси́чений,аромати́чний,
циклі́чний,аліфати́чний(ациклі́чний)
углево́ды
вуглево́ди
углево́дыпросты́е
вуглево́дипрості́
углево́дысло́жные
вуглево́дискладні́
углеки́слыйгаз
вуглеки́слийгаз
углеро́д
вугле́ць
углеро́днаяцепь
карбо́новийланцю́г
углово́йкоэффицие́нт
каса́тельной
кутови́йкоефіціє́нтдоти́чної
у́глывертика́льные
кути́вертика́льні
углы́на́крестлежа́щие
кути́різносторо́нні
углы́односторо́нние
кути́односторо́нні
углы́приоснова́ниитрапе́ции
кути́приосно́вітрапеції
углы́ра́вные
кути́рі́вні
углы́сме́жные
кути́сумі́жні
углы́соотве́тственные
кути́відпові́дні
у́гол
кут
у́гол,впи́санныйв1радиа́н
кут,впи́санийв1радіа́н
у́гол,впи́санныйвокру́жность
кут,впи́санийуко́ло
у́голедини́чный
кутодини́чний
у́голме́ждуве́кторами
кутміжве́кторами

у́голме́ждупрямы́ми
кутміжпрями́ми
у́голмногоуго́льника
кутмногоку́тника
у́голмногоуго́льникадвугра́нный
приребре́
кутмногогра́нникадвогра́ннийпри
ребрі́
у́голмногоуго́льникапло́скийпри
верши́не
кутмногогра́нникапло́скийпри
верши́ні
уголо́внаяотве́тственность
криміна́льнавідповіда́льність
уголо́вноеде́ло
криміна́льнаспра́ва
уголо́вноеправонаруше́ние
криміна́льнеправопору́шення
Уголо́вноеправоУкраи́ны
Криміна́льнепра́воУкраї́ни
уголо́вноепроизво́дство
криміна́льнепрова́дження
уголо́вныйпроце́сс
криміна́льнийпроце́с
у́голокру́жностицентра́льный
кутко́лацентра́льний
у́голо́стрый
кутго́стрий
у́голотраже́ния
кутвідбива́ння
у́голпаде́ния
кутпаді́ння
у́голпреломле́ния
кутзало́млення
у́голприверши́не
равнобе́дренноготреуго́льника
кутприверши́нірівнобе́дреного
трику́тника
у́голприосно́веравнобе́дренного
треуго́льника
кутприосно́вірівнобе́дреного
трику́тника
у́голпрямо́й
кутпрями́й
у́голразвё́рнутый
кутрозго́рнутий
у́голтреуго́льника
куттрику́тника
у́голтреуго́льникавне́шний
куттрику́тниказо́внішній
у́голтупо́й
куттупи́й
у́голчетырехуго́льника
кутчотирику́тника
у́голь
вугі́лля
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тринитроцеллюло́за
тринітроцелюло́за

трино́га
трино́га

трипле́т
трипле́т(кодо́н)
триптофа́н
триптофа́н

трисе́кцияугла́
трисе́кціякута́

три́тий
три́тій

триумвира́т
триумвіра́т

трихлормета́н(хлорофо́рм)
трихлоромета́н(хлорофо́рм)
тро́йнаясвя́зь
потрі́йнийзв’язо́к

тро́лли
тро́лі

тромб
тромб

тромбопласти́н
тромбопласти́н

тромбофлеби́т
тромбофлебі́т

тромбоци́ты
тромбоци́ти

троп
троп

тропи́змы
тропі́зми

тро́пикю́жный,се́верный
тро́пікпівде́нний,півні́чний
тропосфе́ра
тропосфе́ра

тростнико́выйса́хар
трости́ннийцу́кор

трофи́ческаясе́ть
трофі́чнасі́тка

трофи́ческаяструкту́ра
трофі́чнаструкту́ра

трофи́ческиесвя́зи
трофі́чнізв’язки́

трофи́ческийу́ровень
трофі́чнийрі́вень

тру́бчастаяпечь
тру́бчастапіч

труд
пра́ця

трудова́ядисципли́на
трудова́дисциплі́на

трудова́ямигра́ция
трудова́мігра́ція

трудово́йдогово́р
трудови́йдо́говір

трудово́йколлекти́в
трудови́йколекти́в
трудовы́еотноше́ния
трудові́відно́сини
трудоспосо́бность
працезда́тність
трутовики́
трутовики́
туберкулё́з
туберкульо́з
тугопла́вкиймета́лл
тугоплавки́ймета́л
тугопла́вкоевещество́
тугоплавка́речовина́
тугопла́вкоестекло́
тугоплавке́скло
ту́ловищемоллю́ска
ту́лубмолю́ска
тума́н
тума́н
ту́ндра
ту́ндра
ту́ргор
ту́ргор
тури́зм
тури́зм
турмали́н
турмалі́н
ту́склый
тьмя́ний
тысячеле́тие
тисячолі́ття
тычи́нка
тичи́нка
тэтчери́зм
тетчери́зм
тю́ркскиеязыки́
тю́ркськімо́ви
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транснациона́льнаякорпора́ция
(ТНК)
транснаціона́льнакорпора́ція(ТНК)

транспира́ция
транспира́ція

транспланта́ция
транспланта́ція

трансплантоло́гия
трансплантоло́гія

транспозо́ны
транспозо́ни

тра́нспорт
тра́нспорт

тра́нспортвеще́ств
тра́нспортречови́н

транспорти́р
транспорти́р

тра́нспортнаяРНК(ТРНК)
тра́нспортнаРНК(ТРНК)

тра́нспортнаясисте́мастраны́
тра́нспортнасисте́макраї́ни

трансура́новые(заура́новые)
элеме́нты(заура́ны)
заура́новіелеме́нти

трансформа́тор
трансформа́тор

трансценде́нтноечисло́
трансценде́нтнечисло́

трапе́ция
трапе́ція

трассиро́вка
трасува́ння

тра́фик
тра́фік

трахе́я
трахе́я

трек
трек

тре́ниекаче́ния
тертя́ко́чення

трест
трест

трете́йскиесуды́
трете́йськісуди́

тре́тийзако́нНью́тона
тре́тійзако́нНью́тона

трети́чнаяструкту́ра(моле́кулы)
белка́
трети́ннаструкту́ра(моле́кули)білка́

трети́чныйа́томуглеро́да
(карбо́на)
трети́ннийа́томкарбо́ну

трети́чныйсе́кторхозя́йства
трети́ннийсе́кторгоспода́рства

трети́чныйспирт
трети́ннийспирт

треуго́льник
трику́тник

треуго́льник,впи́санный
вокру́жность
трику́тник,впи́санийвко́ло

треуго́льник,опи́санныйо́коло
окру́жности
трику́тник,опи́санийнавко́локо́ла

треуго́льникира́вные
трику́тникирі́вні

треуго́льникостроуго́льный
трику́тникгостроку́тний

треуго́льникПаска́ля
трику́тникПаска́ля

треуго́льникпрямоуго́льный
трику́тникпрямоку́тний

треуго́льникравнобе́дренный
трику́тникрівнобе́дрений

треуго́льникравносторо́нний
трику́тникрівносторо́нній

треуго́льникразносторо́нний
трику́тникрізносторо́нній

треуго́льниктупоуго́льный
трику́тниктупоку́тний

трёхвале́нтныйэлеме́нт
тривале́нтнийелеме́нт

трёхгра́нныйу́гол
тригра́ннийкут

трёхосно́внаякислота́
триосно́внакислота́

трехство́рчатыйкла́пан
тристу́лковийкла́пан

трёхчле́н
тричле́н

триа́дыэлеме́нтов
тріа́диелеме́нтів

триа́совыйпери́од
тріа́совийпері́од

тривиа́льноеназва́ние
тривіа́льнана́зва

триглицери́д
тригліцери́д

тригонометри́ческаяподстано́вка
тригонометри́чнапідстано́вка

тригономе́трия
тригономе́трія

три́зуб,трезу́б
три́зу́б

триллио́н
трильйо́н

трилоби́ты
трилобі́ти

триметилами́н
триметиламі́н

тринитроглицери́н(динами́т)
тринітрогліцеро́л(динамі́т)
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то́нкийкише́чник
тонка́ки́шка

тонкодиспе́рснаясисте́ма
тонкодиспе́рснасисте́ма

тоно́мeтр
тоно́метр

то́нусмышц
то́нусм’я́зів

то́пик
то́пік

то́пливно-энергети́ческийбала́нс
па́ливно-енергети́чнийбала́нс

то́пливо
па́ливо

тополо́гия
тополо́гія

тор
тор

то́рий
то́рій

торможе́ние
гальмува́ння

торф
торф

тоталитари́зм
тоталітари́зм

тоталита́рнаяэконо́мика
тоталіта́рнаеконо́міка

тоталита́рныйполити́ческий
режи́м
тоталіта́рнийполіти́чнийрежи́м

тоталита́рныйрежи́м
тоталіта́рнийрежи́м

тотеми́зм
тотемі́зм

то́чка
то́чка

то́чкавосстановле́ния
то́чкавідно́влення

то́чкадо́ступа
то́чкадо́ступу

то́чкакаса́ния
то́чкадо́тику

то́чкакипе́ния
то́чкакипі́ння

то́чкама́ксимума
то́чкама́ксимуму

то́чками́нимума
то́чкамі́німуму

то́чкаопо́ры
то́чкаопо́ри

то́чкаостано́вки
то́чказупи́ну

то́чкапереги́багра́фикафу́нкции
то́чкапереги́нугра́фікафу́нкції

то́чкапересече́ниябиссектри́с
треуго́льника
то́чкапере́тинубісектри́стрику́тника

то́чкапересече́ниясереди́нных
перпендикуля́ровсторо́н
треуго́льника
то́чкапере́тинусереди́нних
перпендикуля́рівсторі́нтрику́тника

то́чкаплавле́ния
то́чкапла́влення

то́чкаразры́вафу́нкции
то́чкарозри́вуфу́нкції

то́чкаросы́
то́чкароси́

то́чкасзапято́й
кра́пказко́мою

то́чкаэкстре́мума
то́чкаекстре́муму

то́чки(многото́чие)
кра́пки(трикра́пки)

то́чностьизмере́ния
то́чністьвимі́рювання

то́чностьре́чи
то́чністьмо́влення

травести́я
травесті́я

трагикоме́дия
трагікоме́дія

традицио́нноеязыкове́дение
традиці́йнемовозна́вство

траекто́рия
траєкто́рія

транза́кция
транза́кція

транзи́стор
транзи́стор

транзи́тныеперево́зки
транзи́тніпереве́зення

трансгене́з
трансгене́з

трансге́нныеоргани́змы
трансге́нніоргані́зми

трансге́нныепроду́кты
трансге́нніпроду́кти

транс-изоме́р
транс-ізоме́р

транскри́пция
транскри́пція

транслитера́ция
транслітера́ція

трансля́тор
трансля́тор

трансля́ция
трансля́ція

транснационализа́цияэконо́мики
транснаціоналіза́ціяекон́оміки
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тетра́эдрпра́вильный
тетра́едрпра́вильний
тетраэтилсвине́ц
тетраетилсвине́ць
техне́ций
техне́цій
техни́ческиеусло́вия(ТУ)
техні́чніумо́ви(ТУ)
техни́ческийспирт
техні́чнийспирт
техни́ческоесырьё́
техні́чнасировина́
техноге́ннаякатастро́фа
техноге́ннакатастро́фа
технологи́ческийпроце́сс
технологі́чнийпроце́с
техноло́гия
техноло́гія
техноло́гияOLE(ObjectLinking
andEmbedding–техноло́гия
свя́зыванияивнедре́ния
объе́ктов)
техноло́гіяOLE
техноло́гияSMART(СМАРТ)
смарт-техноло́гії
техноло́гияхими́ческая
техноло́гіяхімі́чна
технопо́лисы
технопо́ліси
техносфе́ра
техносфе́ра
тече́ния(океани́ческие,морски́е)
те́чії(океані́чні,морські́)
ти́гель
ти́гель
тилако́иды
тилако́їди
тими́н
тимі́н
ти́мус
ти́мус
тип
тип
типда́нных
типда́них
типиза́циястран
типіза́ціякраї́н
типкли́мата
типклі́мату
типоло́гия
типоло́гія
типпредложе́ния
типре́чення
ти́пыдеформа́ции
ти́пидеформа́ції
ти́пыкомпью́теров
ти́пикомп’ю́терів

ти́пыполупроводнико́в
ти́пинапівпровідникі́в
ти́пыречи(расска́з,описа́ние,
размышле́ние)
ти́пимо́влення(ро́зповідь,о́пис,
ро́здум)
ти́пысамостоя́тельногоразря́да
ти́писамості́йногорозря́ду
ти́пысклоне́ний
существи́тельных
ти́пивідмі́німе́нників
типязыка́
типмо́ви
тирани́я
тирані́я
тире́
тире́
тирози́н
тирози́н
тита́н
тита́н
титр
титр
титрова́ние
титрува́ння
тка́неваяжи́дкость
ткани́ннарідина́
тка́невыйу́ровеньорганиза́ции
ткани́ннийрі́веньорганіза́ції
тка́нивну́треннейсреды́
ткани́нивнутрі́шньогосередо́вища
ткань
ткани́на
тканьрасте́ния
ткани́наросли́ни
тле́ние
тлі́ння
то́ждественнора́вныевыраже́ния
тото́жнорі́вніви́рази
то́ждество
тото́жність
токси́ны
токси́ни
токси́чноевещество́(соедине́ние)
токси́чнаречовина́(сполу́ка)
токси́чность
токси́чність
токэлектри́ческий
струмелектри́чний
толко́выйслова́рь
тлума́чнийсловни́к
то́лстыйкише́чник
товста́ки́шка
толуо́л
толуе́н
толщина́
товщина́
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теплообразова́ние
теплоутво́рення

теплоотда́ча
тепловідда́ча

теплопрово́дность
теплопрові́дність

теплота́(гидрата́ции,сгора́ния,
разры́васвя́зей,растворе́ния,
сольвата́ции,образова́ния)
теплота́(гідрата́ції,згоря́ння,
розрива́ннязв’язкі́в,розчи́нення,
сольвата́ції,утво́рення)

теплота́парообразова́ния
теплота́пароутво́рення

теплота́плавле́ния
теплота́пла́влення

теплотво́рнаяспосо́бность
теплотво́рназда́тність

теплоэлектроцентра́ль(ТЭЦ)
теплоелектроцентра́ль(ТЕЦ)

те́рмин
те́рмін

термина́лморско́й
терміна́лморськи́й

терминоло́гия
терміноло́гія

терми́тныесме́си(терми́ты)
термі́ти

терми́тныйпроце́сс
термі́тнийпроце́с

терми́ческийкре́кинг
нефтепроду́ктов
термі́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

термодина́мика
термодина́міка

термодина́микахими́ческих
проце́ссов
термодина́мікахімі́чнихпроце́сів

термодинами́ческаясисте́ма
термодинамі́чнасисте́ма

термодинами́ческиевеличи́ны
термодинамі́чнівеличи́ни

термодинами́ческийпроце́сс
термодинамі́чнийпроце́с

термо́метр
термо́метр

термопа́р
термопа́ра

термопласти́ческийполиме́р
термопласти́чнийполіме́р

термореакти́вныйполиме́р
термореакти́внийполіме́р

терморегуля́ция
терморегуля́ція

термосто́йкоестекло́
термостійке́скло

термосто́йкость
термості́йкість

термохими́ческоеуравне́ние
термохімі́чнерівня́ння

термоэлектро́ннаяэми́ссия
термоелектро́ннаемі́сія

термоя́дернаяреа́кция
термоя́дернареа́кція

термоя́дерныйси́нтез
термоя́дернийси́нтез

терпено́иды
терпено́їди

терпе́ны
терпе́ни

терра́сы
тера́си

террико́ны
терико́ни

территориа́льнаягромада,
общи́на
територіа́льнагрома́да

территориа́льная(сосе́дская)
общи́на(о́бщество,гру́ппа)
територіа́льна(сусі́дська)грома́да

территориа́льнаяструкту́ра
хозя́йства
територіа́льнаструкту́рагоспода́рства

территориа́льное
(географи́ческое)разделе́ние
труда́
територіа́льний(географі́чний)по́діл
пра́ці

территориа́льноеповеде́ние
територіа́льнаповеді́нка

террито́рия
терито́рія

терро́р
теро́р

террори́зм
терори́зм

тест
тест

те́стер
те́стер

те́стовыйнабо́рвходны́хда́нных
те́стовийнабі́рвхідни́хда́них

тестостеро́н
тестостеро́н

тетрахлормета́н
тетрахлоромета́н

тетра́эдр
тетра́едр

тетраэдри́чноестрое́ние(ио́на
аммо́ния,моле́кулалка́нов)
тетраедри́чнабудо́ва(йо́наамо́нію,
моле́кулалка́нів)
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тектони́ческиеци́клы
тектоні́чніци́кли

тектони́ческоестрое́ние
тектоні́чнабудо́ва

теку́честь
теку́чість

теку́щаяя́чейка
пото́чнакліти́нка(комі́рка)

теку́щеезначе́ниевеличины́
пото́чнезна́ченнявеличини́

телеви́дение
телеба́чення

телеконфере́нция
телеконфере́нція

теле́сныйу́гол
тіле́снийкут

теллу́р
телу́р

те́ловраще́ния
ті́лооберта́ння

те́логеометри́ческое
ті́логеометри́чне

телофа́за
телофа́за

те́лофизи́ческое
ті́лофізи́чне

те́ма
те́ма

те́мадокуме́нта
те́мадокуме́нта

темати́ческиевы́писки
темати́чніви́писки

темати́ческийпо́иск
темати́чнийпо́шук

тембр
тембр

темнова́яфа́зафотоси́нтеза
темнова́фа́зафотоси́нтезу

темпера́мент
темпера́мент

температу́ра(абсолю́тногонуля́,
воспламене́ния(возгора́ния),
замерза́ния,кипе́ния,
кристаллиза́циираство́ров,
крити́ческая,плавле́ния,
растворе́ния)
температу́ра(абсолю́тногонуля́,
займа́ння,замерза́ння,кипі́ння,
кристаліза́ціїро́зчинів,крити́чна,
пла́влення,розчи́нення)

темпре́чи
темпмо́влення

те́мпыэволю́ции
те́мпиеволю́ції

тенева́яэконо́мика
тіньова́еконо́міка

теокра́тия
теокра́тія

теоре́ма
теоре́ма

теоре́ма(Га́усса,Карно́)
теоре́ма(Га́усса,Карно́)

теоре́маобра́тная
теоре́маобе́рнена

теоре́маодву́хмилиционе́рах
теоре́мапродво́хконвої́рів

теоре́маокинети́ческойэне́ргии
теоре́мапрокінети́чнуене́ргію

теоре́мапротивополо́жная
теоре́мапротиле́жна

теоре́мапряма́я
теоре́мапряма́

теоре́мывзаи́мнообра́тные
теоре́мивзає́мнообе́рнені

теорети́ческийвы́ходпроду́кта
реа́кции
теорети́чнийви́хідпроду́ктуреа́кції

тео́рия
тео́рія

тео́рия(атомисти́ческая
(Дальто́на),Арре́ниуса,Бо́ра,
Бу́тлерова,Ве́рнера,
кислоро́дногогоре́ния,кисло́т
иоснова́ний,хими́ческого
строе́ния)
тео́рія(атомісти́чна(Дальто́на),
Арре́ніуса,Бо́ра,Бу́тлерова,Ве́рнера,
горі́ннякисне́ва,кисло́тіосно́в,
хімі́чноїбудо́ви)

тео́риявероя́тности
тео́ріяймові́рностей

теплова́яэлектроста́нция(ТЭС)
теплова́електроста́нція(ТЕС)

теплово́еизлуче́ние
теплове́випромі́нювання

теплово́еравнове́сие
теплова́рівнова́га

теплово́йуда́р
теплови́йуда́р

теплово́йэффе́ктхими́ческой
реа́кции
теплови́йефе́ктхімі́чноїреа́кції

тепловы́едви́гатели
теплові́двигуни́

тепловы́епояса́
теплові́пояси́

теплоё́мкость(относи́тельная,
уде́льная)
теплоє́мність(відно́сна,пито́ма)

теплообме́н
теплоо́бмін

теплообме́нник
теплообмі́нник
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Т табли́ца
табли́ця
табли́цаи́стинности
табли́цяі́стинності
табли́цако́довси́мволов
табли́цяко́дівси́мволів
табли́цанеопределё́нных
интегра́лов
табли́цяневи́значенихінтегра́лів
табли́царазмеще́нияфа́йлов
табли́цярозмі́щенняфа́йлів
табли́цараспределе́ниязначе́ний
случа́йнойвеличины́
табли́цярозпо́ділузна́чень
випадко́воївеличини́
табли́цаси́мволов
табли́цяси́мволів
табли́чныйпроце́ссор
табли́чнийпроце́сор
табуля́ция
табуля́ція
тавтоло́гия
тавтоло́гія
тайга́
тайга́
Та́йныйуниверсите́т
Тає́мнийуніверсите́т
та́ксисы
та́ксиси
таксо́н
таксо́н
такт
такт
та́ктика«вы́жженнойземли́»
та́ктика«ви́паленоїземлі́»
та́ктоваячастота́
та́ктовачастота́
тала́мус
тала́мус
та́ллий
та́лій
талло́м
тало́м(слань)
тамга́
тамга́
тамизда́т
тамвида́в
та́нгенс
та́нгенс
тани́н
тані́н

танта́л
танта́л

таре́лкаректификацио́нной
коло́нны
тарі́лкаректифікаці́йноїколо́ни

таутомери́я
таутомері́я

таутоме́ры
таутоме́ри

тачпа́д(сенсо́рнаяпане́ль)
тачпа́д

тве́рдоесостоя́ниевещества́
тверди́йстанречовини́

твё́рдыесогла́сные
тверді́при́голосні

твё́рдыетела́
тверді́тіла́

твё́рдыйсток
тверди́йстік

твори́тельныйпаде́ж
ору́днийвідмі́нок

ТВ-тюнер
ТВ-тю́нер

тег
тег

теза́урус
теза́урус

те́зис
те́за

текст
текст

те́кстоваяна́дпись
те́кстовийна́пис

те́кстовоепо́ле
те́кстовепо́ле(по́левве́дення)

те́кстовыеобъе́ктыпрезента́ции
те́кстовіоб’є́ктипрезента́ції

те́кстовыйку́рсор
те́кстовийкурсо́р

те́кстовыйпроце́ссор
те́кстовийпроце́сор

те́кстовыйреда́ктор
те́кстовийреда́ктор

те́кстовыйфайл
те́кстовийфайл

текст-размышле́ние
текст-міркува́ння

тектони́ческиеструкту́ры
тектоні́чніструкту́ри
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сульфи́т
сульфі́т
су́мма
су́ма
су́ммаотре́зков
су́мавідрі́зків
су́ммаразря́дныхслага́емых
су́марозря́днихдода́нків
су́ммасобы́тий
су́маподі́й
су́ммаугло́в
су́макуті́в
су́ммаугло́втреуго́льника
су́макуті́втрику́тника
су́мчатые
су́мчасті
сунни́ты
суні́ти
суперфи́ций
суперфі́цій
супру́ги
подру́жжя
суспе́нзия
суспе́нзія
суста́в
сугло́б
суфражи́зм
суфражи́зм
су́ффикс
су́фікс
суффикса́льныйспо́соб
словообразова́ния
суфікса́льнийспо́сібсловотво́рення
суффикса́ция
суфікса́ція
суха́яперего́нкадревеси́ны
(пиро́лиз)
суха́перего́нкадеревини́(піро́ліз)
сухожи́лие
сухожи́лля
суши́льнаяба́шня
суши́льнаба́шта
суще́ственныеусло́виядогово́ра
істо́тніумо́видо́говору
су́щностьпредме́тнойо́бласти
су́тністьпредме́тноїо́бласті
сфе́ра
сфе́ра
сфе́рауслу́г
сфе́рапо́слуг
сфери́ческаяфо́рмаэлектро́нной
орбита́ли
сфери́чнафо́рмаелектро́нноїорбіта́лі
сфери́ческиево́лны
сфери́чніхвилі
сфери́ческоезе́ркало
сфери́чнедзе́ркало
сфи́нктер
сфі́нктер
схе́ма
схе́ма
схе́мадокумента
схе́мадокуме́нта

схе́маэлектри́ческогокру́га
схе́маелектри́чногоко́ла
схо́дство
поді́бність
сцена́рий
сцена́рій
сцепле́ниемоле́кул
зче́пленнямоле́кул
сце́пленноенасле́дование
зче́пленеуспадкува́ння
сце́пленныеспо́ломге́ны
зче́пленізіста́ттюге́ни
счё́тчикГе́йгера
лічи́льникГе́йгера
счё́тчикМю́ллера
лічи́льникМю́ллера
сши́тыйполиме́р
зши́тийполіме́р
съедо́бныегрибы́
їстівні́гриби́
съездкнязе́й(снем)
з’їздкнязі́в(снем)
сыпу́чеевещество́
сипка́речовина́
сырьё́
сировина́
сычу́г
сичу́г
сюже́т
сюже́т
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сто́ронычетыреуго́льника
противополо́жные
сто́роничотирику́тникапротиле́жні
сто́ронычетырёхуго́льника
сто́роничотирику́тника
сто́ронычетырехуго́льника
сосе́дние
сто́роничотирику́тникасусі́дні
сто́чныево́ды
стічні́во́ди
стоя́нкапервобы́тныхлюде́й
стоя́нкапе́рвіснихлюде́й
стоя́чиево́лны
стоя́чіхви́лі
страни́ца
сторі́нка
«стра́ннаявойна́»
«ди́внавійна́»
странове́дение
країнозна́вство
стра́ны-«оте́ли»
краї́ни-«готелі»
стра́ны-офшо́ры
краї́ни-офшо́ри
стра́ныс«удо́бнымфла́гом»
краї́ни«зру́чногопра́пора»
страте́гииадапта́цииоргани́змов
страте́гіїадапта́ціїоргані́змів
страте́гияпо́иска
информацио́нныхматериа́лов
страте́гіяпо́шукуінформаці́йних
матеріа́лів
стратосфе́ра
стратосфе́ра
стресс
стрес
стресс-фа́кторы
стрес-фа́ктори
стри́мер
стри́мер
строе́ние
будо́ва
строе́ниесло́ва
будо́васло́ва
строе́ниеядра́
будо́ваядра́
строи́тельныйматериа́л
будіве́льнийматеріа́л
строка́
рядо́к
строка́заголо́вка
рядо́кза́головка
строка́меню́
рядо́кменю́
стро́махлоропла́стов
стро́махлоропла́стів
стро́нций
стро́нцій
строфа́
строфа́
структу́радокуме́нта
структу́радокуме́нта

структу́рапопуля́ции
структу́рапопуля́ції
структу́рапрогра́ммы
структу́рапрогра́ми
структу́раса́йта
структу́раса́йту
структу́рнаяфо́рмула
структу́рнафо́рмула
структу́рноезвено́полиме́ра
структу́рнала́нкаполіме́ру
структу́рноепрограмми́рование
структу́рнепрограмува́ння
структу́рное(элеме́нтарное)
звено́
елемента́рнаструкту́рнала́нка
структу́рныеге́ны
структу́рніге́ни
структу́рныйизоме́р
структу́рнийізоме́р
ступе́нчастаядиссоциа́ция
ступі́нчатадисоціа́ція
ступе́нчатаядиссоциа́ция
постаді́йна(ступене́ва)дисоціа́ція
сублета́льныемута́ции
сублета́льнімута́ції
сублима́ция
субліма́ція
субсидиа́рность
субсидіа́рність
субстра́т
субстра́т
субурбаниза́ция
субурбаніза́ція
субъедини́цырибосо́м
субодини́цірибосо́м
субъе́кт
суб'є́кт
субъекти́внаясторона́
суб'єкти́внасторона́
суверените́т
сувереніте́т
суд
суд
суде́бнаявла́сть
судо́вавла́да
Суде́тскаяпробле́ма
Суде́тськапробле́ма
суди́мость
суди́мість
судоустро́йство
судоу́стрій
судья́
суддя́
сукце́ссиявтори́чная
сукце́сіявтори́нна
сукце́ссияперви́чная
сукце́сіяперви́нна
султа́н
султа́н
сульфа́т
сульфа́т
сульфи́д
сульфі́д
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стеклови́дный
склови́дний
стекловолокно́
скловолокно́
стекло́(ква́рцевое,хруста́льное,
раствори́мое,жи́дкое,руби́новое)
скло(ква́рцове,криштале́ве,
розчи́нне,рідке́,рубі́нове)
стекломатериа́л
скломатеріа́л
стеклообра́зный
склоподі́бний
стеклопла́стик
склотекстолі́т
стеклотка́нь
склоткани́на
стекля́ннаяпа́лочка
скляна́па́лочка
стекля́нноеизде́лие
скляни́йви́ріб
стенобио́нтныеви́ды
стенобіо́нтніви́ди
стенокарди́я
стенокарді́я
сте́пенисравне́ниянаре́чий
сту́пеніпорівня́нняприслі́вників
сте́пенисравне́ния
прилага́тельных
сту́пеніпорівня́нняприкме́тників
сте́пеничисла́i
сте́пенічисла́і
сте́пень
сте́пінь
сте́пень(гидро́лиза,
электролити́ческойдиссоциа́ции,
окисле́ния,полимериза́ции)
сту́пінь(гідро́лізу,електроліти́чної
дисоціа́ції,оки́снення,полімериза́ції)
сте́пеньмногочле́на
сте́піньмногочле́на
сте́пеньодночле́на
сте́піньодночле́на
сте́пеньсравне́ния
сту́піньпорівня́ння
сте́пеньсрациона́льным
показа́телем
сте́піньзраціона́льнимпоказнико́м
сте́пеньчисла́
сте́піньчисла́
сте́пи
степи́
степь
степ
стереоизоме́р
стереоізоме́р
стереоме́трия
стереоме́трія
стереорегуля́торноестрое́ние
стереорегуля́рнабудо́ва
стереохи́мия
стереохі́мія
сте́ржень
стри́жень

стерилиза́ция
стериліза́ція
стеро́иды
стеро́їди
стехиометри́ческие
коэффицие́нты
стехіометри́чнікоефіціє́нти
стехиометри́ческоесоотноше́ние
стехіометри́чнеспіввідно́шення
стехиометри́я
стехіоме́трія
сти́бий(сурьма́)
сти́бій
сти́лире́чи(разгово́рный,
нау́чный,худо́жественный)
сти́лімо́влення(розмо́вний,науко́вий,
худо́жній)
стили́стика
стилі́стика
стилисти́ческиокра́шенныеслова́
стилісти́чнозаба́рвленіслова́
стиль
стиль
стиро́л
стире́н
стиро́л(винилбензо́л)
вінілбензе́н(стире́н)
стихотворе́ние
вірш
стихотво́рнаяречь
віршо́ванамо́ва
сто́йкиеоргани́ческие
загрязни́тели(СОЗ)
стійкі́органі́чнізабру́днювачі
сто́йкиеэкосисте́мы
стабі́льні(стійкі́)екосисте́ми
сто́ковыеветра́
сто́ковівітри́
столбе́ц
стовпе́ць
сто́лбикрту́ти
сто́впчикрту́ті
сто́лбчатаятканьлиста́
стовпча́статкани́налистка́
столкнове́ние
зі́ткнення
сторона́многоуго́льника
сторона́многоку́тника
сторона́угла́
сторона́кута́
сто́ронымногоуго́льника
сто́ронимногоку́тника
сто́ронымногоуго́льника
сосе́дние
сто́ронимногоку́тникасусі́дні
сто́роныпрямоуго́льника
сто́ронипрямоку́тника
сто́ронысоотве́тствующие
сто́ронивідпові́дні
сто́ронытреуго́льника
сто́ронитрику́́тника
сто́роныугла́
сто́роникута́
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сре́дняясоль
сере́днясіль
сре́дствапроизво́дства
за́собивиробни́цтва
сре́дство(защи́тырасте́ний,
космети́ческое,парфюме́рное)
за́сіб(за́хистуросли́н,ліка́рський,
космети́чний,парфуме́рний)
сро́дствокэлектро́ну
спорі́дненістьдоелектро́на
сро́к
стро́к
срокисково́йда́вности
строкпозовно́їда́вності
ссу́да
по́зика
ссы́лка
посила́ння
ссы́лканаяче́йку
посила́ннянакліти́нку
стабилиза́торы
стабіліза́тори
стабилизи́рующийотбо́р
стабілізу́ючийдобі́р
стаби́льнаясисте́ма
стабі́льнасисте́ма
стаби́льноесостоя́ние
стабі́льнийстан
ста́дия
ста́дія
ста́дияделе́ния
ста́діяпо́ділу
ста́діяро́ста
ста́діяро́сту
стака́н(хими́ческий,
промы́вочный)
скля́нка(хімі́чна,промивна́)
сталини́зм
сталіні́зм
сталь
сталь
стально́й
стале́вий
станда́рт
станда́рт
станда́ртнаяподпрогра́мма
станда́ртнапідпрогра́ма
станда́ртныеусло́вия
станда́ртніумо́ви
станда́ртныйвидодночле́на
станда́ртнийви́глядодночле́на
станио́ль
станіо́ль
ста́нум(о́лово)
ста́нум
старе́ние
старі́ння

старе́ниенаселе́ния
старі́ннянасе́лення
старе́ниеполиме́ра
старі́нняполіме́ру
ста́рица
стари́ця
старославяни́зм
старослов’яні́зм
старославя́нскийязы́к
старослов’я́нськамо́ва
ста́рость
похи́лийвік
старта́п
старта́п
ста́рческийво́зраст
старе́чийвік
старши́на(каза́цкая)
старши́на(коза́цька)
«Ста́рыйпоря́док»
«Стари́йпоря́док»
ста́тика
ста́тика
стати́стика
стати́стика
стати́стикаматемати́ческая
стати́стикаматемати́чна
статисти́ческийме́тод
иссле́дования
статисти́чнийме́тоддослі́дження
стати́ческаярабо́тамышц
стати́чнаробо́там’я́зів
стати́ческийпроце́сс
стати́чнийпроце́с
стати́ческоеэлектри́чество
стати́чнаеле́ктрика
ста́тор
ста́тор
ста́тус
ста́тус
статья́
стаття́
стаха́новскоедвиже́ние
стаха́нівськийрух
стволмо́зга
сто́вбурмо́зку
стволовы́екле́тки
стовбуро́вікліти́ни
ство́рчатыекла́панысе́рдца
сту́лковікла́панисе́рця
стеара́ты
стеара́ти
стеари́новаякислота́
стеари́новакислота́
сте́бель
стебло́
стек
стек
стеклови́дноете́ло
скли́стеті́ло
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сплав
стоп

сплавле́ние
сто́плення

сплавля́ть
сто́плювати

сплошно́йспектр
суці́льнийспектр

спо́нсор
спо́нсор

спонта́нныемута́ции
спонта́нні(неіндуко́вані)мута́ції

спонта́нныйпроце́сс
спонта́ннийпроце́с

спор
спір

спо́ра
спо́ра

спора́нгий
спора́нгій

спо́ровыерасте́ния
спо́ровіросли́ни

спорого́н
спорого́н

спороно́сныйколосо́к
спороно́снийколосо́к

спо́собвыра́внивания
спо́сібвирі́внювання

спо́собдобы́чи(получе́ния)
спо́сібдобува́ння(оде́ржання)

спо́собзада́ния
после́довательности
описа́тельный
спо́сібзадання́послідо́вності
описо́вий

спо́собзада́ния
после́довательности
рекурре́нтный
спо́сібзадання́послідо́вності
рекуре́нтний

спосо́бности
зді́бності

спосо́бностьквзаимоде́йствию
зда́тністьдовзаємоді́ї

спо́собобтека́ния
спо́сібобтіка́ння

спо́собысловообразова́ния
спо́собисловотво́рення

спра́вочнаялитерату́ра
довідко́валітерату́ра

спрайт
спрайт

спряже́ние
дієвідмі́на

сравне́ние
порівня́ння

сравне́ниедесяти́чныхдро́бей
порівня́ннядеся́тковихдро́бів
сравне́ниенатура́льныхчи́сел
порівня́ннянатура́льнихчи́сел
сравне́ниеобыкнове́нныхдро́бей
порівня́ннязвича́йнихдро́бів
сравне́ниеотре́зков
порівня́ннявідрі́зків
сравне́ниеугло́в
порівня́ннякуті́в
сра́внивать
порі́внювати
сравни́тельный
порівня́льний
сравни́тельныйана́лиз
порівня́льнийана́ліз
сравни́тельныйме́тод
иссле́дования
порівня́льнийме́тоддослі́дження
среда́жи́зни
середо́вищежиття́
среда́(кисло́тная,ще́лочная,
нейтра́льная)
середо́вище(кисло́тне,лу́жне,
нейтра́льне)
среда́обита́ния
середо́вищеіснува́ння(життя́)
среда́обита́нияви́да
мі́сцеіснува́нняви́ду
среда́программи́рования
середо́вищепрограмува́ння
среди́нно-океани́ческийхребе́т
середи́нно-океані́чнийхребе́т
сре́днееарифмети́ческое
сере́днєарифмети́чне
сре́днеезначе́ние
сере́днєзна́чення
сре́днеезначе́ниевеличины́
сере́днєзна́ченнявеличини́
сре́днееу́хо
сере́днєву́хо
среднеязы́чный
середньоязико́вий
Сре́дниевека́
Сере́днівіки́
сре́дниймозг
сере́дніймо́зок
сре́днийпоказа́тель
сере́днійпока́зник
сре́днийрезульта́т
сере́днійрезульта́т
сре́днийрод
сере́днійрід
сре́дняяли́ниятрапе́ции
сере́днялі́ніятрапе́ції
сре́дняяли́ниятреуго́льника
сере́днялі́ніятрику́тника
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сохране́ниересу́рсов
ресурсозбере́ження
сохрани́ть
зберегти́
соцве́тие
суцві́ття
социали́зм
соціалі́зм
«социали́змсчелове́ческим
лицо́м»
«соціалі́змзлюдськи́мобли́ччям»
«социалисти́ческийла́герь»
«соціалісти́чнийта́бір»
социалисти́ческийреали́зм
(соцреали́зм)
соціалісти́чнийреалі́зм(соцреалі́зм)
социалисти́ческоесоревнова́ние
соціалісти́чнезмага́ння
социа́льнаягеогра́фия
соціа́льнагеогра́фія
социа́льнаяреволю́ция
соціа́льнареволю́ція
социа́льнаясеть
соціа́льнамере́жа
социа́льно-бытова́япо́весть
соціа́льно-побуто́вапо́вість
социа́льно-бытовы́е(редко
обще́ственно-бытовы́е)пе́сни
суспі́льно-побуто́віпісні́
социа́льноеры́ночноехозя́йство
соціа́льнери́нковегоспода́рство
социа́льныено́рмы
соціа́льніно́рми
социа́льныесе́рвисы
соціа́льнісе́рвіси
социолингви́стика
соціолінгві́стика
сочета́тельноесво́йствосложе́ния
сполу́чнавласти́вістьдодава́ння
сочета́тельноесво́йство
умноже́ния
сполу́чнавласти́вістьмно́ження
сочине́ние
суря́дність
сочини́тельный,сочинё́нный
суря́дний
сочини́тельныйсою́з
суря́днийсполу́чник
сою́з
сполу́чник
спам
спам
спа́ренныеэлектро́ны
спа́реніелектро́ни
спа́риваниеэлектро́нов
спа́ренняелектро́нів
спека́ние
спіка́ння
спектр
спектр
спектра́льныйана́лиз
спектра́льнийана́ліз

спектра́льныйсост́авсве́та
спектра́льнийскладсві́тла
спектро́граф
спектро́граф
спектро́метр
спектро́метр
спектроско́п,спектро́граф
спектроско́п,спектро́граф
спектроскопи́я
спектроскопі́я
спе́ктрпоглоще́ния
спе́ктрпоглина́ння
спе́ктры
спе́ктри
спе́ктрыизлуче́ния
спе́ктривипромі́нювання
сперматогене́з
сперматогене́з
сперматозо́ид
сперматозо́їд
сперматоци́т
сперматоци́т
специализа́цияпроизво́дства
спеціаліза́ціявиробни́цтва
специфи́ческийза́пах
специфі́чнийза́пах
специфи́ческийиммуните́т
специфі́чнийімуніте́т
спецпоселе́ние
спецпосе́лення
спивомо́вка(пе́сенка)
співомо́вка
спин
спін
спинно́ймозг
спинни́ймоз́ок
спинномозгово́йкана́л
спинномозкови́йкана́л
спира́ль
спіра́ль
спироме́три́я
спіроме́трія
спирт(аромати́ческий,ви́нный,
втори́чный,древе́сный,эти́ловый,
мети́ловый,преде́льный,
нашаты́рный,перви́чный;
одноа́томный,двуха́томный,
трёха́томный)
спирт(аромати́чний,ви́нний,
втори́нний,деревни́й,ети́ловий,
мети́ловий,наси́чений,нашати́рний,
перви́нний;одноа́томний,
двоа́томний,триа́томний)
спирто́вка
спирті́вка
спиртово́еброже́ние
спиртове́брод́іння
спиртово́йраство́р
спиртови́йро́зчин
спи́сок
спи́сок
спи́чка
сірни́к
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соль
сі́ль
сольва́т
сольва́т
сольвата́ция
сольвата́ція
сольвати́рованныйио́н
сольвато́ваниййон
соля́ровоема́сло
соля́ровемасти́ло
сомати́ческаяне́рвнаясисте́ма
сомати́чнанерво́васисте́ма
сон
сон
со́ннаяболе́знь(трипаносомо́з)
со́ннахворо́ба
соно́рныйзвук
соно́рнийзвук
сообща́ющиесясосу́ды
сполу́ченіпосу́дини
сообще́ние
повідо́млення
соо́бщество
угрупо́вання
соосажде́ние
співоса́дження
соотноси́тельные
(корреляти́вные)слова́
співвідно́сні(кореляти́вні)слова́
соотноше́ние
співвідно́шення
сопло́дие
суплі́ддя
соподчине́ние
супідря́дність
сополиме́р
кополіме́р
сополимериза́ция
кополімериза́ція
соприкоснове́ние(части́ц,
пове́рхностей)
стика́ння(части́нок,пове́рхонь)
сопротивле́ние
о́пір
сопряже́ние
спря́ження
сопряже́ние(конъюга́ция)
кон’юга́ція(спря́ження)
сопряжё́нныесвя́зи
(конъюги́рованныесвя́зи)
кон’юго́ванізв’язки́(спря́женізв’язки́)
сорбе́нт
сорбе́нт
сорби́т
сорбі́т
со́рбция
со́рбція

сорт
сорт

сортиро́вка
сортува́ння

сослага́тельноенаклоне́ние
глаго́ла
умо́внийспо́сібдієсло́ва

сосло́вно-представи́тельская
мона́рхия
ста́ново-представни́цькамона́рхія

составле́ниеслов
склада́нняслів

составля́ющая
складни́к

соста́в(моле́кулы,вещества́,
сме́си,спла́ва)
склад(моле́кули,речовини́,су́міші,
спла́ву)

составна́я(часть)
складова́(части́на)

составно́есказу́емое
скла́денийпри́судок

составно́й(интегри́рованный)
докуме́нт
скла́дений(інтегро́ваний)докуме́нт

составны́елоги́ческиеусло́вия
скла́денілогі́чніумо́ви

составны́ечисли́тельные
скла́денічислі́вники

соста́впреступле́ния
складзло́чину

состоя́ниевещества́
станречовини́

состоя́ниевещества́агрега́тное
станречовини́агрега́тний

состоя́ниеравнове́сия
станрівнова́ги

состоя́ниехими́ческого
равнове́сия
станхімі́чноїрівнова́ги

сосу́д
суди́на

сосу́дДьюа́ра
посу́динаДьюа́ра

сосу́дистаяоболо́чка
суди́ннаоболо́нка

сосу́дисто-волокни́стыепучки́
суди́но-волокни́стіпучки́

сосу́дистыерасте́ния
суди́нніросли́ни

со́тка
со́тка

со́тня
со́тня

соуча́стие
співу́часть
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собы́тиедостове́рное
поді́ядостові́рна

собы́тиеневозмо́жное
поді́янеможли́ва

собы́тиепротивополо́жное
поді́япротиле́жна

собы́тиеслуча́йное
поді́явипадко́ва

собы́тиеэлемента́рное
поді́яелемента́рна

собы́тиянесовмести́мые
поді́їнесумі́сні

собы́тияравновероя́тные
поді́їрівноймові́рні

собы́тияравновозмо́жные
поді́їрі́вноможли́ві

соверше́нныйвид
доко́нанийвид

Сове́тБезопа́сности
Ра́даБезпе́ки

Сове́тЕвро́пы
Ра́даЄвро́пи

советиза́ция
радяніза́ція

Советнациона́льной
безопа́сностииоборо́ны(СНБО)
Украи́ны
Ра́данаціона́льноїбезпе́киіоборо́ни
(РНБО)Украї́ни

совмести́мостькро́ви
сумі́сністькро́ві

совме́стноепредприя́тие(СП)
спі́льнепідприє́мство(СП)

совме́стныедокуме́нты
спі́льнідокументи

совнархо́зы
раднарго́спи

совоку́пность
суку́пність

совреме́нноео́бщество
суча́снесуспі́льство

совреме́нныебиологи́ческие
нау́ки
суча́снібіологі́чнінау́ки

совреме́нныетехноло́гии
суча́снітехноло́гії

совхо́з
радго́сп

согла́сный
при́голосний

согласова́ние
узго́дження

содержа́ние
утри́мання

содержа́ниедокуме́нта
змістдокуме́нта

содержа́тельностьре́чи
змісто́вністьмо́влення

содержи́мое
вміст

Содру́жествоНа́ций
Співдру́жністьНа́цій

соедине́ние(ко́мплексное,
координацио́нное,хими́ческое)
сполу́ка(ко́мплексна,координаці́йна,
хімі́чна)

соедине́ниеконденса́торов
з’єдна́нняконденса́торів

соедине́ния
сполу́ки

соедине́нияреа́кция
сполу́ченняреа́кція

соедини́тельнаяткань
сполу́чнаткани́на

соедини́тельныеслова́
сполу́чніслова́

создава́ть(моде́ли)
ство́рювати(моде́лі)

созда́ние(страте́гийреше́ния
зада́ний)
ство́рення(страте́гійрозв’яза́ння
завда́нь)

созда́ть
створи́ти

созна́ние
свідо́мість

созрева́ниеРНК
дозріва́нняРНК

сократи́тельнаявакуо́ль
скоро́тливавакуо́ля

сокращё́ннаяструкту́рная
фо́рмула
напівструкту́рнафо́рмула

солево́ймо́стик
сольови́ймісто́к

солё́ностьводы́
соло́ністьводи́

солеобразу́ющийокси́д
солетво́рнийокси́д

«Солида́рность»
«Соліда́рність»

со́лнечнаярадиа́ция
поглощённая,пряма́я,
рассе́янная,сумма́рная
со́нячнарадіа́ціяпогли́нута,пряма́,
розсі́яна,сума́рна

со́лнечныйуда́р
со́нячнийуда́р

со́лодь
со́лоді

солончаки́
солончаки́
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сло́жный
складни́й

сло́жныйжи́зненныйци́кл
складни́йжиттє́вийцикл

слои́стоестрое́ние
шарува́табудо́ва

слойэлектро́нный
шарелектро́нний

слу́жбапереда́чифа́йлов
слу́жбапередава́нняфа́йлів

слу́жбаудалё́нногодо́ступа
ккомпью́теру
слу́жбавідда́леногодо́ступу
докомп’ю́тера

слу́жбыинтеракти́вногообще́ния
слу́жбиінтеракти́вногоспілкува́ння

слу́жбымгнове́нногообме́на
сообще́нниями
слу́жбимиттє́вогоо́бміну
повідо́мленнями

служе́бноепрогра́ммное
обеспече́ние
службо́вепрогра́мнезабезпе́чення

служе́бныеслова́
службо́віслова́

служе́бныеча́стире́чи
службо́вічасти́нимо́ви

слухова́ясенсо́рнаясисте́ма
слухова́сенсо́рнасисте́ма

слухова́ятруба́
слухова́труба́

слуховы́еко́сточки(молото́чек,
накова́льня,стре́мечко)
слухові́кісточки́(молото́чок,
кова́делко,стремі́нце́)

случа́йнаявеличина́
випадко́вавеличина́

случа́йнаядискре́тнаявеличина́
випадко́вадискре́тнавеличина́

слюда́
слюда́

слюна́
сли́на

слю́нныеже́лезы
слинні́за́лози

сма́зка,ма́сло
масти́ло

сма́зочныйматериа́л
масти́льнийматеріа́л

сма́йлик
сма́йлик

сме́жныеправа́
сумі́жніправа́

сме́рды
сме́рди

смесь(неодноро́дная,
одноро́дная)
су́міш(неоднорі́дна,однорі́дна)

сме́шаннаяссы́лка
мі́шанепосила́ння

сме́шанноепита́ние
змі́шанежи́влення

смеще́ние(электро́нной
пло́тности,о́бщейэлектро́нной
па́ры,хими́ческогоравнове́сия)
змі́щення(електро́нноїгустини́,
спі́льноїелектро́нноїпа́ри,хімі́чної
рівнова́ги)

смог
смог

смола́(каменноу́гольная,
полиэфи́рная,поликарбами́дная,
фенолформальдеги́дная)
смола́(кам’янову́гільна,поліесте́рова,
полікарбамі́дна,
фенолформальдегі́дна)

Сму́тноевре́мя
Сму́тнийчас

смыслова́якомпре́ссия
(содержа́ния)те́кста
смислова́компре́сія(змі́сту)те́ксту

смягче́ниеводы́
пом’я́кшенняводи́

снегоизмери́тельнаяре́йка
снігомі́рнаре́йка

сне́жнаяли́ния
снігова́лі́нія

сновиде́ние
сновиді́ння

собира́тельныечисли́тельные
збі́рнічислі́вники

собо́р
собо́р

собо́рность(оеди́нстве
украи́нскихземе́ль)
собо́рність(проє́дністьукраї́нських
земе́ль)

со́бственник
вла́сник

со́бственноукраи́нскаяле́ксика
вла́снеукраї́нськале́ксика

со́бственныегеографи́ческие
назва́ния
вла́снігеографі́чніна́зви

собы́тие
поді́я

собы́тие,частота́
поді́я,частот́а

собы́тиеблагоприя́тное
поді́ясприя́тлива

собы́тиевероя́тное
поді́явірогі́дна
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ско́ростьсокраще́ниямышц
шви́дкістьскоро́ченням'я́зів
ско́ростьте́ла
шви́дкістьті́ла

ско́ростьхими́ческойреа́кции
шви́дкістьхімі́чноїреа́кції

скреще́ниеязыко́в
схре́щеннямов

скри́нинг-програ́мма
скри́нінг-програ́ма
скрипт
скрипт

скры́тыеси́мволы
прихо́ваніси́мволи

скры́тыйфайл
прихо́ванийфайл

сла́быйэлектроли́т
слабки́йелектролі́т

славя́но-гре́ко-лати́нскаяшко́ла
слов’я́но-гре́ко-лати́нськашко́ла
славянофи́лы
слов’янофі́ли

славя́нскиеязыки́
слов'я́нськімо́ви
слага́емое
дода́нок

сла́дкийвкус
соло́дкийсмак

сла́дкость
соло́дкість

слайд
слайд

сла́йдоваяпрезента́ция
сла́йдовапрезента́ція

сла́нец
сла́нець

сла́нцеваянефть
сла́нцевана́фта

сла́нцевыйгаз
сла́нцевийгаз

сле́дователь
слі́дчий

сле́дствие
на́слідок

сле́зныйаппара́т
слі́знийапара́т

слё́зоточивыйгаз(лакрима́тор)
сльозоточи́вийгаз(лакрима́тор)
сленг
сленг

слепа́якишка́
сліпа́ки́шка

сли́зистаяка́псула
слизова́ка́псула

слипа́ниеколло́идныхчасти́ц
злипа́нняколо́їднихчасти́нок

слова́рь
словни́к

слове́сность
слове́сність

слове́сныйплан
слове́снийплан

слове́сныйряд
слове́снийряд

словообразова́ние
словотві́р

сло́во-парази́т
сло́во-парази́т

словосложе́ние
словосклада́ння,словоскла́дення

словосочета́ние
словосполу́чення

словофо́рма
словофо́рма

слог
склад

сложе́ние
додава́ння

сложе́ниедесяти́чныхдро́бей
додава́ннядесятко́вихдро́бів

сложе́ниемногочле́нов
додава́ннямногочле́нів

сложе́ниеобыкнове́нныхдро́бей
додава́ннязвич́айнихдро́бів

сложе́ниесме́шанныхчи́сел
додава́ннямі́шанихчи́сел

сло́жнаясинтакси́ческая
констру́кция
складна́синтакси́чнаконстру́кція

сло́жноепредложе́ние
складне́ре́чення

сло́жноесоцве́тие
складне́суцві́ття

сложноподчинё́нное
предложе́ние
складнопідря́днере́чення

сложносокращённыеслова́
складноскоро́ченіслова́

сложносочинё́нноепредложе́ние
складносуря́днере́чення

сло́жность
скла́дність

сложно́стьалгори́тма
скла́дністьалгори́тму

сло́жныебелки́
складні́білки́

сло́жныеви́русы
складні́ві́руси

сло́жныеуглево́ды
складні́вуглево́ди

сло́жныечисли́тельные
складні́числі́вники
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систе́мао́рганов
систе́мао́рганів

систе́ма(откры́тая,гетероге́нная,
гомоге́нная,закрытая,
изоли́рованная)
систе́ма(відкри́та,гетероге́нна,
гомоге́нна,закри́та,ізольо́вана)

систе́маотсчё́та
систе́маві́дліку

систе́мапрограмми́рования
систе́мапрограмува́ння

систе́масчисле́ния
систе́мачи́слення

систе́масчисле́ниядесяти́чная
систе́мачи́сленнядесятко́ва

систе́масчисле́нияри́мская
систе́мачи́сленняри́мська

систематиза́циянормати́вно-
правовы́ха́ктов
систематиза́ціянормати́вно-правови́х
а́ктів

система́тика
система́тика

системати́ческаяедини́ца
системати́чнаодини́ця

системати́ческаяноменклату́ра
системати́чнаноменклату́ра

систе́мауправле́ниясодержи́мым
са́йта(CMS)
систе́макерува́ннявмістомвеб-са́йту
(CMS)

систе́мнаямагистра́ль
систе́мнамагістра́ль

систе́мноеменю́
систе́мнеменю́

систе́мноепрогра́ммное
обеспече́ние
систе́мнепрогра́мнезабезпе́чення

систе́мныйблок
систе́мнийблок

систе́мныйдиск
систе́мнийдиск

систе́мныйкри́зис
систе́мнакри́за

систе́мыколлекти́вного
взаимоде́йствия
систе́миколекти́вноївзаємоді́ї

систе́мыобрабо́ткипрезента́ций
(реда́кторыпрезента́ций)
систе́миопрацюва́нняпрезента́цій
(реда́кторипрезента́цій)

систе́мыобрабо́ткичисловы́х
да́нных
систе́миопрацюва́ннячислови́хда́них

систе́мыуправле́нияба́зами
да́нных
систе́миуправлі́нняба́замида́них

систе́мыуправле́ниявеб-
конте́нтом
систе́миуправлі́ннявеб-конте́нтом
си́стола
си́стола
ситови́днаятру́бка
ситоподі́бнатру́бка
ситуа́ция
ситуа́ція
си́филис
си́філіс
ска́зка
ка́зка
сказу́емое
при́судок
скаля́р
скаля́р
скаля́рноепроизведе́ние
ве́кторов
скаля́рнийдобу́токве́кторів
скаля́рныевеличи́ны
скаля́рнівеличи́ни
ска́ндий
ска́ндій
ска́ндий(экабо́р)
екабо́р(Ска́ндій)
ска́нер
ска́нер
скани́рование
сканува́ння
скани́рующаяэлектро́нная
микроскопи́я
сканува́льнаелектро́ннамікроскопі́я
скачкообра́знаясме́насво́йств
стрибкоподі́бназмі́навласти́востей
скеле́тныемы́шцы
скеле́тнім’я́зи
скеле́тпо́ясаконе́чностей
скеле́тпо́ясукінці́вок
скла́дчатыйпо́яс
скла́дчастийпо́яс
скла́дчатыйфильтр
скла́дчастийфільтр
скле́ра
скле́ра
склоне́ние;отли́чие,измене́ние
відмі́на
склоне́ние
відмі́нювання
ско́бка
ду́жка
сколио́з
сколіо́з
ско́ропись
скоро́пис
ско́рость
шви́дкість
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силовы́ели́ниимагни́тногопо́ля
силові́лі́ніїмагні́тногопо́ля

силовы́ели́нииэлектри́ческого
поля
силові́лі́ніїелектри́чногопо́ля

силуми́н
силумі́н

силури́йскийпери́од
силурі́йськийпері́од

сильви́н
сильві́н

сильвини́т
сильвіні́т

сильноки́слаясреда́
сильнокисло́тнесередо́вище

сильнощелочна́ясреда́
сильнолу́жнесередо́вище

си́льныйэлектроли́т
си́льнийелектролі́т

симбио́з
симбіо́з

симбиоти́ческаягипо́теза
происхожде́нияэукарио́тов
симбіоти́чнагіпо́тезапохо́дження
еукаріо́тів

симбиотро́фы
симбіотро́фи

си́мвол
си́мвол

си́мволхими́ческогоэлеме́нта
си́мволхімі́чногоелеме́нта

симме́трия
симетрі́я

симме́три́яотноси́тельно
пло́скости
симетрі́явідно́сноплощини́

симме́три́яотноси́тельнопрямо́й
симетрі́явідно́снопрямо́ї

симме́три́яотноси́тельното́чки
симетрі́явідно́сното́чки

симпати́ческийотде́л
вегетати́внойне́рвнойсисте́мы
симпати́чнийві́дділвегетати́вної
нерво́воїсисте́ми

сина́нтроп
сина́нтроп

си́напс
си́напс

синдика́т
синдика́т

синдро́мприобрете́нного
иммунодефици́тачелове́ка
(СПИД)
синдро́мнабу́тогоімунодефіци́ту
люди́ни(СНІД)

сине́кдоха
сине́кдоха

сино́ним
сино́нім

синопти́ческаяка́рта
синопти́чнака́рта

си́нтаксис
си́нтаксис

си́нтезвеще́ств
си́нтезречови́н

си́нтез-газ
си́нтез-газ

синтети́ческаятео́рияэволю́ции
(СТЭ)
синтети́чнатео́ріяеволю́ції(СТЕ)

синтети́ческиемолекуля́рные
маши́ны
синтети́чнімолекуля́рнімаши́ни

синтети́ческиеоргани́ческие
соедине́ния
синтети́чніоргані́чнісполу́ки

синтети́ческийкаучу́к
синтети́чнийкаучу́к

синтети́ческийматериа́л
синтети́чнийматеріа́л

синтети́ческоевещество́
синтети́чнаречовина́

синтети́ческоеволокно́
синтети́чневолокно́

синтети́ческоемо́ющеесре́дство
(СМС)
синтети́чнийми́йнийза́сіб(СМЗ)

си́нус
си́нус

синусо́ида
синусо́їда

си́́нусо́строгоугла́
прямоуго́льноготреуго́льника
си́нусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника

синхрониза́цияда́нных
синхроніза́ціяда́них

сиони́зм
сіоні́зм

систе́маколлекти́вной
безопа́сности
систе́маколекти́вноїбезпе́ки

систе́макома́ндисполни́теля
систе́макома́ндвикона́вця

систе́макоордина́т
систе́макоордина́́т

систе́макоордина́тполя́рная
систе́макоордина́́тполя́рна

систе́макоордина́тсфери́ческая
систе́макоордина́тсфери́чна

системакоордина́т
цилиндри́ческая
систе́макоордина́тциліндрична́
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серебри́сто-бе́лыйцвет
срібля́сто-бі́лийко́лір

серебро́
срі́бло

сере́бряный
срі́бний

середи́наотре́зка
середи́навідрі́зка

середи́нныйперпендикуля́р
отре́зка
середи́ннийперпендикуля́рвідрі́зка

сери́н
сери́н

се́рнаякислота́
сірча́на(сульфа́тна)кислота́

серни́стаякислота́
сірчи́ста(сульфі́тна)кислота́

серни́стыйгаз
сірчи́стийгаз

се́рныйколчеда́н(пири́т)
сірча́нийколчеда́н(піри́т)

серобакте́рии
сіркобакте́рії

сероводоро́д
сірково́день

сероводоро́днаякислота́
сірководне́ва(сульфі́дна)кислота́

се́роевещество́
сі́раречовина́

серосодержа́щеесоедине́ние
сульфуровмі́снасполу́ка

серпента́рий
серпента́рій

сетева́яка́рта
мереже́вака́рта

сетево́йпротоко́л
мере́жевийпротоко́л

сетево́йэтике́т
мереже́вийетике́т

сетча́тка
сіткі́вка

сеть
мере́жа

сжа́тие(газообра́зныхвеще́ств)
стиска́ння(газува́тихречови́н)

сжа́тиеда́нных
сти́сненняда́них

сжига́ние
спа́лювання

сжига́ть
спа́лювати

сжижа́ть
скра́плювати

сжиже́ние
скра́плювання

сжиже́ниега́зов
зрі́дженняга́зів

сжи́женныйгаз
скра́пленийгаз

Сива́ш
Сива́ш

си́гма-связь(σ-связь)
си́гма-зв’язо́к(σ-зв’язо́к)

сигна́л
сигна́л

си́гнум
си́гнум

си́ла
си́ла

си́лаАмпе́ра
си́лаАмпе́ра

си́лажи́дкоготре́ния
си́ларідко́готертя́

си́лаЛо́ренца
си́лаЛо́ренца

си́ланапряже́ния
си́ланапру́ження

сила́ны
сила́ни

си́лато́ка
си́ластру́му

си́латре́нияскольже́ния
си́латертя́ко́взання

си́латяготе́ния
си́латяжі́ння

силикаге́ль
силікаге́ль

силика́т
силіка́т

силика́т-анио́н
силіка́т-аніо́н

силика́т-ио́н
силіка́т-іо́н

силика́тная(кре́мниевая)кислота́
силіка́тнакислота́

силика́тныекра́ски
силіка́тніфа́рби

силика́тныйклей
силіка́тнийклей

силико́ны
силіко́ни

силици́д
силіци́д

сили́ций(кре́мний)
силі́цій

силлаби́ческаясисте́ма
стихосложе́ния
силабі́чнасисте́мавіршува́ння

силовы́ели́нии
силові́лі́нії
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се́канс
се́канс

секрето́рныекле́тки
секрето́рнікліти́ни

секстиллио́н
секстиліо́н

се́ктор
се́ктор

се́кторкру́га
се́кторкру́га

секуляриза́ция
секуляриза́ція

секу́нда
секу́нда

секу́щая
січна́

селе́ктор
селе́ктор

селе́кция
селе́кція

селе́н
селе́н

се́ли
се́лі

сели́тра(аммиа́чная,инди́йская,
кали́йная,ка́льциевая,
на́триевая,норве́жская,
чили́йская)
селі́тра(амоніа́чна,інді́йська,калі́йна,
ка́льцієва,на́трієва,норве́зька,
чилі́йська)

се́льва
се́льва

се́льский,поселко́вый,городско́й
председа́тель(глава́)
сільськи́й,се́лищний,міськи́йголова́

се́льскоехозя́йство
сільське́господа́рство

сельскохозя́йственныерасте́ния
сільськогоспо́дарськіросли́ни

сема́нтика
сема́нтика

семе́йноепра́во
сіме́йнепра́во

семе́йствахими́ческихэлеме́нтов
сіме́йствахімі́чнихелеме́нтів

семе́йствохими́ческихэлеме́нтов
роди́нахімі́чнихелеме́нтів

семенны́епузырьки́
сімяні́міхурці́

семенны́ерасте́ния
насі́нніросли́ни

семивале́нтныйэлеме́нт
семивале́нтнийелеме́нт

семья́
сім’я́

семья́языко́в
сім'я́мов

се́мя
насіни́на

семядо́ля
сім’ядо́ля

сена́т
сена́т

сенсибилиза́торы
сенсибіліза́тори

сенсо́рнаясисте́ма
сенсо́рнасисте́ма

сенсо́рнаясисте́мабо́ли
сенсо́рнасисте́мабо́лю

сенсо́рнаясисте́мавку́са
смакова́сенсо́рнасисте́ма

сенсо́рнаясисте́мадвиже́ния
рухова́сенсо́рнасисте́ма

сенсо́рнаясисте́маобая́ния
сенсо́рнасисте́маню́ху

сенсо́рнаясисте́ма
прикоснове́ния
сенсо́рнасисте́мадо́тику

сенсо́рнаясисте́маравнове́сия
сенсо́рнасисте́марівнова́ги

сенсо́рнаясисте́матемперату́ры
сенсо́рнасисте́матемперату́ри

сенсо́рныйэкра́н
сенсо́рнийекра́н

сентиментали́зм
сентименталі́зм

сепарати́зм
сепарати́зм

сепарати́стскоедвиже́ние
сепарати́стськийрух

сепара́тор
сепара́тор

се́ра
су́льфур

се́рвер
се́рвер

се́рверудалё́нногодо́ступа
се́рвервідда́леногодо́ступу

се́рвисывеб2.0
се́рвісивеб2.0

се́рвисыинтерне́т
се́рвісиінтерне́т

сервиту́т
сервіту́т

серде́чныйцикл
серце́вийцикл

се́рдце
се́рце

серебре́ние
срі́блення
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свече́ние
світі́ння

свине́ц
свине́ць

свобо́дамировоззре́ния
ивероисповеда́ния
свобо́дасвіто́глядуівіросповіда́ння

свобо́днаявода́
ві́льнавода́

свобо́днаяматериа́льнаято́чка
ві́льнаматеріа́льнато́чка

свобо́днаяорбита́ль
ві́льнаорбіта́ль

свобо́днаяэлектро́ннаяпа́ра
ві́льнаелектро́ннапа́ра

свобо́дноепаде́ние
ві́льнепаді́ння

свобо́дныезаря́ды
ві́льнізаря́ди

свобо́дныеэлектромагни́тные
колеба́ния
ві́льніелектромагні́тніколива́ння

«свобо́дныймир»
«ві́льнийсвіт»

свобо́дныйрадика́л
ві́льнийрадика́л

свобо́дныйстих
ві́льнийвірш

сво́йстваалгори́тмов
власти́востіалгори́тмів

сво́йствавне́шнегоугла́
треуго́льника
власти́востізо́внішньогокута́
трику́тника

сво́йстважи́дкостей
власти́востіріди́н

сво́йствасте́пени
власти́востісте́пеня

сво́йствауравне́ний
власти́востірівня́нь

сво́йствобиссектри́сы
треуго́льника
власти́вістьбісектри́ситрику́тника

сво́йствовертика́льныхугло́в
власти́вістьвертика́льнихкуті́в

сво́йствовы́пуклого
многоуго́льника
власти́вістьопу́клогомногоку́тника

сво́йствокаса́тельной
власти́вістьдоти́чної

сво́йствоквадра́та
власти́вістьквадра́та

сво́йствона́крестлежа́щихугло́в
власти́вістьрізносторо́нніхкуті́в

сво́йствообъе́кта
власти́вістьоб'є́кта

сво́йствоодносторо́ннихугло́в
власти́вістьодносторо́нніхкуті́в
сво́йствоокру́жности
власти́вістько́ла
сво́йствопараллелогра́мма
власти́вістьпаралелогра́ма
сво́йствопаралле́льныхпрямы́х
власти́вістьпарале́льнихпрями́х
сво́йствопрямоуго́льника
власти́вістьпрямоку́тника
сво́йствопрямоуго́льного
треуго́льника
власти́вістьпрямоку́тноготрику́тника
сво́йстворавнобо́кой(или
равнобе́дренной)трап́еции
власти́вістьрівнобі́чноїтрапе́ції
сво́йстворо́мба
власти́вістьро́мба
сво́йствосме́жныхугло́в
власти́вістьсумі́жнихку́тів
сво́йствосоотве́тственныхугло́в
власти́вістьвідпові́днихкуті́в
сво́йствоугло́в,впи́санных
вокру́жность
власти́вістькуті́в,впи́санихуко́ло
свя́заннаявода́
зв’я́занавода́
свя́зи
зв’язки́
свя́зываниеобъе́кта
зв’я́зуванняоб’є́кта
сгора́ние
згоря́ння
сде́лка
правочи́н
сеа́нс
сеа́нс
сеа́нспо́льзователя
сеа́нскористувача́
себесто́имостьпроду́кции
собіва́ртістьпроду́кції
Се́верныйпо́люс
Півні́чнийпо́люс
Североамерика́нскаяассоциа́ция
свобо́днойторго́вли(НАФТА)
Північноамерика́нськаасоціа́ція
ві́льноїторгі́влі(НАФТА)
сегме́нт
сегме́нт
сегмента́цияте́ла
сегмента́ціяті́ла
сегрега́ция
сегрега́ція
сёгуна́т
сьоґуна́т
сейсми́ческиепояса́
сейсмі́чніпояси́
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С сава́нна
сава́на

са́жа
са́жа

салици́ловаякислота́
саліци́ловакислота́

са́льныеже́лезы
са́льніза́лози

сальтациони́зм
сальтаціоні́зм

самизда́т
самвида́в

самовозгора́ниевещества́
самозайма́нняречовини́

самово́льныйпроце́сс
самочи́ннийпроце́с

самодержа́вие(абсолюти́зм)
самодержа́вство(абсолюти́зм)

самозащи́та
самоза́хист

самости́йники
самості́йники

самостоя́тельныеча́стире́чи
самості́йнічасти́нимо́ви

самостоя́тельныйга́зовыйразря́д
самості́йнийга́зовийрозря́д

самоуве́чье(аутотоми́я)
самокалі́цтво

самоуправля́емыйсоциали́зм
самовря́днийсоціалі́зм

самура́и
самура́ї

сана́ция
сана́ція

сангви́ник
сангві́нік

санита́рныйкордо́н
саніта́рнийкордо́н

са́нкция
са́нкція

сапротро́фы
сапротро́фи

сапфи́р
сапфі́р

сати́ра
сати́ра

са́хар
цу́кор

сахара́ты
сахара́ти

сахари́ды
сахари́ди

сахари́н
сахари́н

са́харныйдиабе́т
цукро́вийдіабе́т

сахаро́за
сахаро́за

сбор
збір

свежопригото́вленный(раство́р,
реакти́в)
свіжови́готовлений(ро́зчин,реакти́в)

свеко́льный(тростнико́вый)
са́хар
буряко́вий(трости́нний)цу́кор

свё́ртываниебелка́
згорта́ннябілка́

свё́ртываниекро́ви
зсіда́ннякро́ві

сверхпроводи́мость
надпрові́дність

свет
сві́тло

светова́ямикроскопи́я
світлова́мікроскопі́я

светова́яфа́зафотоси́нтеза
світлова́фа́зафотоси́нтезу

светово́йгод
світлови́йрік

светово́йпото́к
світлови́йпоті́к

световы́еква́нты
світлові́ква́нти

световы́елучи́
світлові́про́мені

световы́епучки́
світлові́пучки́

светопоглоще́ние
світлопоглина́ння

светосто́йкость
світлості́йкість

светочувстви́тельность
світлочутли́вість

светочувстви́тельныепигме́нты
світлочутли́віпігме́нти

светя́щеесяпла́мя
світне́по́лум’я

светя́щийсяко́нуспла́мени
світни́йко́нуспо́лум’я
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ри́фма
ри́ма
рифмо́вка
римува́ння
рифт
рифт
рогови́ца(рогова́яоболо́чка)
рогі́вка
род
рід
ро́дий
ро́дій
роди́тели
батьки́
роди́тельныйпаде́ж
родови́йвідмі́нок
родова́яобщи́на(род)
родова́грома́да(рід)
ро́дственноескре́щивание
спорі́дненесхре́щування
родсуществи́тельных
рідіме́нників
ро́ды
поло́ги
ро́заветро́в
ро́завітрі́в
рома́н
рома́н
рома́нс
рома́нс
рома́нскиеязыки́
рома́нськімо́ви
рома́нскийстиль
рома́нськийстиль
романти́зм
романти́зм
романти́ческийгеро́й
романти́чнийгеро́й
рома́н-хро́ника
рома́н-хро́ніка
ромб
ромб
ромби́ческаясе́ра
ромбі́чнасі́рка
роса́
роса́
рост
ріст
ростовщи́чество
лихва́рство
ростовы́едвиже́ниярасте́ний
ростові́ру́хиросли́н
ротова́япо́лость
ротова́порожни́на
ротово́йаппара́т
ротови́йапара́т
рту́тныйтермо́метр
рту́тнийтермо́метр
ртуть
ртуть
рубе́ц
рубе́ць

руби́дий
рубі́дій

руби́н
рубі́н

руби́новоестекло́
рубі́новескло

ру́бчик
ру́бчик

рудиме́нты
рудиме́нти

Руи́на(периодвисторииУкраины
между1657и1687годами)
Руї́на

руководя́щиеископа́емые
керівні́копа́лини

рукокры́лые
рукокри́лі

рукопи́сноеписьмо́
рукопи́снеписьмо́

рурбаниза́ция
рурбаніза́ція

ру́синство
руси́нство

ру́сины
руси́ни

русифика́ция
русифіка́ція(росіяніза́ція)

ру́сичи
ру́сичі

ру́сло
ру́сло

русофи́лы
русофі́ли

Русь(Русь-Украи́на)
Русь(Русь-Украї́на)

ры́ночнаяэкономи́ческаясисте́ма
ри́нковаекономі́чнасисте́ма

ры́ночноехозя́йство
ри́нковегоспода́рство

ры́ночныеотноше́ния
ри́нковівідно́сини

рыча́г
ва́жіль

ряд
ряд

ряд(акти́вностимета́ллов,
гомологи́ческий,электро́дных
потенциа́лов,
электрохими́ческий,
напряже́ний)
ряд(акти́вностімета́лів,
гомологі́чний,електро́дних
потенціа́лів,електрохімі́чний,напру́г)

рядда́нных
рядда́них

ряднатура́льныхчи́сел
ряднатура́льнихчи́сел
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репродукти́внаясисте́ма
репродукти́внасисте́ма
репродукти́вноездоро́вье
репродукти́внездоро́в’я
репродукти́вноеповеде́ние
репродукти́внаповеді́нка
репродукти́вныекле́тки
репродукти́внікліти́ни
репти́лии
репти́лії
ресни́тчатыйэпите́лий
ві́йчастийепіте́лій
ресни́цы
ві́ї
ресни́чки
ві́йки
респонде́нт
респонде́нт
респу́блика
респу́бліка
реставра́ция
реставра́ція
реститу́ция
реститу́ція
реструктуриза́ция
реструктуриза́ція
реструктуриза́ция
промы́шленности
реструктуриза́ціяпромисло́вості
ретикуля́рнаяткань
ретикуля́рнаткани́на
ретикуля́рнаяформа́ция
ретикуля́рнаформа́ція
рефере́ндум
рефере́ндум
рефле́кс
рефле́кс
рефлекси́вныйо́пыт
рефлекси́внийдо́свід
рефлекто́рнаядуга́
рефлекто́рнадуга́
рефо́рма
рефо́рма
Реформа́ция
Реформа́ція
реце́птор
реце́птор
рецесси́вныеалле́ли
рецеси́вніале́лі
рециди́впреступле́ний
рециди́взло́чинів
рециклиза́ция
рецикліза́ція
реци́клинг
реци́клінг
речева́яконстру́кция
мо́внаконстру́кція
речево́йаппара́т
мо́внийапара́т
речево́йпото́к
мо́внийпоті́к
речна́ядоли́на
річкова́доли́на

речна́ясисте́ма
річкова́систе́ма
речно́йбассе́йн
річкови́йбасе́йн
речно́йсток
річкови́йстік
речь
мо́влення
речьперсона́жей
мо́ваперсонажів
реше́ниезада́чи
розв’я́зуваннязада́чі
реше́ниерекурре́нтного
уравне́́ния
ро́зв'язокрекуре́нтногорівня́ння
реше́ниесисте́мыуравне́ний
ро́зв'язоксисте́мирівня́нь
реше́ниеуравне́́ния
ро́зв'язокрівня́ння
реше́ниеуравне́́ниясдвумя́
переме́нными
ро́зв'язокрівня́нняздвома́змі́нними
реше́ткапенне́та
реші́ткапенне́та
решё́тки(а́томные,ио́нные,
кристалли́ческие,металли́ческие,
молекуля́рные)
ґра́тки(а́томні,йо́нні,кристалі́чні,
металі́чні,молекуля́рні)
реэмигра́ция
реемігра́ція
ржаве́ниежеле́за
іржаві́ннязалі́за
ржа́вчина
іржа́
рибо́за
рибо́за
рибонуклеи́новаякислота́(РНК)
рибонуклеї́новакислота́(РНК)
рибонуклеоти́д
рибонуклеоти́д
рибосо́ма
рибосо́ма
рибосо́мнаяРНК(РРНК)
рибосо́мнаРНК(РРНК)
ризо́иды
ризоїди
риниофи́ты
риніофі́ти
ринит
рині́т
рису́нок
рису́нок
ритм
ритм
ритми́чность
ритмі́чність
ритмомело́дика
ритмомело́дика
рито́рика
рито́рика
ритуа́л
ритуа́л
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редукцио́нноеделе́ние
редукці́йнийпо́діл
редуце́нты
редуце́нти
реестро́воеказа́чество
реєстро́векоза́цтво
режи́м
режи́м
режи́мразде́льногопрожива́ния
супру́гов
режи́мокре́могопрожива́ння
подру́жжя
режи́мреки́
режи́мрі́чки
резе́рвнаяко́пия
резе́рвнако́пія
резе́рвныйобъё́м
резе́рвнийоб’є́м
рези́на
гу́ма
резона́нс
резона́нс
резона́нсвцепи́переме́нного
то́ка
резона́нсуко́лізмі́нногоструму
резона́торы
резона́тори
резорци́н
резорци́н
результати́вностьалгори́тма
результати́вністьалгори́тму
результа́тиссле́дования
результа́тдослі́дження
результа́ты
результа́ти
ре́зус-конфли́кт
ре́зус-конфлі́кт
ре́зус-фа́ктор
ре́зус-фа́ктор
резцы́
різці́
реиндустирализа́ция
реіндустріаліза́ція
«рейгано́мика»
«рейгано́міка»
река́,ре́чка
рі́чка
реквизи́ция
реквізи́ція
рекомбина́ция
рекомбіна́ція
реконки́ста
реконкі́ста
реконстру́кцияпредприя́тия
реконстру́кціяпідприє́мства
реко́рдер
реко́рдер

рекреацио́нныересу́рсы
рекреаці́йніресу́рси

ректификацио́ннаяколо́нна
ректифікаці́йнаколо́на

ректифика́ция
ректифіка́ція

рекультива́ция
рекультива́ція

рекурре́нтный
рекуре́нтний

рекурси́внаяподпрогра́мма
рекурси́внапідпрогра́ма

реку́рсия
реку́рсія

релева́нтность
релева́нтність

рели́гиимировы́е,региона́льные
релі́гіїсвітов́і,регіона́льні

религио́зныево́йны
релігі́йніві́йни

рели́гия
релі́гія

рели́кты
релі́кти

релье́ф
рельє́ф

релятиви́стскаямеха́ника
релятиві́стськамеха́ніка

рема́рка,поме́та
рема́рка

ремесло́
ремесло́

ренатура́циябелко́в
ренатура́ціябілкі́в

Ренесса́нс
Ренеса́нс

ре́нта
ре́нта

рентге́н
рентге́н

рентге́новскоеизлуче́ние
рентге́нівськевипромі́нювання

рентгено́метр
рентгено́метр

реоста́т
реоста́т

репара́ция
репара́ція

репатриа́нты
репатріа́нти

репе́р
репе́р

ре́плика
ре́пліка
реплика́ция
репліка́ція
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реакцио́ннаяспосо́бность
реакці́йназда́тність

реакцио́нныйцентр
реакці́йнийцентр

реа́кция(безизмене́ниястепене́й
окисле́нияэлеме́нтов,
биуре́товая,броми́рования,
восстановле́ния,отщепле́ния
(элимини́рования),Вю́рца,
Ва́гнера,галогени́рования,
гетеролитическая,гидрата́ции,
гидрогалогени́рования,
гидро́лиза,гидри́рования
(гидрогениза́ции),
гомолити́ческая,дегидрата́ции,
дегидри́рования
(дегидрогениза́ции),
диспропорциони́рования,
Ди́льса-А́льдера,
экзотерми́ческая,
эндотерми́ческая,этерифика́ции,
изомериза́ции,замеще́ния,
Зи́нина,Конова́лова,
сополимериза́ции,
ксантопротеи́новая,Ку́черова,
цепна́я,Ле́бедева,
нейтрализа́ции,необрати́мая,
непо́лногоокисле́ния,
нитрова́ния,обме́на,обра́тная,
обрати́мая,окисли́тельно-
восстанови́тельная,по́лного
окисле́ния,поликонденса́ции,
полимериза́ции,присоедине́ния,
разложе́ния,соедине́ния,
«сере́бряногозе́ркала»,
Фри́деля-Кра́фтса,хлори́рования,
части́чногоокисле́ния)
реа́кція(беззмі́нисту́пенівоки́снення
елеме́нтів,біуре́това,бромува́ння,
відно́влення,відще́плення
(елімінува́ння),Вю́рца,Ва́гнера,
галогенува́ння,гетеролі́тична,
гідрата́ції,гідрогенгалогенува́ння,
гідро́лізу,гідрува́ння(гідрогеніза́ції),
гомоліти́чна,дегідрата́ції,
дегідрува́ння(дегідрогеніза́ції),
диспропорціюва́ння,Ді́льса-А́льдера,
екзотермі́чна,ендотермі́чна,
естерифіка́ції,ізомериза́ції,
замі́щення,Зі́ніна,Конова́лова,
кополімериза́ції,ксантопротеї́нова,
Ку́черова,ланцюго́ва,Ле́бєдєва,
нейтраліза́ції,необоро́тна,непо́вного
окиснення,нітрува́ння,о́бміну,
обе́рнена,оборо́тна,о́кисно-відно́вна,
по́вногооки́снення,поліконденса́ції,
полімериза́ції,приє́днання,ро́зкладу,
сполу́чення,«срі́бногодзе́ркала»,
Фрі́деля-Кра́фтса,хлорува́ння,
частко́вогооки́снення)

реа́кцияделе́нияядра́
реа́кціяпо́ділуядра́

реали́зм
реалі́зм

ребё́нок
дити́на

рё́бра
ре́бра

ребро́двугра́нногоугла́
ребро́двогра́нногокута́

ребро́многогра́нника
ребро́многогра́нника

ребро́основа́нияпирами́ды
ребро́осно́випірамі́ди

ребро́пирами́дыбоково́е
ребро́пірамі́дибічне́

ребро́при́змы
ребро́при́зми

ребро́прямоуго́льного
параллелепи́педа
ребро́прямоку́тногопаралелепі́педа

ребро́трёхгра́нногоугла́
ребро́тригра́нногокута́

револю́ция
револю́ція

Револю́циядосто́инства
Револю́ціягі́дності

«Револю́циянаграни́те»
«Револю́ціянагран́іті»

«револю́цияцен»
«револю́ціяцін»

регенера́тор
регенера́тор

регенера́ция
регенера́ція

региона́льныйландша́фтный
парк
регіона́льнийландша́фтнийпарк

регистра́ция
реєстра́ція

регуля́рноестрое́ние
регуля́рнабудо́ва

регулято́рныеге́ны
регулято́рніге́ни

регулято́рныесисте́мы
регулято́рнісисте́ми

редакти́рование
редагува́ння

реда́ктор
реда́ктор

реда́кторпрезента́ций
реда́кторпрезента́цій

реда́кторте́кстов
реда́кторте́кстів

редиза́йн
редиза́йн

ре́дкийэлеме́нт
рі́дкіснийелеме́нт
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распредели́тельноесво́йство
умноже́нияотноси́тельно
вычита́ния
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́сновідніма́ння

распредели́тельноесво́йство
умноже́нияотноси́тельно
сложе́ния
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́снододава́ння

распростране́ниерадиово́лн
поши́реннярадіохви́ль

распростране́ниехими́ческих
элеме́нтов
поши́ренняхімі́чнихелеме́нтів

распростране́ние(хими́ческих
элеме́нтов,веще́ств)
розповсю́дження(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)
распространё́нноепредложе́ние
поши́ренере́чення

расселе́ниенаселе́ния
розсе́леннянасе́лення

рассе́яныйхими́ческийэлеме́нт
розсі́янийхімі́чнийелеме́нт

расска́з;повествова́ние
оповіда́ння

расслое́ниесме́си
розшарува́ннясу́міші

расстоя́ниеме́жду
паралле́льнымипрямы́ми
ві́дстаньміжпарале́льнимипрями́ми

расстоя́ниеме́ждуто́чками
ві́дстаньміжто́чками

расстоя́ниеотто́чкидопрямо́й
ві́дстаньвідто́чкидопрямо́ї

Расстре́лянноевозрожде́ние
Розстрі́ляневідро́дження

раство́р
ро́зчин

растворе́ние
розчи́нення

растворё́нноевещество́
(соедине́ние)
розчи́ненаречовина́(сполу́ка)
раствори́моевещество́
розчи́ннаречовина́

раствори́мость
розчи́нність

раствори́тель
розчи́нник

раство́ры(бу́ферные,и́стинные,
колло́идные,насы́щенные,
ненасы́щенные,пересы́щенные)
ро́зчини(бу́ферні,і́стинні,коло́їдні,
наси́чені,ненаси́чені,переси́чені)
растворя́ть
розчиня́ти

расте́ния-биореа́кторы
росли́ни-біореа́ктори
растериза́ция
растериза́ція
расти́тельноесоо́бщество
росли́ннеугрупо́вання
расти́тельность
росли́нність
расторже́ние(бра́ка,трудово́го
до́говора)
розірва́ння(шлю́бу,трудово́го
до́говору)
растр
растр
ра́строваягра́фика
ра́стровагра́фіка
ра́стровыйграфи́ческийреда́ктор
ра́стровийграфі́чнийреда́ктор
растяже́ние
ро́зтяг
расшире́ниеи́менифа́йла
розши́ренняі́меніфа́йлу
расщепле́ние
розще́плення
ратифика́ция
ратифіка́ція
рахи́т
рахі́т
рацема́т
рацема́т
рацеми́ческаясмесь
рацемі́чнасу́міш
рациона́льнаяноменклату́ра
раціона́льнаноменклату́ра
рациона́льноепита́ние
раціона́льнехарчува́ння
реабилита́ция
реабіліта́ція
реабсо́рбция
реабсо́рбція
реаги́ровать
реагува́ти
реаги́рующеевещество́
(соедине́ние)
реагу́ючаречовина́(сполу́ка)
реакклиматиза́ция
реакліматиза́ція
реаклиматиза́цияви́дов
реакліматиза́ціяви́дів
реакти́в
реакти́в
реакти́внаяси́латя́ги
реакти́внаси́латя́ги
реа́кцииматри́чногоси́нтеза
реа́кціїма́тричногоси́нтезу
реакцио́ннаясмесь
реакці́йнасу́міш
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разновесы́
різнова́ги

разнови́дность
різно́вид

ра́зность
різни́ця

ра́зностьквадра́тов
різни́цяквадра́тів

ра́зностькубо́в
різни́цякубі́в

ра́зностьмногочле́нов
різни́цямногочле́нів

ра́зностьпотенциа́лов
різни́цяпотенціа́лів

разраба́тывание
розро́блення

разрабо́тка
розро́бка

разре́женныйгаз
розрі́дженийгаз

разреша́ющаяспосо́бность
изображе́ния
розді́льназда́тністьзобра́ження

разреша́ющаяспосо́бность
при́нтера
розді́льназда́тністьпри́нтера

разреша́ющаяспосо́бность
экра́на
розді́льназда́тністьекра́ну

разруше́ние(кристалли́ческой
решё́тки,криста́лла,моле́кулы,
хими́ческойсвя́зи)
руйнува́ння(кристалі́чноїґра́тки,
криста́лу,моле́кули,хімі́чного
зв’язку́)

разрыва́ющийотбо́р
розрива́ючийдобі́р

разры́всвя́зи
розри́взв’язку́

разря́ддеся́тых
розря́ддеся́тих

разря́дка
розря́дка

разря́дсо́тых
розря́дсотих

разря́дты́сячных
розря́дти́сячних

разря́дычисла́
розря́дичисла́

разря́дэлектри́ческий
розря́делектри́чний

разъеда́ние
роз’їда́ння

райони́рование
районува́ння

райони́рованиеприро́дных
ландша́фтов
районува́нняприро́днихландша́фтів

райо́нэкономи́ческий
райо́некономі́чний

раке́та
раке́та

раке́тныйреакти́вныйдви́гатель
раке́тнийреакти́внийдвигу́н

ракмоло́чнойже́лезы
ракмоло́чноїза́лози

ра́ковина(моллю́ска)
му́шля

ракпроста́ты
ракпроста́ти

ранжи́рованиеря́дада́нных
ранжи́руванняря́дуда́них

Ра́ннееВозрожде́ние
Ра́ннєВідро́дження

Ра́ннееНо́воевре́мя
(Раннемоде́рнаяэпо́ха)
Ра́ннійНови́йчас(Ранньомоде́рна
доба́)

ра́ннийжеле́зныйвек
ра́ннійзалі́знийвік

рапа́
ропа́

раскалё́нный
розжа́рений

раскла́дкаклавиату́ры
розкла́дкаклавіату́ри

раскрыва́ющийсяспи́сок
спи́сок,щорозкрива́ється(спадни́й
спи́сок)

раскры́тиеско́бок
розкриття́дужо́к

раскула́чивание
розкурку́лення

распа́риваниеэлектро́нов
розпаро́вуванняелектро́нів

распла́в
розто́п

распла́вленноевещество́(смесь)
розпла́вленаречовина́(су́міш)

распоряже́ниеиму́ществом
розпоря́дженнямайно́м

распределе́ниеповероя́тностям
розпо́ділзаймові́рностями

распределе́ниеслуча́йной
величины́
розпо́ділвипадко́воївеличини́

распределе́ниеэлектро́нной
пло́тности
розпо́ділелектро́нноїгустини́
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ра́диусы(анио́нов,а́томов,ио́нов,
катио́нов,ковале́нтные)
ра́діуси(аніо́нів,а́томів,йо́нів,
катіо́нів,ковале́нтні)

радо́н
радо́н

ра́дужнаяоболо́чка
ра́йдужка

разбавле́ние
розба́влення

разба́вленнаякислота́
розба́вленакислота́

разба́вленныйраство́р
розба́вленийро́зчин

разбо́р;рассмотре́ние
розбі́р

развё́рткако́нуса
розго́рткако́нуса

развё́рткаку́ба
розго́рткаку́ба

развё́рткамногогра́нника
розго́рткамногогра́нника

развё́рткапрямоуго́льного
параллелепи́педа
розго́рткапрямоку́тного
паралелепі́педа

развё́рткацили́ндра
розго́рткацилі́ндра

развё́рткачетырёхуго́льной
пирами́ды
розго́рткачотирику́тноїпірамі́ди

разветвле́ниеуглеро́дной
(карбо́новой)цепи́
розгалу́женнякарбо́новоголанцюга́

разветвлё́ннаяуглеро́дная
(карбо́новая)цепь
розгалу́женийкарбо́новийланцю́г

разветвле́нныеалгори́тмы
розгалу́женіалгори́тми

разви́тие
ро́звиток

разви́тиерасте́ния
ро́звитокросли́ни

разви́тиеснепо́лным
превраще́нием
ро́звитокзнепо́внимперетво́ренням

разви́тиеспо́лным
превраще́нием
ро́звитокзпо́внимперетво́ренням

«развито́йсоциали́зм»
«розви́ненийсоціалі́зм»

разгово́рнаяле́ксика
розмо́внале́ксика

разгово́рно-бытово́йстиль
розмо́вно-побуто́вийстиль

разде́лдокуме́нта
ро́зділдокуме́нта

разделе́ниесме́си
розді́леннясу́міші
разделе́ниетруда́
по́ділпра́ці
раздельнопо́лыеоргани́змы
роздільностате́віоргані́зми
раздраже́ние(ко́жи,глаз,
дыха́тельныхпуте́й)
подра́знення(шкі́ри,оче́й,ди́хальних
шляхі́в)
разлага́ться
розклада́тися
разложе́ние
розклада́ння
разложе́ниеве́ктора
розклада́нняве́ктора
разложе́ниенамно́жители
многочле́на
розклада́ннянамно́жники
многочле́на
разложе́ниенамно́жители
ра́зностиквадра́тов
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
квадра́тів
разложе́ниенамно́жители
ра́зностикубо́в
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
кубі́в
разложе́́ниенамно́жителису́ммы
кубо́в
розклада́ннянамно́жникису́микубі́в
разложе́ниечисла́напросты́е
чи́сла
ро́зкладчисла́напрості́чи́сла
разма́хвы́борки
ро́змахви́бірки
разме́ризображе́ния
ро́змірзобра́ження
разме́рси́мвола
ро́змірси́мвола
разме́рстрани́цы

ро́зміристорі́нки
разме́ртабли́цы
ро́зміртабли́ці
разме́ткате́кста
розмі́ткате́ксту
размеще́ние
розмі́́щення
размеще́ниевпростра́нстве
розмі́щенняупро́сторі
размеще́ниеизображе́ния
настрани́це
розташува́ннязобра́женнянасторі́нці
размеще́ниесвя́зи
розмі́щеннязв’язку́
размноже́ние
розмно́ження
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Р рабо́таси́лыприперемеще́нии
те́ла
робо́таси́липриперемі́щенніті́ла

рабо́таси́лытре́ния
робо́таси́литертя́

рабо́таси́лытяготе́ния
робо́таси́литяжі́ння

рабо́таси́лыупру́гости
робо́таси́липру́жності

рабо́тасилэлектри́ческогопо́ля
робо́тасилелектри́чногопо́ля

рабо́тато́ка
робо́тастру́му

рабо́тник
працівни́к

рабо́чаягру́ппа
робо́чагру́па

рабо́чаяо́бласть
робо́чао́бласть

рабо́чаяста́нция
робо́часта́нція

рабо́чеевре́мя
робо́чийчас

рабо́чийлист
робо́чийа́ркуш

рабо́чийстол
робо́чийстіл

равни́ныперви́чные,втори́чные
рівни́ниперви́нні,втори́нні

равнове́сиехими́ческое
рівнова́гахімі́чна

равнове́снаясмесь
рівнова́жнасу́міш

равнове́сныйпроце́сс
рівнова́жнийпроце́с

равноме́рноедвиже́ниепокру́гу
рівном́ірнийрухпоко́лу

равноме́рноепрямолине́йное
движе́ние
рівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

равнопереме́нноедвиже́ние
рівнозмі́ннийрух

равноуско́ренноедвиже́ние
рівноприско́ренийрух

ра́вныеве́кторы
рі́вніве́ктори

ра́вныеко́мплексныечи́сла
рі́вніко́мплекснічи́сла

ра́вныемногоуго́льники
рі́внімногоку́тники

ра́вныеотре́зки
рі́внівідрі́́зки

ра́вныеуглы́
рі́внікути́

ра́вныефигу́ры
рі́вніфігу́ри

рад
рад

радиа́льнаясимме́три́я
радіа́льнасиметрі́я

радиа́н
радіа́́н

радиа́ннаяме́ра
радіа́ннамі́ра

радиа́ция
радіа́ція

ра́дий
ра́дій

радика́л
радика́л

радика́лы
радика́ли

радика́льныймехани́зм
радика́льниймехані́зм

радиоакти́вноеизлуче́ние
радіоакти́вневипромі́нювання

радиоакти́вность
радіоакти́вність

радиоакти́вныенукли́ды
радіоакти́внінуклі́ди

радиоакти́вныйраспа́д
радіоакти́внийро́зпад

радиогазе́та
радіогазе́та

радиолока́ция
радіолока́ція

радиоте́хника
радіоте́хніка

ра́диуса́тома
ра́діуса́тома

ра́диуско́нуса
ра́діуско́нуса

ра́диускру́га
ра́діускру́га

ради́усокру́жности
ра́діуско́ла

ра́диусцили́ндра
ра́діусцилі́ндра

ра́диусша́ра
ра́діуску́лі
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прямо́езначе́ниесло́ва
пряме́зна́ченнясло́ва
прямо́еразви́тие
прями́йро́звиток
прямолине́йноедвиже́ние
прямоліні́йнийрух
прямоуго́льник
прямоку́тник
прямоуго́льныекоордина́ты
прямоку́тнікоордина́ти
прямоуго́льныйпараллелепи́пед
прямоку́тнийпаралелепі́пед
прямы́епаралле́льные
пря́міпарале́льні
прямы́еперпендикуля́рные
пря́міперпендикуля́рні
псевдонау́ка
псевдонау́ка
псевдособы́тия
псевдоподі́ї
псилофи́ты
псилофі́ти
психастени́я
психастені́я
психо́з
психо́з
психолингви́стика
психолінгві́стика
психро́метр
психро́метр
птенцы́вы́водковоготи́па
ви́водковіпташеня́та
птенцы́гнездово́готи́па
нагні́здніпташеня́та
птероза́вры
птероза́ври
птицево́дство
птахівни́цтво
пти́цы
птахи́
пти́чьибаза́ры
пташи́нібаза́ри
публика́ция
публіка́ція
публицисти́ческийстиль
публіцисти́чнийстиль
публи́чнаяадминистра́ция
публі́чнаадміністра́ція
публи́чныйпоря́док
публі́чнийпоря́док
пузырё́кга́за
бу́льбашкага́зу
пульвериза́тор
пульвериза́тор
пульси́рующийток
пульсу́ючийструм
пункт
пункт
пунктогра́мма
пунктогра́ма
пунктуацио́ннаяоши́бка
пунктуаці́йнапоми́лка

пунктуа́ция
пунктуа́ція
пупови́на
пупови́на
пури́н
пури́н
пури́новоеоснова́ние
пури́новаосно́ва
пуск
пуск
пуста́я/о́й(ё́мкость,сосу́д,
проби́рка,стака́н)
поро́жня(є́мність,посу́дина,пробі́рка,
скля́нка)
пусты́ня
пусте́ля
путч
путч
путь
шлях
путькфа́йлу
шляхдофа́йлу
пух
пух
пчелово́дство
бджільни́цтво
пылеви́дный
порохува́тий
пылеулови́тель
пилевло́влювач
пыль
пил
пы́льная(песча́ная)буря
пилова́бу́ря
пыльцева́ятру́бка
пилко́ватру́бка
пье́са
п’є́са
пятивале́нтныйэлеме́нт
п’ятивале́нтнийелеме́нт
пятиле́тка
п’ятирі́чка
пятичле́нныйцикл
п’ятичле́ннийцикл
пятно́
пля́ма
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простра́нственнаямоле́кула
просторо́вамоле́кула
простра́нственная
(стереоизомери́я,
геометри́ческая)изомери́я
просторо́ва(стереоізомері́я,
геометри́чна)ізомері́я
простра́нственноезатрудне́ние
утру́дненняпросторо́ве
простра́нственноестрое́ние
просторо́вабудо́ва
простра́нственныйио́н
просторо́виййон
простра́нствоэлемента́рных
собы́тий
про́стірелемента́рнихподі́й
просту́пок
просту́пок
просты́ебелки́
прості́білки́
просты́еви́русы
прості́ві́руси
просты́емехани́змы
прості́механі́зми
просты́еудобре́ния
прості́до́брива
просты́ечисли́тельные
прості́числі́вники
протеи́д
протеї́д
протеи́н
протеї́н
протека́ниереа́кции
пере́бігреа́кції
протектора́т
протектора́т
протекциони́зм
протекціоні́зм
протерозо́йскаяэ́ра
протерозо́йськае́ра
протестанти́зм
протестанти́зм
противога́з
протига́з
противоде́йствие
протиді́я
противоио́ны
протийо́ни
противополо́жныйпроце́сс
протиле́жнийпроце́с
противопоставле́ние
протиста́влення
противопра́вность
протипра́вність
про́тий
про́тій
проти́сты
проти́сти
протоко́л
протоко́л
протолити́ческаятео́рия
протоліти́чнатео́рія

прото́н
прото́н
протони́рование
протонува́ння
прото́нноечисло́
прото́ннечисло́
протопла́ст
протопла́ст
протра́ва
протра́ва
профа́за
профа́за
профессионали́зм
професіоналі́зм
профессиона́льныйсою́з
(профсою́з)
професі́йнаспі́лка(профспі́лка)
профессиона́льныйтеа́тр
професі́йнийтеа́тр
профила́ктика
профіла́ктика
проходны́еры́бы
прохідні́ри́би
прохожде́ниесве́таче́рез
плоскопаралле́льнуюпласти́ну
прохо́дженнясві́тлаче́рез
пло́скопарале́льнупласти́ну
прохожде́ниесве́таче́рез
треуго́льнуюпри́зму
прохо́дженнясві́тлаче́резтрику́тну
при́зму
процеду́ра
процеду́ра
проце́нт
відсо́ток
проце́ссобразова́нияпло́тной
оболо́чки(ци́сты)
інцистува́ння
проце́ссор
проце́сор
проце́ссы(экзотерми́ческие,
эндотерми́ческие,изоба́рные,
изотерми́ческие,изохо́рные)
проце́си(екзотермі́чні,ендотермі́чні,
ізоба́рні,ізотермі́чні,ізохо́рні)
про́чность
мі́цність
про́чностьсвя́зи
мі́цністьзв’язку́
проше́дшеевре́мя
мину́лийчас
пружи́нныйма́ятник
пружи́ннийма́ятник
пряма́я
пряма́
пря́маяпропорциона́льная
зави́симость
пря́мапропорці́йназале́жність
пряма́япропо́рция
пря́мапропо́рція
пряма́яреа́кция
пряма́реа́кція
пряма́яречь
пряма́мо́ва
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прока́ливаниевещества́
розжа́рюванняречовини́
прока́ливать
прожа́рювати
прокарио́ты
прокаріо́ти
прока́тка
прока́тування
прока́тмета́ллов
прока́тмета́лів
Прокурату́раУкраи́ны
Прокурату́раУкраї́ни
прокуро́р
прокуро́р
проли́в
прото́ка
промежу́точноенасле́дование
проміжне́успадкува́ння
промежу́точныеито́ги
проміжні́пі́дсумки
промежу́точныекле́тки
проміжні́кліти́ни
промежу́точныймозг
проміжни́ймо́зок
промежу́точныйрезульта́т
(иссле́дования,экспериме́нта)
проміжни́йрезульта́т(дослі́дження,
експериме́нту)
промежу́точныйхазя́ин
проміжни́йхазя́їн
проми́лле
промі́ле(‰)
промо́ина
вимо́їна
промыва́ние(оса́дка)
промива́ння(о́саду)
промы́шленнаяреволю́ция
промисло́вареволю́ція
промы́шленноеполуче́ние
промисло́вевидобува́ння
промы́шленность
промисло́вість
промы́шленно-фина́нсовая
гру́ппа
промисло́во-фіна́нсовагру́па
промы́шленныйко́мплекс
промисло́вийко́мплекс
промы́шленныйпереворо́т
(промы́шленнаяреволю́ция)
промисло́вийпереворо́т(промисло́ва
револю́ція)
промы́шленныйпункт
промисло́вийпункт
промы́шленныйрайо́н
промисло́вийрайо́н
промы́шленныйу́зел
промисло́вийву́зол

проника́ние
проника́ння
проница́емость
прони́кність
пропа́н
пропа́н
пропа́н-бута́новаяфра́кция
пропа́н-бута́новафра́кція
пропа́новаякислота́
пропа́новакислота́
пропе́н(пропиле́н)
пропе́н(пропіле́н)
пропи́л
пропі́л
пропи́н
пропі́н
пропласти́ды
пропласти́ди
проплиопите́ки
пропліопіте́ки
пропорциона́льная
избира́тельнаясисте́ма
пропорці́йнави́борчасисте́ма
пропо́рция
пропо́рція
проприореце́пторы
пропріореце́птори
проро́сток
проро́сток
проса́чивание
просо́чування
Просвеще́ние
Просві́тництво
просвещё́нныйабсолюти́зм
осві́ченийабсолюти́зм
«проспе́рити»
«проспе́риті»
проста́я(си́гма-,ордина́рная
(одина́рная))связь
прости́й(си́гма-,ордина́рний
(одина́рний)зв’язо́к
просто́евещество́
проста́речовина́
просто́епредложе́ние
просте́ре́чення
просто́есказу́емое
прости́йпри́судок
просто́есоцве́тие
просте́суцві́ття
прост́ойглазок
просте́о́ко
просто́йжи́зненныйци́кл
прости́йжиттє́вийцикл
просто́йсуперфосфа́т
прости́йсуперфосфа́т
просторе́чие
просторі́ччя
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программи́рование
програмува́ння

программи́ст
програмі́ст

програ́ммноеобеспече́ние
програ́мнезабезпе́чення

програ́ммныесре́дства
обуча́ющегопредназначе́ния
програ́мніза́собинавча́льного
призна́чення

програ́ммызахва́тазву́каиви́део
(гра́бберы)
програ́мизахо́пленнязву́куіві́део
(гра́бери)
програ́ммыконверта́циифа́йлов
програ́миконверта́ціїфа́йлів

програ́ммыобрабо́тки
мультимеди́йныхда́нных
програ́миопрацюва́ння
мультимеді́йнихда́них

прогу́л
прогу́л

продвиже́ниеса́йта
просува́нняса́йту

продово́льственнаяраскла́дка
продово́льчарозкла́дка

продолжи́тельностьжи́зни
трива́лістьжиття́

продолжи́тельностьпроце́сса
(реа́кции)
трива́лістьпроце́су(реа́кції)
продразвё́рстка
продрозве́рстка

продукти́вностьэкосисте́мы
продукти́вністьекосисте́ми

проду́ктовыйдиза́йн
проду́ктовийдиза́йн

проду́ктперерабо́тки
проду́ктпереро́бки

проду́ктыпита́ния
проду́ктихарчува́ння

продуце́нты
продуце́нти

прое́кт
проє́кт

проекцио́ннаяфо́рмула
проєкці́йнафо́рмула

проекцио́нныйаппара́т
проєкці́йнийапара́т

прое́кция
проє́кція

прое́кцияка́тетанагипотену́зу
проє́кціяка́тетанагіпотену́зу

прожи́точныйми́нимум
прожитко́виймі́німум

про́за
про́за

прозаи́ческаяречь
прозо́вамо́ва
прозра́чность
прозо́рість
прозра́чныйкриста́лл
прозо́рийкриста́л
прозра́чныйматериа́л
прозо́рийматеріа́л
прои́грывательмультиме́диа
(медиапле́ер)
програва́чмультиме́діа(медіапле́єр)
произведе́ние
до́буток
произве́дение,сочине́ние
твір
произве́дениеводы́(ио́нное)
добу́токводи́(йо́нний)
произведе́ниеразно́стиису́ммы
двухвыраже́ний
добу́токрізни́цітасу́мидво́хви́разів
произведе́ниераствори́мости
добу́токрозчи́нності
произведе́ниесобы́тий
добу́токподі́й
произведе́ниестепене́й
добу́токсте́пенів
производи́тель
виробни́к
произво́дная
похідна́
произво́днаявто́рая
похідна́дру́га
произво́днаяn-гопоря́дка
похідна́n-гопоря́дку
произво́днаяпроизведе́ния
похідна́добу́тку
произво́днаясложно́йфу́нкции
похідна́скла́деноїфу́нкції
произво́днаясу́ммы
похідна́су́ми
произво́днаяча́стного
похідна́ча́стки
произво́дноесоедине́ние
похідна́сполу́ка
произво́дныепредло́ги
похідні́прийме́нники
произво́дныеэлеме́нтарных
фу́нкций
похідн́іелемента́рнихфу́нкцій
произво́дство
виробни́цтво
произво́л
сваві́лля
происхожде́ниеязыка́
похо́дженнямо́ви
прока́ливание
прожа́рювання
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приро́дноезагрязне́ние
приро́днезабру́днення

приро́дноеископа́емое(поле́зное
ископа́емое)
приро́днакопа́лина

приро́дно-запове́дныйфонд
Украи́ны
приро́дно-запові́днийфондУкраї́ни
приро́дные(географи́ческие)
компоне́нты
приро́дні(географі́чні)компоне́нти
приро́дныезо́ны
(географи́ческиезо́ны)
приро́днізо́ни(географі́чнізо́ни)
приро́дныересу́рсы
приро́дніресу́рси

приро́дныеусло́вия
приро́дніумо́ви

приро́дныйгаз
приро́днийгаз

приро́дныйзапове́дник
приро́днийзапові́дник

приро́дныйисто́чник
приро́днеджерело́

приро́дныйко́мплекс
(географи́ческийландша́фт)
приро́днийко́мплекс(географі́чний
ландша́фт)
природоохра́нныетеррито́рии
природоохоро́ннітерито́рії

природопо́льзование
природокористува́ння

приро́ст
при́ріст

присва́ивающеехозя́йство
привла́снювальне(привла́снююче)
господа́рство

присвое́ние
присво́єння

присоедине́ниеэлектро́нов
приєдна́нняелектро́нів

присоедине́нияреа́кция
приєдна́нняреа́кція

приспоса́бливание
пристосо́вування

приспособле́ние
пристосува́ння

приста́вка
пре́фікс

присте́ночноепищеваре́ние
пристінко́ветра́влення

прися́жные
прися́жні

при́тча
при́тча

притяжа́тельныеместоиме́ния
присві́йнізайме́нники

притяжа́тельныеприлага́тельные
присві́йніприкме́тники

притяже́ние
притяга́ння

прича́стие
дієприкме́тник

прича́стныйоборо́т
дієприкметнико́вийзворо́т

про́ба
про́ба

про́баМанту́
про́баМанту́

проби́рка
пробі́рка

пробиркодержа́тель
пробіркотрима́ч

про́бка
про́бка

про́бныйэкспериме́нт
про́бнийекспериме́нт

«Пробужде́ниеА́зии»
«Пробу́дженняА́зії»

прова́йдер
прова́йдер

прова́л(проско́к)электро́на
прова́лелектро́на

прови́нция
прові́нція

провитами́ны
провітамі́ни

про́вод
дріт

проводи́мость(эле́ктро-,те́пло-)
прові́дність(електри́чна,те́пло-)

проводни́к
провідни́к

проводники́идиэле́ктрики
вэлектри́ческомпо́ле
провідники́тадіеле́ктрики
велектри́чномупо́лі

проводя́щаязо́на
провідна́зо́на

проводя́щаяткань
провідна́ткани́на

проводя́щийпучо́к
провідни́йпучо́к

прогестеро́н
прогестеро́н

прогно́зпого́ды
прогно́зпого́ди

програ́мма
програ́ма

програ́мма-перево́дчик
програ́ма-переклада́ч

програ́ммараспознава́нияте́кста
програ́марозпізнава́нняте́ксту

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



при́знакипаралле́льности
прямы́х
озна́кипарале́льностіпрями́х
при́знакиподо́биятреуго́льников
озна́киподі́бностітрику́тників
при́знакипрямоуго́льника
озна́кипрямоку́тника
при́знакира́венства
прямоуго́льныхтреуго́льников
озна́кирі́вностіпрямоку́тних
трику́тників
при́знакира́венства
треуго́льников
озна́кирі́вностітрику́тників
при́знакиравнобе́дренного
треуго́льника
озна́кирівнобе́дреноготрику́тника
при́знакиро́мба
озна́киро́мба
прикладно́езначе́ниехи́мии
прикладне́зна́ченняхі́мії
прикладно́епрогра́ммное
обеспече́ние
прикладне́програ́мнезабезпе́чення
прили́выиотли́вы
припли́виівідпли́ви
при́листники
при́листки
приложе́ние
застосу́нок
приложе́ние;прибавле́ние,
добавле́ние
дода́ток
прима́ты
прима́ти
примене́ние
застосува́ння
примене́ниеиссле́дования
фу́нкций
застосува́ннядослі́дженняфу́нкцій
примене́ниепроизво́дной
кдоказа́тельствунера́венств
застосува́нняпохідно́їдодове́дення
нері́вностей
примене́ниереше́ниязада́ч
спара́метром
застосува́ннярозв’я́зуваннязада́ч
зпара́метром
примене́нието́ждеств
застосува́ннятот́ожностей
при́месь
до́мішка
примире́ние
прими́рення
примыка́ние;прилега́ние
приляга́ння
принима́тьэлектро́ны
прийма́тиелектро́ни

при́нтер
при́нтер

принуди́тельныеме́ры
воспита́тельногохара́ктера
примусо́віза́ходивиховно́го
хара́ктеру

принуди́тельныеме́ры
медици́нскогохара́ктера
примусо́віза́ходимеди́чного
хара́ктеру

при́нципIP-адреса́ции
при́нципIP-адреса́ції

при́нципГю́йгенса
при́нципГю́йгенса

при́нципГю́йгенса–Френе́ля
при́нципГю́йгенса–Френе́ля

при́нципде́йствиятеплово́го
дви́гателя
при́нципді́їтеплово́годвигуна́

при́нцип(комплемента́рности,
ЛеШателье́,минима́льной
эне́ргии,неопределё́нности
Гейзенбе́рга,Па́ули,
противото́ка,теплообме́на)
при́нцип(комплемента́рності,
ЛеШательє́мініма́льноїене́ргії,
неви́значеностіГейзенбе́рга,Па́улі,
протите́чії,теплоо́бміну)

при́нципрадиосвя́зи
при́нципрадіозв’язку́

при́нципсуперпози́цииполе́й
при́нципсуперпози́ціїполі́в

при́нципсуперпози́ции
потенциа́лов
при́нципсуперпози́ціїпотенціа́лів

при́нципэконо́микикэйрэ́цу
при́нципеконо́мікикейре́цу

приобрета́ть(за́пах,цвет,вкус)
набува́ти(за́паху,ко́льору,смаку́)

приобретё́нноеповеде́ние
набу́таповеді́нка

приобретё́нныйиммуните́т
набу́тий(специфі́чний)імуніте́т

прио́ны
пріо́ни

прираще́ниеаргуме́нта
при́рістаргуме́нту

прираще́ниефу́нкции
при́рістфу́нкції

приро́днаярадиоакти́вность
приро́днарадіоакти́вність

приро́днаяэкосисте́ма
приро́днаекосисте́ма

приро́дноедвиже́ние
(воспроизводство)населе́ния
приро́днийрух(відтво́рення)
насе́лення
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предме́тправово́го
регули́рования
предме́тправово́горегулюва́ння

предотвраще́ние
запобіга́ння

предписа́ние
при́пис

предположе́ние
припу́щення

предпринима́тельство
підприє́мництво

предприя́тие
підприє́мство

председа́тель
голова́

предсе́рдие
передсе́рдя

представи́тель
представни́к

представи́тельствовсуде́
представни́цтвоусуд́і

предста́тельнаяжелеза́
(проста́та)
передміхуро́ваза́лоза(проста́та)

предупрежда́ющая
(отпу́гивающая)окра́ска
попере́джувальне(відля́куюче)
заба́рвлення

презента́ция
презента́ція

Президе́нт
Президе́нт

Президе́нтУкраи́ны
Президе́нтУкраї́ни

презу́мпцияневино́вности
презу́мпціяневинува́тості

преломле́ниесве́та
зало́мленнясві́тла

преобразова́ние
перетво́рення

преобразова́ниеподо́бия
перетво́ренняподі́бності

пре́рия
пре́рія

преступле́ние
зло́чин

преступле́ниепро́тив
челове́чества
зло́чинпро́тилю́дства

префикса́льно-суффикса́льний
спо́собсловообразова́ния
префікса́льно-суфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення

префикса́льныйспо́соб
словообразова́ния
префікса́льнийспо́сібсловотво́рення

префикса́ция
префікса́ція

преципита́т
преципіта́т

прибау́тка
примо́вка

приближё́нноезначе́ние
набли́женезна́чення

прибо́р
при́лад

прибо́ры,принадле́жности
прила́ддя

приватиза́ция
приватиза́ція

приведе́ниеподо́бныхчле́нов
зве́денняподі́бнихчленів

приви́вка
прище́па

приви́вкирасте́ний
ще́пленняросли́н

при́вкус(ки́слый,металли́ческий,
сла́дкий)
при́смак(ки́слий,метале́вий,
соло́дкий)

привы́чки
зви́чки

пригово́р
ви́рок

приго́дный(киспо́льзованию)
прида́тний(довикориста́ння)

приготовле́ниекпреступле́нию
готува́ннядозло́чину

приготовле́ние(раство́ра,сме́си)
приготува́ння(ро́зчину,су́міші)

прида́ткияи́чка
прида́ткияє́чка

приё́мнаясемья́
прийо́мнасім’я́

приё́мник
прийма́ч

при́зма
при́́зма

при́змаn-уго́льная
при́́змаn-ку́тна

при́зманакло́нная
при́́змапохи́́ла

при́змапра́вильная
при́́змапра́вильна

при́змапряма́я
при́́змапряма́

при́знак
озна́ка

при́знакдели́мости
озна́каподі́льності

при́знакипараллелогра́мма
озна́кипаралелогра́ма
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правово́йста́тус
правови́йста́тус

правозащи́тник
правозахисни́к

правозащи́тноедвиже́ние
правозахисни́йрух

пра́воинтеллектуа́льной
со́бственности
пра́воінтелектуа́льноївла́сності

правонаруше́ние
правопору́шення

правонасле́дование,
правопрее́мственность
правонасту́пництво

правоотноше́ния
правовідно́сини

правописа́ние
право́пис

правопримене́ние
правозастосува́ння

пра́восо́бственности
пра́вовла́сності

правоспосо́бность
правозда́тність

правосубъе́ктность
правосуб'є́ктність
правосу́дие
правосу́ддя

правотво́рчество
правотво́рчість

«Пра́жскаявесна́»
«Пра́зькавесна́»
практи́ческийвы́ходпроду́кта
реа́кции
практи́чнийви́хідпроду́ктуреа́кції

практи́ческоеиспо́льзование
(примене́ние)
практи́чневикориста́ння
(застосува́ння)
праславя́нскийязы́к
праслов’я́нськамо́ва

праязы́к(язы́к-осно́ва)
прамо́ва(мо́ва-осно́ва)
преадапта́ция
преадапта́ція

превраще́ние
перетво́рення

превыше́ниепреде́лов
необходи́мойоборо́ны
переви́щеннямежнеобхі́дноїоборо́ни

предвари́тельный(вы́вод,
расчё́т)
попере́дній(ви́сновок,розраху́нок)
преде́лпосле́довательности
грани́цяпослідо́вності

преде́лфу́нкции
грани́цяфу́нкції

преде́лфу́нкции,крите́рий
существова́ния
грани́цяфу́нкції,крите́рійіснува́ння

преде́лфу́нкциилевосторо́нний
грани́цяфу́нкціїлівосторо́ння

преде́лфу́нкции
набесконе́чности
грани́цяфу́нкціїнанескінче́нності

преде́лфу́нкцииодносторо́нний
грани́цяфу́нкціїодносторо́ння

преде́лфу́нкцииправосторо́нний
грани́цяфу́нкціїправосторо́ння

преде́льнодопусти́мая
концентра́ция
грани́чнодопусти́маконцентра́ція
(ГДК)

преде́льныекарбо́новыекисло́ты
наси́ченікарбо́новікисло́ти

преде́льные(резона́нсные)
структу́ры
резона́нсні(грани́чні)структу́ри

преде́льныйодноа́томныйспирт
наси́ченийодноа́томнийспирт

преде́льныйтрёха́томныйспирт
наси́ченийтриа́томнийспирт

преде́льныйуглеводоро́д
наси́ченийвуглево́день

преде́льныйу́голпо́лного
отраже́ния
грани́чнийкутпо́вноговідбиття́

предика́т
предика́т

предика́ттожде́ственнои́стинный
предика́ттото́жноі́стинний

предика́ттожде́ственноло́жный
предика́ттото́жнохи́бний

предика́тыравноси́льные
предика́тирівноси́льні

пре́дкичеловекообра́зных
обезья́н
пре́дкилюдиноподі́бнихмавп

предло́г
прийме́нник

предложе́ние
ре́чення

предложе́нияскомплиме́нтами
ре́чення-компліме́нти

предло́жныйпаде́ж
місце́вийвідмі́нок

предме́т
предме́т

предме́тбиоло́гии
предме́тбіоло́гії

предме́тнаяо́бласть
предме́тнага́лузь
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потенциа́льнаяэне́ргия
деформи́рованнойпружи́ны
потенціа́льнаене́ргіядеформо́ваної
пружи́ни

потенциа́льнаяэне́ргияте́ла,
по́днятогонадземле́й
потенціа́льнаене́ргіяті́ла,пі́днятого
надземле́ю

потенциа́л(электро́дный,
равнове́сный,станда́ртный)
потенціа́л(електро́дний,
рівнова́жний,станда́ртний)

потенци́рование
потенціюва́ння

«поте́рянноепоколе́ние»
«втра́ченепоколі́ння»

поте́ря(электро́нов)
втра́та(електро́нів)

поте́шки
забавля́нки

потовы́еже́лезы
потові́за́лози

пото́к
стру́мінь

пото́коваяпрезента́ция
пото́ковапрезента́ція

пото́кэлектро́нов
поті́келектро́нів

потреби́тель
спожива́ч

похо́дныегру́ппы(ОУН)
похідні́гру́пи(ОУН)

по́чва(щелочна́я,ки́слая)
ґрунт(лу́жний,ки́слий)

по́чвеннаясре́да(по́чва)
ґрунтове́середо́вище

по́чвенныесапротро́фы
ґрунтові́сапротро́фи

почвообразова́ние
ґрунтоутво́рення

по́чка
бру́нька

по́чки
ни́рки

почкова́ние
брунькува́ння

почто́выйклие́нт
пошто́вийкліє́нт

почто́выйсе́рвер
пошто́вийсе́рвер

поэ́зия;стих,стихотворе́ние
пое́зія

поэ́ма
пое́ма

поэти́ческаяречь
поети́чнамо́ва

появле́ние(за́паха,
окра́шивания)
поя́ва(за́паху,заба́рвлення)

поясо́к
поясо́к

права́челове́ка
права́люди́ни

права́челове́каиграждани́на
права́люди́ниігромадя́нина

пра́виладифференци́рования
пра́виладиференціюва́ння

пра́вилаинтегри́рования
пра́вилаінтегрува́ння

пра́виланахожде́ния
дифференциа́́ла
пра́вилазнахо́дженнядиференціа́ла

пра́вило(безопа́сности,За́йцева,
Клечко́вского,Марко́вникова,
окте́та,ориента́циивреа́кциях
замеще́ния,Ху́нда,Хю́ккеля)
пра́вило(безпе́ки,За́йцева,
Клечко́вського,Марко́вникова,
окте́ту,орієнта́ціївреа́кціях
замі́щення,Ху́нда,Хю́ккеля)

пра́вилобура́вчика
пра́вилосве́рдлика

прави́локвантова́нияБо́ра
пра́вилоквантува́нняБо́ра

пра́вилоле́войруки́
пра́вилолі́воїруки́

пра́вилоЛе́нца
пра́вилоЛе́нца

пра́виломоме́нтов
пра́виломоме́нтів

пра́вилопараллелогра́мма
пра́вилопаралелогра́ма

пра́вилопра́войруки́
пра́вилопра́воїруки́

пра́вилопроизве́дения
пра́вилодобу́тку

пра́вилосу́ммы
пра́вилосу́ми

пра́вилоэкологи́ческой
пирами́ды
пра́вилоекологі́чноїпірамі́ди

пра́вильностьре́чи
пра́вильністьмо́влення

пра́во
пра́во

правове́дение
правозна́вство

правово́егосуда́рство
правова́держа́ва

правово́йинститу́т
правови́йінститу́т

правово́йпрецеде́нт
правови́йпрецеде́нт
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посё́локгородско́готи́па(пгт)
се́лищемісько́готи́пу(смт)

посла́ние
послання́

после́довательноесоедине́ние
проводнико́в
послідо́внез’є́днанняпровідникі́в

после́довательность,
ограни́ченнаясве́рху
послідо́вність,обме́женазве́рху

после́довательность,
ограни́ченнаясни́зу
послідо́вність,обме́женазни́зу

после́довательность
аминокисло́тныхоста́тков
послідо́вністьамінокисло́тних
за́лишків

после́довательностьбесконе́чная
послідо́вністьнескінче́нна

после́довательностьбесконе́чно
ма́лая
послідо́вністьнескінче́нномала́

после́довательность
возраста́ющая
послідо́вністьзроста́юча

после́довательностьконе́чная
послідо́вністьскінче́нна

после́довательностьмоното́нная
послідо́вністьмоното́нна

после́довательность
невозраста́ющая
послідо́вністьнезроста́юча

после́довательность
неограни́ченная
послідо́вністьнеобме́жена

после́довательность
неубыва́ющая
послідо́вністьнеспадна́

после́довательностьнуклеоти́дов
послідо́вністьнуклеоти́дів

после́довательность
ограни́ченная
послідо́вністьобме́жена

после́довательность
расходя́щаяся
послідо́вністьрозбі́жна

после́довательность
стациона́рная
послідо́вністьстаціона́рна

после́довательностьсходя́щаяся
послідо́вністьзбі́жна

после́довательностьубыва́ющая
послідо́вністьспадна́

посло́вица
прислі́в’я

посо́бник
посо́бник

постадапта́ция
постадапта́ція

постади́йноезамеще́ние
постаді́йнезамі́щення

постиндустриа́льныегосуда́рства
постіндустріа́льнідержа́ви

постмодерни́зм
постмодерні́зм

постоя́ннаяАвога́дро
число́(ста́ла)Авога́дро

постоя́нная(Авога́дро,Пла́нка,
универса́льнаяга́зовая)
ста́ла(Авога́дро,Пла́нка,
універса́льнага́зова)

постоя́ннаяБо́льцмана
ста́лаБо́льцмана

постоя́ннаявеличина́
пості́йнавеличина́

постоя́ннаяпа́мять(ПЗУилиROM)
пості́йнапа́м'ять(ПЗПабоROM)

постоя́ннаяткань
пості́йнаткани́на

постоя́нныевеличи́ны
ста́лівеличи́ни

постоя́нный
ста́лий

постоя́нныйэлектри́ческийток
пості́йнийелектри́чнийструм

постоя́нство
ста́лість

построе́ниеизображе́ния
впло́скомзе́ркале
побудо́вазобра́женнявпло́скому
дзе́ркалі

постула́т
постула́т

постэмбриона́льноеразви́тие
постембріона́льнийро́звиток

постэмбриона́льныйпери́од
постембріона́льнийпері́од

посу́дахими́ческая
по́судхімі́чний

пота́ш
по́таш

потенциа́л
потенціа́л

потенциа́лприро́дно-ресу́рсный
потенціа́лприро́дно-ресу́рсний

потенциа́льнаяэне́ргия
потенціа́льнаене́ргія

потенциа́льнаяэне́ргия
гравитацио́нноговзаимоде́йствия
материа́льныхто́чек
потенціа́льнаене́ргіягравітаці́йної
взаємоді́їматеріа́льнихто́чок
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полупроводники́
напівпровідники́

полупроводнико́выйэффе́кт
напівпровіднико́вийефе́кт

полупроница́емаямембра́на
напівпрони́кнамембра́на

полупряма́я
півпряма́

полураспа́д
напівро́зпад

полуреа́кции
напівреа́кції

полуте́нь
півті́нь

получе́ние
отри́мування

получе́ниевеще́ств
добува́нняречовини́

полуша́рияголовно́гомо́зга
півку́ліголовно́гомо́зку

по́лыеко́сти
порожни́стікістки́

по́льзованиеиму́ществом
користува́ннямайно́м

полю́дье
полю́ддя

полюса́ша́ра
полюси́ку́лі

поляриза́торы
поляриза́тори

поляриза́ция
поляриза́ція

поляриза́циясве́та
поляриза́ціясві́тла

поля́рнаямоле́кула
поля́рнамоле́кула

поля́рнаяночь
поля́рнаніч

поля́рнаясвязь
поля́рнийзв’язо́к

поля́рнаясисте́макоордина́т
поля́рнасисте́макоордина́т

поля́рныйдень
поля́рнийдень

поля́рныйкруг
поля́рнеко́ло

поля́рныйу́гол
поля́рнийкут

поля́страни́цы
поля́сторі́нки

поми́лование
поми́лування

пониже́ние
спада́ння

пониже́ниетемперату́ры
(замерза́нияраство́ра)
зни́женнятемперату́ри(замерза́ння
ро́зчину)

поня́тиеопла́зме
поня́ттяпропла́зму

поп-арт
поп-арт

поперечно-полоса́таямы́шечная
ткань
посмуго́ванам’я́зоваткани́на

попере́чныево́лны
попере́чніхви́лі

попечи́тельство,попече́ние
піклува́ння

популяриза́цияса́йта
популяриза́ціяса́йту

популяцио́нно-статисти́ческий
ме́тод
популяці́йно-статисти́чнийме́тод

популяцио́нныево́лны(во́лны
жи́зни)
популяці́йніхви́лі(хви́ліжиття́)

популя́ция
популя́ція

попу́тныйнефтяно́йгаз
супу́тнійна́фтовийгаз

по́ра
по́ра

пораже́ниехими́ческими
вещества́ми
ура́женняхімі́чнимиречови́нами

по́ристаяпове́рхность
по́ристапове́рхня

по́ристость
по́ристість

по́ристыйматериа́л
по́ристийматеріа́л

поро́ги
поро́ги

поро́да
поро́да

пороро́ка
пороро́ка

порошкообра́зный
порошкоподі́бний(порошкува́тий)

порто-фра́нко
порто-фра́нко

портре́т
портре́т

поря́дковыечисли́тельные
поря́дковічислі́вники

поря́дковыйно́мерэлеме́нта
порядко́вийно́мерелеме́нта

поря́докслов
поря́докслів

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



полити́ческаяраздро́бленность
політи́чнароздро́бленість
полити́ческаяреабилита́ция
політи́чнареабіліта́ція
полити́ческаяэмигра́ция
політи́чнаемігра́ція
полити́ческийрежи́м
політи́чнийрежи́м
полифено́лы
поліфено́ли
полицикли́ческиеаромати́ческие
(полиаромати́ческие)
углеводоро́ды(ПАУ)
поліциклі́чніаромати́чнівуглево́дні
(ПАВ)
полиэмбриони́я
поліембріоні́я
полиэтиле́н
поліетиле́н
полиэфи́рноеволокно́
поліесте́рове(поліефі́рне)волокно́
поліморфи́зм
поліморфі́зм
полк
полк
поллю́ция
полю́ція
по́лнаяфо́рмаприлага́тельного
по́внафо́рмаприкме́тника
полногла́сие
повноголо́сся
по́лноедомини́рование
по́внедомінува́ння
по́лноезатме́ние
по́внезате́мнення
по́лноеи́мяфа́йла
(специфика́цияфа́йла)
по́внеім'я́фа́йлу(специфіка́ція
фа́йлу)
по́лноеокисле́ние
по́внеоки́снення
по́лноеотраже́ние
по́вневідбива́ння
по́лноепревраще́ние
по́внеперетво́рення
по́лноепредложе́ние
по́внере́чення
полномо́чие,полномо́чия
повнова́ження
полнотаосажде́ния
повнота́оса́дження
полноэкра́нныйрежи́м
повноекра́ннийрежи́м
полова́ясисте́ма
стате́васисте́ма
полово́дье
водопі́лля

полово́епоколе́ние
стате́вепоколі́ння

полово́еразмноже́ние
стате́верозмно́ження

по́ло-возрастны́епирами́ды
(во́зрастно-полова́япирами́да)
стате́во-вікові́пірамі́ди

полово́йдиморфи́зм
стате́вийдиморфі́зм

полово́йотбо́р
стате́вийдобі́р

полово́йпроце́сс
стате́вийпроце́с

полово́йсоста́внаселе́ния
стате́вийскладнасе́лення

полово́йчлен
стате́вийчлен

по́ловцы
по́ловці

половы́еже́лезы
стате́віза́лози

половы́екле́тки(гаме́ты)
стате́вікліти́ни(гаме́ти)

половы́ео́рганы
стате́віо́ргани

половы́ехромосо́мы
стате́віхромосо́ми

положе́ние
поло́ження

положи́тельныйзаря́д
позити́внийзаря́д

поло́ний
поло́ній

полони́на
полони́на

полоса́прокру́чивания
сму́гапрокру́чування(горта́ння)

по́лостноепищеваре́ние
порожни́ннетра́влення

по́лость
порожни́на

полотно́
полотно́

полукру́глыекана́лы
півко́ловікана́ли

полуме́сячныекла́паны
півмі́сяцевікла́пани

полуокру́жность
півко́ло

полуо́стров
піво́стрів

полупло́скость
півплощина́

полупроводни́к
напівпровідни́к
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поиско́ваяоптимиза́ция(SEO)
пошуко́ваоптиміза́ція(SEO)

поиско́ваясисте́ма
пошуко́васисте́ма

поиско́воеповеде́ние
пошуко́ваповеді́нка

поиско́выйзапро́с
пошуко́вийза́пит

по́йма
запла́ва

показа́тель
пока́зник

показа́тельсте́пени
показни́ксте́пеня

поколе́ниеЭВМ
поколі́нняЕОМ

покро́внаяткань
покривна́ткани́на

покрытосеменны́е
покритонасі́нні(квітко́ві)

покуше́ние
посяга́ння

по́ле
по́ле

полевы́ешпа́ты
польові́шпа́ти

полеми́ческаялитерату́ра
полемі́чналітерату́ра

по́лесоспи́ском
по́лезіспи́ском

Поле́сскаяСечь
Полі́ськаСіч

по́лето́чечногозаря́да
по́лето́чковогозаря́ду

ползуно́к
повзуно́к

полиами́дноеволокно́
поліамі́дневолокно́

поливинилхлори́д
(полихлорвини́л)
полівінілхлори́д(поліхлорвіні́л)

полигибр́идноескре́щивание
полігібри́днесхре́щування

полиго́нотноси́тельныхчасто́т
поліго́нвідно́снихчасто́т

поликарбона́т
полікарбона́т

поликонденса́ция
поліконденса́ція

поликонфессиона́льность
поліконфесі́йність

поликриста́лл
полікриста́л

полило́г
поліло́г

полимериза́ция
полімериза́ція

полиме́рный
поліме́рний

полиме́р(термопласти́ческий,
термореакти́вный,
стереорегуля́рный,
стереонерегуля́рный)
поліме́р(термопласти́чний,
термореакти́вний;стереорегуля́рної,
стереонерегуля́рноїбудо́ви)
полиме́ры
поліме́ри

полиморфи́зм
поліморфі́зм

полино́м
поліно́м

полинуклеоти́д
полінуклеоти́д

поли́п
полі́п

полиплоиди́я
поліплоїді́я

полипропиле́н
поліпропіле́н

по́лис
по́ліс

полисахари́д
полісахари́д

полисахари́ды
полісахари́ди

полисо́ма(полирибосо́ма)
полісо́ма(полірибосо́ма)
полистиро́л
полістире́н

политеи́зм
політеї́зм

политетрафторэтиле́н(тефло́н)
політетрафлуороетиле́н(тефло́н)
политиза́ция
політиза́ція

поли́тикадецентрализа́ции
полі́тикадецентраліза́ції

поли́тикарегионализа́ции
полі́тикарегіоналіза́ції

поли́тика«самоизоля́ции»
полі́тика«самоізоля́ції»
поли́тика«умиротворе́ния»
полі́тика«умиротво́рення»
поли́тико-географи́ческое
игеополити́ческоеположе́ние
полі́тико-географі́чнеігеополіти́чне
поло́ження

полити́ческаягеогра́фия
політи́чнагеогра́фія

полити́ческаяпа́ртия
політи́чнапа́ртія
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повествова́тельноепредложе́ние
розповідне́ре́чення
по́весть
по́вість
по́весть-ска́зка
по́вість-ка́зка
поворо́т
поворо́т
поворо́твокру́гнача́лакоордина́т
поворо́тнавко́лопоча́ткукоордина́т
повто́р;повторе́ние
повто́р(рефре́н)
повторе́ние
повто́рення
повыше́ние(акти́вности)
зроста́ння(акти́вності)
повыше́ниетемперату́рыкипе́ния
раство́ра
підви́щеннятемперату́рикипі́ння
ро́зчину
поглоти́тель
поглина́ч
поглоти́тельнаяба́шня
поглина́льнаба́шта
поглоти́ть
увібра́ти
поглоща́ющаяба́шня
вбирна́ба́шта
поглоще́ние
увібра́ння
поглоще́ние(адсо́рбция)
поглина́ння(адсо́рбція)
поглощё́ннаядо́заизлуче́ния
погли́нутадо́завипромі́нювання
погово́рка
при́казка
пого́да
пого́да
погре́шность
по́хибка
подви́жныйа́томводоро́да
(гидроге́на)
рухли́вийа́томгідроге́ну
подви́жныйблок
рухо́мийблок
подви́жныйпо́яс
рухо́мийпо́яс
подво́днаяокра́инаматерика́
підво́днаокра́їнаматерика́
подво́й
підще́па
поджелу́дочнаяжелеза́
підшлунко́ваза́лоза
подзако́нныйнормати́вно-
правово́йакт
підзако́ннийнормати́вно-правови́й
акт

подзе́мныево́ды
підзе́мніво́ди

подка́сты(блогка́сты)
подка́сти(блогка́сти)
подкисле́ние
підки́слення

подко́жнаяжирова́яклетча́тка
підшкі́рнажирова́кліткови́на

подкоренно́евыраже́ние
підкорене́вийви́раз

подлежа́щее
пі́дмет

подмасте́рье
підма́йстер

Поднебе́снаяимпе́рия
Піднебе́снаімпе́рія

подо́бныетреуго́льники
поді́бнітрику́тники

подо́бныефигу́ры
поді́бніфігу́ри

подо́бныечле́ны
поді́бнічле́ни

подпрогра́мма
підпрогра́ма

подсемядо́льноеколе́но
підсім’ядо́льнеколі́но

подсозна́ние
підсвідо́мість

подстила́ющаяпове́рхность
підсти́льнапове́рхня

подстрека́тель
підбу́рювач

поду́ровеньэнергети́ческий
підрі́веньенергети́чний

подчинё́нноепредложе́ние
підря́днере́чення

подчинё́нность;подчине́ние
підря́дність

подщела́чивание
підлуго́вування

подъё́мнаяси́лакрыла́самолё́та
підійма́льнаси́лакрила́літака́

по́ды
по́ди

пожи́зненноелише́ниесвобо́ды
дові́чнепозба́вленняво́лі

позвонки́
хребці́

позвоно́чник
хребе́т

поздрави́тельнаяоткры́тка
віта́льналисті́вка

позицио́ннаявойна́
позиці́йнавійна́

позоло́та
позоло́та
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пло́скаямоле́кула
площи́ннамоле́кула
пло́скиево́лны
пло́скіхви́лі
пло́скийио́н
площи́нниййон
пло́скийконденса́тор
пло́скийконденса́тор
плоского́рье
плоскогі́р’я
плоскопаралле́льнаяпласти́нка
плоскопарале́льнапласти́на
плоскосто́пие
плоскосто́пість
пло́скость
площина́
пло́скостьполяриза́ции
площина́поляриза́ції
пло́скостьсимме́трии
площина́симетрі́ї
пло́тная(волокни́стая)
соедини́тельнаяткань
щі́льнасполучна́ткани́на
пло́тность
густина́
пло́тностьнаселе́ния
густота́насе́лення
пло́тностьто́ка
густина́стру́му
пло́тныйматериа́л
щі́льнийматеріа́л
пло́ттер
пло́тер
пло́щадь
пло́ща
пло́щадьбоково́йпове́рхности
ко́нуса
пло́щабічно́їпове́рхніко́нуса
пло́щадьбоково́йпове́рхности
при́змы
пло́щабічно́їпове́рхніпри́зми
пло́щадьбоково́йпове́рхности
цили́ндра
пло́щабічно́їпове́рхніцилі́ндра
пло́щадьквадра́та
пло́щаквадра́та
пло́щадьмногоуго́льника
пло́щамногоку́тника
пло́щадьокру́жности
пло́щакру́га
пло́щадьпараллелогра́ма
пло́щапаралелогра́ма
пло́щадьпове́рхностико́нуса
пло́щапове́рхніко́нуса
пло́щадьпове́рхности
многогра́нника
пло́щапове́рхнімногогра́нника

пло́щадьпове́рхностипри́змы
пло́щапове́рхніпри́зми

пло́щадьпове́рхности
прямоуго́льного
параллелепи́педа
пло́щапове́рхніпрямоку́тного
паралелепі́педа

пло́щадьпове́рхностицили́ндра
пло́щапове́рхніцилі́ндра

пло́щадьпрямоуго́льника
пло́щапрямоку́тника

пло́щадьпрямоуго́льного
треуго́льника
пло́щапрямоку́тноготрику́тника

пло́щадьтрапе́ции
пло́щатрапе́ції

пло́щадьтреуго́льника
пло́щатрику́тника

плуто́ний
плуто́ній

плю́мбум(свине́ц)
плю́мбум

плюрали́зм
плюралі́зм

пля́жи
пля́жі

пневмони́я
пневмоні́я

пневмото́ракс
пневмото́ракс

побе́г
па́гін

побо́чнаяопти́ческаяось
побі́чнаопти́чнавісь

побо́чнаяподгру́ппа
побі́чнапідгру́па

побо́чныйпроду́кт
побі́чнийпроду́кт

побуди́тельноепредложе́ние
спонука́льнере́чення

пова́реннаясоль
кухо́ннасіль

поведе́ниечелове́ка
поведі́нкалюди́ни

повели́тельноенаклоне́ние
наказо́вийспо́сіб

пове́рхностно-акти́вныевещества́
(пав)
поверхне́воакти́вніречови́ни(пар)

пове́рхностноенатяже́ние
жи́дкости
поверхне́вийна́тягрідини́

пове́рхностьсоприкоснове́ния
пове́рхнядо́тику

пове́рхностьте́ла
пове́рхняті́ла
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пищева́яцепьпастби́щная
(выеда́ния)
харчови́йланцю́гпасови́щний

пищева́я(ча́йная,питьева́я)со́да
питна́(харчова́)со́да

пищево́д
стравохі́д

пищево́еотравле́ние
харчове́отру́єння

пищево́еповеде́ние
харчова́поведі́нка

пищево́йпроду́кт
харчови́йпроду́кт

пищевы́едоба́вки
харчові́доба́вки

пла́вание
пла́вання

пла́вательныеперепо́нки
пла́вальніпере́тинки

пла́вательныйпузы́рь
пла́вальнийміху́р

плавле́ние
пла́влення

плавники́
плавці́

пла́гин
пла́гін

пла́зма
пла́зма

пла́змакро́ви
пла́змакро́ві

плазмати́ческаямембра́на
плазмати́чнамембра́на

плазми́да
плазмі́да

плазмо́лиз
плазмо́ліз

пла́мя
по́лум’я

план«Барбаро́сса»
план«Барбаро́сса»

планиме́трия
планіме́трія

планкто́н
планкто́н

план«Ост»
план«Ост»

плантацио́нныекульту́ры
плантаці́йнікульту́ри

планте́кста
планте́ксту

планше́тныйкомпью́тер
планше́тнийкомп’ю́тер

пласти́ды
пласти́ди

пла́стик
пла́стик

пласти́на,пласти́нка
(металли́ческая,стекля́нная)
пласти́на,пласти́нка(метале́ва,
скляна́)

пласти́нчатыйматериа́л
платі́вчастийматеріа́л

пластифика́тор
пластифіка́тор

пласти́ческаясе́ра
пласти́чнасі́рка

пласти́ческийобме́н
пласти́чнийо́бмін

пласти́чность
пласти́чність

пластма́сса
пластма́са

плате́льщик
платни́к

пла́тина
пла́тина

пла́тиноваячернь
пла́тиновачернь

пла́тиновыйкатализа́тор
пла́тиновийкаталіза́тор

платфо́рма(да́вниеплатфо́рмы,
молоды́еплатфо́рмы)
платфо́рма(да́вніплатфо́рми,молоді́
платфо́рми)

плауны́
плауни́

плаце́нта
плаце́нта

плебе́и
плебе́ї

плебисци́т
плебісци́т

плевра́льнаяпо́лость
плевра́льнапорожни́на

плезиоза́вры
плезіоза́ври

племенно́йсою́з
племінни́йсою́з

пле́мя
пле́м’я

плё́нкаокси́дная
плі́вкаокси́дна

пле́чоси́лы
плече́си́ли

плита́платфо́рмы
плита́платфо́рми

плод
плід

плодо́воете́ло
плодове́ті́ло
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персона́льныйкомпью́тер
персона́льнийкомп'ю́тер

персонифика́ция
персоніфіка́ція

персонифици́рованные
соо́бщества
персоніфіко́ваніугрупо́вання

перхлора́ты
перхлора́ти

пе́рья
пі́р’я

пе́сня
пі́сня

пе́стик
ма́точка

пестици́ды
пестици́ди

печа́тноеписьмо́
друко́ванеписьмо́

печене́ги
печені́ги

пе́чень
печі́нка

печно́йгаз
пічни́йгаз

пигме́нты
пігме́нти

пиелонефри́т
пієлонефри́т

пикселиза́цияизображе́ния
пікселіза́ціязобра́ження

пи́ксель
пі́ксель

пиктогра́мма,ико́нка,значо́к
піктогра́ма

пиктографи́ческоеписьмо́
піктографі́чнеписьмо́

пиноцито́з
піноцито́з

пипериди́н
піпериди́н

пирами́да
пірамі́да

пирами́дапра́вильная
пірамі́дапра́вильна

пирами́даn-уго́льная
пірамі́даn-ку́тна

пириди́н
піриди́н

пиримиди́н
піриміди́н

пиримиди́новоеоснова́ние
піриміди́новаосно́ва

пири́т(се́рныйколчеда́н)
піри́т(сірча́нийколчеда́н)

пирокатехи́н
пірокатехі́н
пироксили́н
(тринитроцеллюло́за)
тринітроцелюло́за(піроксилі́н)
пиро́лиз
піро́ліз
пироте́хника
піроте́хніка
пирофо́рные(жи́дкости,твё́рдые
вещества́)
пірофо́рні(ріди́ни,тверді́речови́ни)
пирро́л
піро́л
пирролиди́н
піроліди́н
писа́тель
письме́нник
пи-свя́зь(π-связь)
пі-зв’язо́к(π-зв’язо́к)
пи́сьменнаяречь
писе́мнемо́влення
письмо́
лист
пита́ние
жи́влення
пита́ниере́чки
жи́вленнярі́́чки
пита́тельноевещество́
пожи́внаречовина́
пита́тельныйэлеме́нт
живи́льнийелеме́нт
питека́нтроп
пітека́нтроп
пищеваре́ние
тра́влення
пищевари́тельнаявакуо́ль
травна́вакуо́ля
пищевари́тельнаясисте́ма
травна́систе́ма
пищевари́тельныеже́лезы
травні́за́лози
пищевари́тельныесо́ки
травні́со́ки
пищевари́тельныеферме́нты
травні́ферме́нти
пищевари́тельныйкана́л
травни́йкана́л
пищева́ядоба́вка
харчова́доба́вка
пищева́ясеть
харчова́мере́жа
пищева́яцепь
харчови́йланцю́г
пищева́яцепьдетри́тная
(разложе́ния)
харчови́йланцю́гдетри́тний
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переме́ннаянезави́симая
змі́ннанезале́жна
переме́нныевеличи́ны
змі́ннівеличи́ни
переме́нныйэлектри́ческийток
змі́ннийелектри́чнийструм
перемести́тельноесво́йство
сложе́ния
переставна́власти́вістьдодава́ння
перемести́тельноесво́йство
умноже́ния
переставна́власти́вістьмно́ження
переме́шивание
перемі́шування
перемеще́ние
перемі́щення
перенапряже́ние
перенапру́га
перено́сноезначе́ниесло́ва
перено́снезна́ченнясло́ва
перено́ссло́ва
перено́ссло́ва
перераба́тывающеепредприя́тие
переро́бнепідприє́мство
перерабо́тка
переро́бка
перераспределе́ниеэлектро́нной
пло́тности
перерозпо́ділелектро́нноїгустини́
пересека́ющиесяпрямы́е
пря́мі,щоперетина́ються
перестано́вка
перестано́вка
Перестро́йка
Перебудо́ва
пересы́щенныйраство́р
переси́ченийро́зчин
перетя́гивание
перетя́гування
перехо́даязо́на
перехідна́зо́на
переходны́ефо́рмы
перехідні́фо́рми
перехо́дныйглаго́л
перехідне́дієсло́во
перехо́дныйэлеме́нт
перехідни́йелеме́нт
перехо́дэлектро́нов
перехі́делектро́нів
перика́рд
перика́рд
пери́метрмногоуго́льника
пери́метрмногоку́тника
пери́метртреуго́льника
пери́метртрику́тника
пери́метрчетырёхуго́льника
пери́метрчотирику́тника

пери́од
пері́од

пери́оддро́би
пері́оддро́бу

периодиза́ция
періодиза́ція

периоди́ческаясисте́ма
хими́ческихэлеме́нтов
періоди́чнасисте́махімі́чних
елеме́нтів

периоди́ческийзако́н
періоди́чнийзако́н

пери́одпериоди́ческойдро́би
пері́одперіоди́чногодро́бу

пери́одполураспа́да
пері́однапівро́зпаду

пери́одстаре́ния
пері́одстарі́ння

пери́одфу́нкции
пері́одфу́нкції

пери́одфу́нкциигла́вный
пері́одфу́нкціїголовни́й

пери́одфу́нкцийо́бщий
пері́одфу́нкційспі́льний

пери́одыхими́ческихэлеме́нтов
пері́одихімі́чнихелеме́нтів

периста́льтика
периста́льтика

перифери́йноеобору́дование
перифері́йнеобла́днання

перифери́ческаяне́рвнаясисте́ма
перифери́чнанерво́васисте́ма

перифито́н
перифіто́н

перламу́тр
перламу́тр

пермангана́т(ка́лия,на́трия)
пермангана́т(ка́лію,на́трію)

пе́рмскийпери́од
пе́рмськийпері́од

перокси́ды
перокси́ди

пероксисо́ма
пероксисо́ма

перпендикуля́р
перпендикуля́р

перпендикуля́рныепрямы́е
перпендикуля́рніпрямі́

персона́ж
персона́ж

персона́льнаяобразова́тельно-
коммуникацио́ннаясреда́
персона́льнеосві́тньо-комунікаці́йне
середо́вище

персона́льнаяуче́бнаясреда́
персона́льненавча́льнесередо́вище
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патрона́тнаддетьми́
патрона́тнадді́тьми

па́уза
па́уза

паути́на
павути́на

паути́ннаяборода́вка
павути́ннаборо́давка

паути́ннаяжелеза́
павути́нназа́лоза

па́хотныезе́мли
о́рнізе́млі

пацифика́ция
пацифіка́ція

педагоги́ческиепрогра́ммные
сре́дства
педагогі́чніпрогра́мніза́соби

пейза́ж
пейза́ж

пейза́жнаяли́рика
пейза́жналі́рика

пекти́н
пекти́н

пекти́новыевещества́
пекти́новіречови́ни

пелли́кула
пелі́кула

пе́на
пі́на

пенобето́н
пінобето́н

пенообразова́ние
піноутво́рення

пеностекло́
піноскло́

пента́н
пента́н

пенти́л
пенти́л

пенто́за
пенто́за

пе́пел
по́піл

пепси́н
пепси́н

пепти́д
пепти́д

пепти́днаягру́ппа(ами́дная
гру́ппа)
пепти́днагру́па(амі́днагру́па)

пепти́днаясвязь
пепти́днийзв’язо́к

пе́рваякосми́ческаяско́рость
пе́ршакосмі́чнашви́дкість

пе́рваясигна́льнаясисте́ма
пе́ршасигна́льнасисте́ма

перви́чнаябиома́сса
перви́ннабіома́са

перви́чнаяструкту́рамоле́кулы
белка́
перви́ннаструкту́рамоле́кулибілка́

перви́чныеполовы́епри́знаки
стате́віозна́киперви́нні

перви́чныйа́томуглеро́да
(карбо́на)
перви́ннийа́томкарбо́ну

перви́чныйсе́кторхозя́йства
перви́ннийсе́кторгоспода́рства

первобы́тноео́бщество
пе́рвіснесуспі́льство

первозве́ри
першозві́рі

первообра́зная
пе́рвісна

первообра́зная,основно́е
сво́йство
пе́рвісна,основна́власти́вість

п́ервыесовреме́нныелю́ди
(неоантро́пы)
пе́ршісуча́снілю́ди(неоа́нтропи)

пе́рвыйзако́нНью́тона(зако́н
ине́рции)
пе́ршийзако́нНьюто́на(зако́ніне́рції)

пе́рвыйзако́нтермодина́мики
пе́ршийза́контермодина́міки

перева́л
перева́л

перево́д
пере́клад

перего́нка
перего́нка

перего́нныйкуб
(дистилляцио́нныйкуб)
перегі́ннийкуб(дистиляці́йнийкуб)

перегруппирова́ниеа́томов
вмоле́куле
перегрупува́нняа́томівумоле́кулі

переднеязы́чныйсогла́сный
передньоязико́вийпри́голосний

переключа́тель
перемика́ч

перекристаллиза́ция
перекристаліза́ція

перекрыва́ниеэлектро́нных
орбита́лей(облако́в)
перекрива́нняелектро́ннихорбіта́лей
(хмар)

перелё́тныепти́цы
перелі́тніптахи́

перело́м
перело́м

переме́ннаязави́симая
змі́нназале́жна
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паралле́льноесоедине́ние
проводнико́в
парале́льнез’є́днанняпровідникі́в

паралле́льность
парале́льність

паралле́льныепрямы́е
парале́льніпрямі́

паралле́льныеспи́ны
парале́льніспі́ни

паралле́льныйперено́с
парале́льнеперене́сення

парамагнети́зм
парамагнети́зм

пара́метр
пара́метр

пара́метрци́кла
пара́метрци́клу

па́рамос
па́рамос

па́ра-положе́ние
па́ра-поло́ження
па́ра-произво́дная
па́ра-похідна́
парафи́н
парафі́н

парафинотерапи́я
парафінотерапі́я

парафи́ны
парафі́ни

паращитови́днаяже́леза
паращитоподі́бназа́лоза

па́ра(электро́нов,ио́нов)
па́ра(електро́нів,йо́нів)
пар(водяно́й,насы́щенный,
ненасы́щенный)
па́ра(водяна́,наси́чена,ненаси́чена)
парите́тпокупа́тельной
спосо́бности(ППС)
парите́ткупіве́льноїспромо́жності
(ПКС)
па́рки
па́рки

парла́мент
парла́мент

парла́мент(корте́сы,
Генера́льныешта́ты,сейм,
рейхста́г)
парла́мент(корте́си,Генера́льні
шта́ти,сейм,рейхста́г)
парла́ментскаядемокра́тия
парла́ментськадемокра́тія

парла́ментскаямона́рхия
парла́ментськамона́рхія

парла́ментскийконтро́ль
парла́ментськийконтро́ль

парнико́выйэффе́кт
парнико́вийефе́кт

парнокопы́тные
парнокопи́тні

па́рныесогла́сные
па́рніпри́голосні

паро́дия
паро́дія

паро́ль
паро́ль

паро́ним
паро́нім

парообразова́ние
пароутво́рення

паропроизводи́тель
пароутво́рювач

партеногене́з
партеногене́з

парти́йнаяноменклату́ра
парті́йнаноменклату́ра

па́ртия
па́ртія

парциа́льноедавле́ние
парціа́льнийтиск

па́спортнаясисте́ма
па́спортнасисте́ма

пассажирооборо́т
пасажироо́біг

пасса́ты
паса́ти

пассива́ция
пасива́ція

пассиви́рование
пасивува́ння

пасси́внаязащи́та
паси́внийза́хист

пасси́вноеизбира́тельноепра́во
паси́вневи́борчепра́во

пасси́вноесостоя́ние
паси́внийстан

пасси́вныеприча́стия
паси́внідієприкме́тники

пасси́вный
паси́вний

пасси́вныйтра́нспорт
паси́внийтра́нспорт

пастериза́ция
пастериза́ція

патентова́ние
патентува́ння

патоге́нность
патоге́нність

па́тока
па́тока

патрици́й
патри́цій

патрона́т
патрона́т
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П па́водок
па́водок

па́губноевозде́йствие
згу́бнадія

паде́ж
відмі́нок

паде́ниере́чки
паді́ннярі́чки

па́зухалиста́
листко́вапа́зуха

паке́тда́нных
паке́тда́них

пакт
пакт

пала́нка
пала́нка

палеоантро́пы
палеоа́нтропи

палеоге́новыйпери́од
палеоге́новийпері́од

палеозо́йскаяэ́ра
палеозо́йськае́ра

палеоли́т
палеолі́т

палеонтоло́гия
палеонтоло́гія

пали́трацвето́в
палі́тракольорі́в

палла́дий
пала́дій

па́лочки(фотореце́пторы)
па́лички(фотореце́птори)
пальмита́т
пальміта́т

пальмити́новаякислота́
пальміти́новакислота́

па́мпа
па́мпа(пампа́си)
пампе́ро
пампе́ро

па́мятник
па́м’ятник

па́мятникиприро́ды
па́м’яткиприро́ди

па́мятникприро́ды
па́м’яткаприро́ди

па́мять
па́м’ять

па́мятьдолгове́чная
па́м’ятьдовготрива́ла

па́мятькомпью́тера
па́м’ятькомп’ю́тера

па́мятькратковре́менная
па́м’ятькороткоча́сна

па́мятьсе́нсорная
па́м’ятьсенсо́рна

пандеми́я
пандемі́я

пане́льатрибу́товте́кста
пане́льатрибу́тівте́ксту

пане́льзада́ч
пане́льзавда́нь

пане́льинструме́нтов
пане́льінструме́нтів

пане́льуправле́ния
пане́лькерува́ння

панкреати́т
панкреати́т

пансперми́я
панспермі́я

пантео́н
пантео́н

па́пка
па́пка

па́поротники
па́пороті

пар
па́ра

пара́бола
пара́бола

паразити́зм
паразити́зм

параллелепи́пед
паралелепі́пед

параллелепи́педпрямо́й
паралелепі́педпрями́й

параллелепи́педпрямоуго́льный
паралелепі́педпрямоку́тний

паралле́ли
парале́лі

параллели́зм
паралелі́зм

параллелогра́мм
паралелогра́м

параллелогра́ммнакло́нный
паралелогра́мпохи́лий

параллелогра́ммпрямо́й
паралелогра́мпрями́й
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относи́тельнаяа́томнаяма́сса
відно́снаа́томнама́са
относи́тельнаявла́жность
во́здуха
відно́снаволо́гістьпові́тря
относи́тельнаявысота́
відно́снависота́
относи́тельнаямолекуля́рная
ма́сса
відно́снамолекуля́рнама́са
относи́тельнаяпло́тностьга́за
відно́снагустина́га́зу
относи́тельнаяссы́лка
відно́снепосила́ння
относи́тельноедвиже́ние
відно́снийрух
относи́тельныеместоиме́ния
відно́снізайме́нники
относи́тельныеприлага́тельные
відно́сніприкме́тники
относи́тельныйвы́ходпроду́кта
відно́снийви́хідпроду́кту
относи́тельныйпоказа́тель
преломле́ния
відно́снийпока́зникзало́млення
относи́тельныйпоко́й
відно́снийспо́кій
отноше́ние
відно́шення
отноше́ниедвухотре́зков
відно́шеннядвохвідрі́зків
отображе́ниемоде́линаба́зу
да́нных
відобра́женнямоде́лінаба́зуда́них
отоли́товыйаппара́т
отолі́товийапара́т
о́тпуск
відпу́стка
отравле́ние
отру́єння
отравле́ниегриба́ми
отру́єннягриба́ми
отраже́ниесве́та
відбива́ннясві́тла
о́трасльпра́ва
га́лузьпра́ва
отрез́кинесоизме́римые
відрі́зкинесумі́рні
отре́зкипаралле́льные
відрі́зкипарале́льні
отре́зкиперпендикуля́рные
відрі́зкиперпендикуля́рні
отре́зкира́вные
відрі́зкирі́вні
отрез́кисоизме́римые
відрі́зкисумі́рні
отре́зок
відрі́зок
отре́зокедини́чный
відрі́зокодини́чний
отрица́ниевыска́зывания
запере́ченнявисло́влювання

отрица́ниепредика́та
запере́ченняпредика́та

отрица́тельноезначе́ние
від’є́мнезна́чення

отрица́тельныеместоиме́ния
запере́чнізайме́нники

отрица́тельныйзаря́д
негати́внийзаря́д

отрица́тельныйта́ксис
негати́внийта́ксис

о́труб
відру́б

отста́ивание
відсто́ювання

отступле́ние;о́тступ
ві́дступ

о́тступпе́рвойстроки́абза́ца
ві́дступпе́ршогоря́дкаабза́цу

О́ттепель
Відли́га

«отто́кмозго́в»
«відпли́вумі́в»

отхо́ды
відхо́ди

отцо́вскоеповеде́ниеживо́тных
ба́тьківськаповеді́нкатвари́н

отцо́вство
батькі́вство

отче́тба́зыда́нных
звітба́зида́них

отчужде́ниеиму́щества
відчу́женнямайна́

отщепле́ние
відще́плення

официа́льно-делово́йстиль
офіці́йно-ділови́йстиль

офто́пик
офто́пік

офшо́рнаязо́на
офшо́рназо́на

охлажде́ние
охоло́дження

охра́наприроды́
охоро́наприро́ди

охра́натруда́
охоро́напра́ці

оце́нказначе́нийлевойипра́вой
ча́стиуравне́ния
оці́нказначеньлі́воїтапра́воїчасти́н
рівня́ння

оцинко́вывание
оцинко́вування

очисти́тельныесооруже́ния
очисні́спору́ди

очи́стка
очи́стка
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основна́я(гла́вная)мысльте́кста
головна́ду́мкате́ксту
основна́яткань
основна́ткани́на
основна́ячастьпредложе́ния
основна́части́наре́чення
основно́елогарифми́ческое
то́ждество
основна́логарифмі́чнатото́жність
основно́есво́йство
основна́власти́вість
основно́есво́йство
равнобе́дренноготреуго́льника
основна́власти́вістьрівнобе́дреного
трику́тника
основно́есво́йствосте́пени
основна́власти́вістьсте́пеня
осно́вноесостоя́ниеа́тома
осно́внийстана́тома
основно́етригонометри́ческое
то́ждество
основна́тригонометри́чнатото́жність
основно́йобме́н
основни́йо́бмін
осно́внойокси́д
осно́внийокси́д
основно́йслова́рныйфонд
основни́йсловнико́вийфонд
основно́йцветдляпрезента́ции
основни́йко́лірдляпрезента́ції
осно́вность
осно́вність
основны́еэлеме́нтыли́нзы
основні́елеме́нтилі́нзи
осно́выМКТ
осно́виМКТ
оспа́риваемаясде́лка
запере́чнийправочи́н
остарба́йтеры
остарба́йтери
оста́ток
оста́ча
оста́точныйобъё́м
залишко́вийоб’є́м
остео́н
остео́н
остеопоро́з
остеопоро́з
остеоци́т
остеоци́т
о́стров
о́стрів
острота́зре́ния
гострота́зо́ру
острота́обоня́ния
гострота́ню́ху
осуше́ние
осу́шення
осу́шивание
осу́шування
осуши́тель
осу́шник

осцилло́граф
осцило́граф
осцилля́тор
осциля́тор
осьабсци́сс
вісьабсци́с
осьапплика́т
вісьапліка́т
«осьзла»
«вісьзла»
осько́нуса
вісько́нуса
оськота́нгенсов
віськота́нгенсів
осьордина́т
вісьордина́т
осьсимме́трии
вісьсиме́трії
осьта́нгенсов
вісьта́нгенсів
осьте́лавраще́ния
вісьті́лаоберта́ння
осьцили́ндра
вісьцилі́ндра
отбе́ливатель
вибі́лювач
отве́рстие
о́твір
отве́тственность
відповіда́льність
отве́тчик
відповіда́ч
отво́дки
відво́дки
отдале́ннаягибридиза́ция
відда́ленагібридиза́ція
отда́чаэлектро́нов
віддава́нняелектро́нів
отде́льныевторостепе́нные
чле́ныпредложе́ния
відокре́мленідругоря́днічле́ни
ре́чення
о́тдых
відпочи́нок
о́тзыв
ві́дгук
откры́таясисте́ма
відкри́тасисте́ма
откры́тие
ви́нахід
откры́тоеударе́ние
відкри́тийна́голос
откры́тыйколеба́тельныйко́нтур
відкри́тийколива́льнийко́нтур
откры́тыйслог
відкри́тийсклад
откры́ть
відкри́ти
отла́дка
відла́годження
отмени́ть
відміни́ти
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о́рганы
о́ргани

о́рганыме́стногосамоуправле́ния
о́рганимісце́вогосамоврядува́ння

орда́
орда́

ордина́рная(проста́я)
хими́ческаясвязь
ордина́рний(прости́й)хімі́чний
зв’язо́к

ордина́тато́чки
ордина́тато́чки

ордови́кскийпери́од
ордови́цькийпері́од

ориента́нт(I,IIро́да;мета-;орто-,
пара-)
орієнта́нт(І,ІІро́ду;мета-;орто-,
пара-)

ориента́циястрани́цы
орієнта́ціясторі́нки

ороше́ниепочв
зро́шенняґрунті́в

орт
орт

ортогона́льность
ортогона́льність

ортокла́з
ортокла́з

о́рто-положе́ние
о́рто-поло́ження

о́рто-произво́дноесоедине́ние
о́рто-похідна́сполу́ка

ортофосфа́т
ортофосфа́т

ортофосфа́тнаякислота́
ортофосфа́тнакислота́

орфогра́мма
орфогра́ма

орфогра́фия
орфогра́фія

орфоэ́пия
орфое́пія

осади́тель
оса́джувач

осадкоме́р
опадомі́р

оса́дничество
оса́дництво

оса́док
о́сад

оса́дочныепоро́ды
осадо́віпоро́ди

осажде́ние
оса́джування(оса́дження)

оса́нка
поста́ва

оса́харивание
оцу́крювання(оцу́крення)

освещё́нность
осві́тленість

освобожде́ние
отиррациона́льности
взнамена́теледро́би
зві́льненнявідірраціона́льності
взнаме́нникудро́бу

осево́есече́ние
осьови́йперері́з

осево́есече́ниеко́нуса
осьови́йперері́зко́нуса

осево́есече́ниецили́ндра
осьови́йперері́зцилі́ндра

осево́йскеле́т
осьови́йскеле́т

оседа́ние
осіда́ння

осе́длыепти́цы
осі́ліптахи́

о́смий
о́смій

о́смос
о́смос

осмоти́ческоедавле́ние
осмоти́чнийтиск

основа́ние
підста́ва

основа́ниеко́нуса
осно́вако́нуса

основа́ниелиста́
осно́валистка́

основа́ниеперпендикуля́ра
осно́ваперпендикуля́ра

основа́ниепирами́ды
осно́вапірамі́ди

основа́ниеравнобе́дренного
треуго́льника
осно́варівнобе́дреноготрику́тника

основа́ниесте́пени
осно́васте́пеня

основа́нияпри́змы
осно́випри́зми

основа́нияпрямоуго́льного
параллелепи́педа
осно́випрямоку́тногопаралелепі́педа

основа́ниятрапе́ции
осно́витрапе́ції

основа́нияцили́ндра
осно́вицилі́ндра

осно́васло́ва
осно́васло́ва

осно́ва(чего-то),основа́ние
(классвеще́ств)
осно́ва
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опера́ция«Ви́сла»
опера́ція«Ві́сла»
опера́ция«За́пад»
опера́ція«За́хід»
описа́ние
о́пис

описа́нныетела́
опи́санітіла́

описа́тельныйме́тод
иссле́дования
описо́вийме́тоддослі́дження

опла́тноеизъя́тиепредме́та
опла́тневи́лученняпредме́та

оплодотворе́ние
заплі́днення

опо́рно-дви́гательнаясисте́ма
опо́рно-рухова́систе́ма
опо́рныеко́рни
опо́рніко́рені

оппози́ция
опози́ція

определе́ние
озна́чення

определе́ниевероя́тности
геометри́ческое
озна́ченняймові́рностігеометри́чне

определе́ниевероя́тности
класси́ческое
озна́ченняймові́рностікласи́чне

определе́ниевероя́тности
статисти́ческое
озна́ченняймові́рностістатисти́чне

определе́нность
(детермини́рованность)
алгори́тма
ви́значеність(детерміно́ваність)
алгори́тму

определё́нныеместоиме́ния
означа́льнізайме́нники

опри́чнина
опри́чнина

опры́шки(повста́нцы)
опри́шки(повста́нці)
о́птика
о́птика

опти́ческаяаберра́ция
опти́чнаабера́ція

опти́ческаяизомери́я
опти́чнаізомері́я

опти́ческаяра́зностьхода
опти́чнарізни́цяхо́ду

опти́ческаяси́лали́нзы
опти́чнаси́лалі́нзи

опти́ческийдиапазо́н
опти́чнийдіапазо́н

опти́ческийдиск
опти́чнийдиск

опти́ческийцентр
опти́чнийце́нтр

опти́ческийэффе́кт
опти́чнийефе́кт

опти́ческоеявле́ние
опти́чнея́вище

опусты́нивание
опусте́лення

опыле́ние
запи́лення

о́пыт
до́слід

о́пытЛе́бедева
до́слідЛе́бедєва

Ора́нжеваяреволю́ция
Помара́нчевареволю́ція

орбита́ль
орбіта́ль

органа́йзер
органа́йзер

органе́ллы
органе́ли

организа́торпреступле́ния
організа́торзло́чину

Организа́цияОбъединё́нных
На́ций(ООН)
Організа́ціяОб’є́днанихНа́цій(ООН)
Организа́ция
Североатланти́ческогоДогово́ра
(НАТО)
Організа́ціяПівнічноатланти́чного
До́говору(НА́ТО)
Организа́циястран-экспортё́ров
не́фти(ОПЕК)
Організа́ціякраї́н-експорте́рівна́фти
(ОПЕК)
органи́змы-парази́ты
органі́зми-парази́ти
органи́ческаяхи́мия
органі́чнахі́мія

органи́ческиевещества́
органі́чніречови́ни

органи́ческиеоснова́ния
органі́чніосно́ви

органи́ческийси́нтез
органі́чнийси́нтез

органи́ческоесоедине́ние
органі́чнасполу́ка

органогене́з
органогене́з

органоге́нныеэлеме́нты
органоге́нніелеме́нти

органоге́ны(элеме́нты-
органоге́ны)
елеме́нти-органоге́ни
органосилика́тныематериа́лы
органосиліка́тніматеріа́ли
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оконча́тельныйхазя́ин
остато́чнийхазя́їн

око́нченноепреступле́ние
закі́нченийзло́чин

окра́ска
заба́рвлення

окра́шивание
фарбува́ння

округле́ние
окру́глення

окружа́ющаясреда́
навко́лишнєсередо́вище(довкі́лля)
окру́жность
ко́ло

окру́жность,впи́санная
вмногоуго́льник
ко́ло,впи́саневмногоку́тник
окру́жность,впи́санная
втреуго́льник
ко́ло,впи́саневтрику́тник
окру́жность,впи́санная
вчетырё́хугольник
ко́ло,впи́саневчотирику́тник
окру́жность,опи́саннаяо́коло
многоуго́льника
ко́ло,опи́саненавко́ломногоку́тника
окру́жность,опи́саннаяо́коло
треуго́льника
ко́ло,опи́саненавко́лотрику́тника
окру́жность,опи́саннаяо́коло
четырё́хугольника
ко́ло,опи́саненавко́лочотирику́тника
оксигемоглоби́н
оксигемоглобі́н

оксиге́н(кислоро́д)
оксиге́н

окси́д
окси́д

оксида́нт(окисли́тель)
оксида́нт(оки́сник)
окси́днаяплё́нка
окси́днаплі́вка

окси́д(перокси́д)водоро́да
(гидроге́на)
гідроге́н(окси́д,перокси́д)
окта́н
окта́н

окта́новоечисло́
окта́новечисло́

окта́эдр
окта́едр

окте́телектро́нов
окте́телектро́нів

окуля́р
окуля́р

олеа́т
олеа́т

олеи́новаякислота́
олеї́новакислота́

о́леум
о́леум

олига́рх
оліга́рх

олигархи́ческаяреспу́блика
олігархі́чнареспу́бліка

олигосахари́д
олігосахари́д

олигосахари́ды
олігосахари́ди

Олимпи́йскиеи́гры
Олімпі́йськіі́гри

олимпи́йскоедвиже́ние
олімпі́йськийрух

оли́фа
олі́фа

о́лово
о́лово

омбудсме́н
омбудсме́н

омо́граф
омо́граф

омо́ним
омо́нім

омофо́н
омофо́н

онкоге́нныйфа́ктор
онкоге́ннийфа́ктор

онкологи́ческоезаболева́ние
онкологі́чнезахво́рювання

онлайн-о́фис
онлайн-о́фіс
онла́йн-фо́рма
онла́йн-фо́рма
онлайн-храни́лище
онлайн-схо́вище
онтогене́з
онтогене́з

оога́мия
оога́мія

оп-арт
оп-арт
опа́сный(о́пыт,экспериме́нт)
небезпе́чний(до́слід,експериме́нт)
опе́ка
опі́ка

опера́нд
опера́нд

операти́внаяпа́мять(RAM)
операти́внапа́м'ять(RAM)
опера́тор
опера́тор

операцио́ннаясисте́ма
операці́йнасисте́ма
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одна́едини́цаусло́вногото́плива
(е.у.т.)
одна́одини́цяумо́вногопа́лива
(о.у.п.)

одноа́томный
одноа́томний

одновале́нтныйэлеме́нт
одновале́нтнийелеме́нт

однодо́льныерасте́ния
однодо́льніросли́ни

однодо́мныерасте́ния
однодо́мніросли́ни

однозамещё́нный
(монозамещё́нный)
однозамі́щений(монозамі́щений)

однозаря́дный
однозаря́дний

однозна́чность(моносеми́я)
однозна́чність(моносемі́я)

однозна́чныеслова́
однозна́чніслова́

однокле́точныево́доросли
однокліти́нніво́дорості

однокле́точныеэукарио́ты
однокліти́нніеукаріо́ти

однокле́точныйоргани́зм
однокліти́ннийоргані́зм

однокоренны́еслова́
однокорене́віслова́

одноме́рныймасси́в
однови́мірниймаси́в

одноосно́внаяпреде́льная
карбо́новаякислота́
одноосно́внанаси́ченакарбо́нова
кислота́

одноосно́вность
одноосно́вність

одноро́днаясмесь
однорі́днасу́міш

одноро́днаясреда́
однорі́днесередо́вище

одноро́дныечле́ныпредложе́ния
однорі́днічле́нире́чення

односло́жныепредложе́ния
односкла́дніре́чення

односло́жныепросты́е
предложе́ния
односкла́дніпрості́ре́чення

однососта́вноепредложе́ние
односкла́днере́чення

одночле́н
одночле́н

одночле́нстанда́ртногови́да
одночле́нстанда́ртногови́гляду

одноэлектро́нный
одноелектро́нний

одора́нты
одора́нти

одушевлё́нныеназва́ния
на́звиісто́т

ожире́ние
ожирі́ння

ожо́г(терми́ческий,хими́ческий)
о́пік(термі́чний,хімі́чний)

озвонче́ние
одзві́нчення

о́зеро
о́зеро

озокери́т
озокери́т

озо́н
озо́н

озона́тор
озона́тор

озони́рование(воды́,во́здуха)
озонува́ння(води́,пові́тря)

озо́новыйслой
озо́новийшар

оказа́чивание
покоза́чення

океа́н
океа́н

океани́ческаяземна́якора́
океані́чназемна́кора́

окисле́ние
оки́снення

окисли́тель
оки́сник

окисли́тельнаяба́шня
оки́снювальнаба́шта

окисли́тельнаяспосо́бность
оки́снювальназда́тність

окисли́тельно-восстанови́тельная
реа́кция
оки́сно-відно́внареа́кція

оккупацио́нныйрежи́м
окупаці́йнийрежи́м

оккупи́рованныетеррито́рии
окупо́ванітерито́рії

окно́
вікно́

окно́докуме́нта
вікно́докуме́нта

окно́приложе́ния
вікно́дода́тка

околосерде́чнаясу́мка
навколосерце́васу́мка

околоцве́тник
оцві́тина

оконча́ние;концо́вка
закі́нчення
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обрусе́ние(русификаци́я)
зросі́йщення(русифіка́ція)

обстоя́тельства
обста́вини

обстоя́тельство
обста́вина

обтека́ниеизображе́нияте́кстом
обтіка́ннязобра́женняте́кстом

обу́гливание
обву́глювання(обву́глення)

о́бщаядегенера́ция
зага́льнадегенера́ція

о́бщаяфо́рмула(бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рнаяфо́рмула
соедине́ния)
зага́льнафо́рмула(бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рнафо́рмуласполу́ки)

о́бщаяэлектро́ннаяпа́ра
спі́льнаелектро́ннапа́ра

о́бщееувеличе́ниемикроско́па
зага́льнезбі́льшеннямікроско́па

обще́ние
спілкува́ння

обще́ственнаягеогра́фия
суспі́льнагеогра́фія

обще́ственнаяли́рика
громадя́нськалі́рика

обще́ственнаяорганиза́ция
грома́дськаорганіза́ція

обще́ственноеповеде́ние
живо́тных
суспі́льнаповеді́нкатвари́н

обще́ственныеотноше́ния
суспі́льнівідно́сини

обще́ственныерабо́ты
грома́дськіробо́ти

обще́ственныйконте́кст
суспі́льнийконте́кст

обще́ственныйслой
(обще́ственноесосло́вие)
суспі́льнаверства́(суспі́льнийстан)

о́бщество
суспі́льство

общеупотреби́тельныеслова́
загальновжи́ваніслова́

о́бщиеназва́ния
зага́льніна́зви

о́бщиеэлектро́ны
спі́льніелектро́ни

о́бщийвидпервообра́зных
(фу́нкций)
зага́льнийви́глядпе́рві́сних(фу́нкцій)

объе́кт
об’є́кт

объе́ктOLE
об’є́ктOLE

объекти́в
об’єкти́в

объекти́внаясторона́
об'єкти́внасторона́

объё́м
об’є́м

объе́мда́нных
о́бсягда́них

объё́мку́ба
об’є́мку́ба

объё́мперево́зок
о́бсягпереве́зень

объё́мпрямоуго́льного
параллелепи́педа
об’є́мпрямоку́тногопаралелепі́педа

объё́мте́ла
об’є́мті́ла

объясне́ние,разъясне́ние,
поясне́ние
поя́снення

обы́чай
зви́чай

обы́чайделово́гооборо́та
зви́чайділово́гооборо́ту

обя́занность
обо́в'язок

обяза́тельство
зобов’я́зання

ова́л
ова́л

ова́льноеокно́
ова́льневікно́

овогене́з
овогене́з

овоци́т
овоци́т

овра́г
яр

овуля́ция
овуля́ція

оглуше́ниесогла́сных
оглу́шення(оглуша́ння)при́голосних

огнеопа́сный
вогненебезпе́чний

огнетуши́тель
вогнега́сник

огнеупо́рныйкирпи́ч
вогнетривка́це́гла

огнеупо́ры
вогнетри́ви

ограниче́ниесвобо́ды
обме́женняво́лі

одарё́нность
обдаро́ваність
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О оа́зисы
оа́зиси

обвине́ние
обвинува́чення

обезбо́ливание
знебо́лення

обезбо́ливающеесре́дство
знебо́лювальнийза́сіб

обезжи́ривание
знежи́рення

обеззара́живание
знезара́ження

оберто́н(гармо́ника)
оберто́н(гармо́ніка)

обеспе́ченностьресу́рсами
ресурсозабезпе́ченість

обесцве́чивание
знеба́рвлення

о́бжиг(руды́)
випа́лювання(руди́)

облака́кучевы́е,пе́ристые,
слои́стые
хма́рику́пчасті,пери́сті,шарува́ті

о́блакоте́гов
хма́рате́гів

о́бластьи́стинностипредика́тов
о́бластьі́стинностіпредика́тів

о́бластьопреде́ленияпредика́тов
о́бластьви́значенняпредика́тів

о́бластьопределе́нияфу́нкции
о́бластьви́значенняфу́нкції

о́блачность
хма́рність

о́блачныетехноло́гии
хма́рнітехноло́гії

облуче́ние
опромі́нення(опромі́нювання)

обме́нвеще́ств
о́бмінречови́н

обме́нвеще́ств(метаболи́зм)
о́бмінречови́н(метаболі́зм)

обме́ннаселе́нием
о́бміннасе́ленням

обобща́ющеесло́во
узага́льнюючесло́во

обогаще́ниеруды́
збага́чуванняруди́

обозначе́ниевысоты́
по́значкависоти́

обоня́ние
нюх
обоня́тельныереце́пторы
нюхові́реце́птори
обору́дование
устаткува́ння
обору́дованиелаборато́рное
обла́днаннялаборато́рне
обрабо́тка
обро́блення
обрабо́ткада́нных
опрацюва́нняда́них
обрабо́тчиксобы́тия
обро́бникподі́ї
о́браз
о́браз
образе́ц
зразо́к
образова́ние
осві́та
образова́ние(оса́дка,
газообра́зноговещества́)
утво́рення(о́саду,газува́тої
речовини́)
образова́ниеспор
спороутво́рення
образу́ющаяко́нуса
твірна́ко́нуса
образу́ющаяткань
твірна́ткани́на
образу́ющаяцили́ндра
твірна́цилі́ндра
обрати́маяреа́кция
оборо́тнареа́кція
обрати́мостьпроце́сса
оборо́тністьпроце́су
обра́тнаяпропорциона́льная
зави́симость
обе́рненапропорці́йназале́жність
обра́тнаясвязь
зворо́тнійзв’язо́к
обра́тноевса́сывание
(реабсо́рбция)
зворо́тневсмо́ктування(реабсо́рбція)
обра́тное(перевё́рнутое)
изображе́нието́чки
обе́рненезобра́женнято́чки
обра́тноесогласова́ние
зворо́тнеузго́дження
обраще́ние
зве́рнення
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но́гти
ні́гті

ноль
нуль

номенклату́ра
номенклату́ра

номенклату́ра(IUPAC,
системати́ческая)
номенклату́ра(IUPAC,системати́чна)

нона́н
нона́н

ноосфе́ра
ноосфе́ра

норма́лькпло́скости
норма́льдоплощини́

норма́льноеатмосфе́рное
давле́ние
норма́льнийатмосфе́рнийтиск

норма́льноестрое́ниеуглеро́дной
(карбо́новой)цепи́
углеводоро́дов
норма́льнабудо́вакарбо́нового
ланцюга́вуглево́днів

норма́льныеусло́вия
норма́льніумо́ви

«норма́ндскаячетвё́рка»
«норма́ндськачетві́рка»

но́рмапра́ва
но́рмапра́ва

но́рмареа́кции
но́рмареа́кції

но́рмаре́чи
мо́внано́рма

носи́тели(электри́ческогозаря́да,
то́ка)
носії́(електри́чногозаря́ду,стру́му)

носи́тельсообще́ний
носі́йповідо́млень

носова́япо́лость
носова́порожни́на

носово́йгла́сный
носови́йголосни́й

носово́йсогла́сный
носови́йпри́голосний

носогло́тка
носогло́тка

нотариа́т
нотаріа́т

нота́риус
нота́ріус

ноутбу́к
ноутбу́к

нуклеи́новаякислота́
нуклеї́новакислота́

нуклеи́новыекисло́ты
нуклеї́новікисло́ти

нуклео́ид
нуклео́їд
нуклеосо́ма
нуклеосо́ма
нуклеоти́д
нуклеоти́д
нуклеофи́л
нуклеофі́л
нуклеофи́льноезамеще́ние
нуклеофі́льнезамі́щення
нуклеофи́льноеприсоедине́ние
нуклеофі́льнеприє́днання
нукли́д
нуклі́д
нукло́н
нукло́н
нукло́нноечисло́
нукло́ннечисло́
нукло́ны
нукло́ни
нулево́йве́ктор
нульови́йве́ктор
нулево́йу́ровеньэне́ргии
нульови́йрі́веньене́ргії
нумера́ция
нумера́ція
нуме́рацияа́томовуглеро́да
вцепи́
нумера́ціяа́томівкарбо́нувланцюгу́
нумеро́ванныйспи́сок
нумеро́ванийспи́сок
нутаци́и
нутаці́ї
нэп(но́ваяэкономи́ческая
поли́тика)
неп(нова́економі́чнаполі́тика)
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несовершё́нныйвид
недоко́нанийвид

несолеобразу́ющийоксид
несолетво́рнийокси́д

несопряже́нная
(несогласо́ванная)эволю́ция
неспря́женаеволю́ція

неспа́ренныйэлектро́н
неспа́ренийелектро́н

неспецифи́ческийиммуните́т
неспецифі́чнийімуніте́т

нестаби́льнаяструкту́ра
нестабі́льнаструкту́ра

нестаби́льноесостоя́ние
нестабі́льнийстан

нестаби́льныеэкосисте́мы
нестабі́льніекосист́еми

несъедо́бныегрибы́
неїстівні́гриби́

нетбу́к(небольшо́ймоби́льный
компью́тер)
нетбу́к

неупоря́доченное,беспоря́дочное
движе́ние
безла́днийрух

неупру́гие(пласти́ческие)
деформа́ции
непру́жні(пласти́чні)деформа́ції

неупру́гийуда́р
непру́жнийуда́р

неусто́йчивое(-ая)соедине́ние
(систе́ма)
нестійка́сполу́ка(систе́ма)

неусто́йчивоеравнове́сие
нестійка́рівнова́га

неформа́льныеорганиза́ции
неформа́льніорганіза́ції

нефро́н
нефро́н

нефтеперераба́тывающая
о́трасль
нафтопереро́бнага́лузь

нефтехими́ческий
нафтохімі́чний

нефть
на́фта

нехудо́жественныйтекст
нехудо́жнійтекст

неэлектроли́т
неелектролі́т

нивели́р
нівелі́р

нивели́рование
нівелюва́ння

низкокипя́щеевещество́
низькокипля́чаречовина́

низкомолекуля́рныесоедине́ния
низькомолекуля́рнісполу́ки

низкопла́вкоевещество́
низькоплавка́речовина́

ни́зменности,низи́ны
низови́ни

низово́еказа́чество
низове́коза́цтво

ни́кель
ні́кель

никне́йм
нікне́йм

нисходя́щеепрограмми́рование
спадне́програмува́ння

нисходя́щиепути́спинно́гомо́зга
низхідні́шляхи́спинно́гомозку

нитра́т
нітра́т

нитри́ды
нітри́ди

нитри́рование
нітрува́ння

нитри́рующаясмесь
нітру́юча(нітрува́льна)су́міш
нитри́ты
нітри́ти

нитрифици́рующиебакте́рии
нітрифіку́ючібакте́рії

нитробензо́л
нітробензе́н

нитроге́н(азо́т)
нітроге́н

нитроглицеро́л(нитроглицери́н)
нітрогліцеро́л(нітрогліцери́н)
нитрогру́ппа
нітрогру́па

ничто́жнаясде́лка
нікче́мнийправочи́н

Но́вая(Подпо́льненская)Сечь
Нова́(Підпі́льненська)Січ
«но́ваяэ́ра»
«нова́е́ра»
нове́лла
нове́ла

Но́воевре́мя
Нови́йчас

но́воеполити́ческоемышле́ние
нове́політи́чнеми́слення

но́выеиндустриа́льныестра́ны
нові́індустріа́льнікраї́ни(НІК)
«но́выйпоря́док»
«нови́йпоря́док»
нога́моллю́ска
нога́молю́ска

ногощу́пальцы
ногощу́пальця
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неотектони́ческиедвиже́ния
неотектоні́чніру́хи

непарнокопыт́ные
непарнокопи́тні

непа́рный
непа́рний

неподви́жный
нерухо́мий

неподви́жныйблок
нерухо́мийблок

неподелё́ннаяэлектро́ннаяпа́ра
неподі́ленаелектро́ннапа́ра

непо́лноедомини́рование
непо́внедомінува́ння

непо́лноеокисле́ние
непо́внеоки́снення

непо́лноепревраще́ние
непо́внеперетво́рення

непо́лноепредложе́ние
непо́внере́чення

неполяризо́ванныйсвет
неполяризо́ванесві́тло

неполя́рнаямоле́кула
неполя́рнамоле́кула

неполя́рнаясвязь
неполя́рнийзв’язо́к

неполя́рныедиэле́ктрики
неполя́рнідіеле́ктрики

непостоя́нныйсоста́в
неста́лийсклад

непреде́льныекарбо́новые
кисло́ты
ненаси́ченікарбо́новікисло́ти

непреде́льныеуглеводоро́ды
ненаси́ченівуглево́дні

непреде́льныйуглеводоро́д
ненаси́ченийвуглево́день

непреры́вностьструи́
непере́рвністьстру́меня

непреры́вный(проце́сс,
промы́шленныйцикл)
безпере́рвний(проце́с,промисло́вий
цикл)

непри́знанныегосуда́рства
неви́знанідержа́ви

непроизво́дныепредло́ги
непохідні́прийме́нники

непроница́емый
непроникни́й

непрямо́еде́йствие
непряма́дія

непрямо́еразви́тие
непрями́йро́звиток

непрямо́еразви́тие
спревраще́нием
непрями́йро́звитокзперетво́ренням

нера́венство
нері́вність

нера́венстводвойно́е
нері́вністьподві́йна

нера́венствотреуго́льника
нері́вністьтрику́тника

неравноме́рноепрямолине́йное
движе́ние
нерівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

неразветвлё́ннаяуглеро́дная
цепь
нерозгалу́женийкарбо́новийланцю́г

нераспространё́нные
предложе́ния
непоши́реніре́чення

нераствори́мость
нерозчи́нність

нерациона́льное
природоиспо́льзование
нераціона́льнеприродокористува́ння

не́рвнаярегуля́ция
нерво́варегуля́ція

не́рвнаясисте́ма
нерво́васисте́ма

не́рвнаяткань
нерво́ваткани́на

не́рвныеузлы́
нерво́вівузли́

не́рвыспинномозговы́е
не́рвиспинномозкові́

не́рвыче́репно-мозговы́е
не́рвиче́репно-мозкові́
нерегуля́рнаяструкту́ра
(строе́ние)
нерегуля́рнабудо́ва(структу́ра)
не́рест
не́рест

нержаве́ющаясталь
нержаві́ючасталь

неро́дственноескре́щивание
неспорі́дненесхре́щування

неру́дныеполе́зныеископа́емые
неру́дніко́ри́снікопа́лини

несамостоя́тельныйга́зовый
разря́д
несамості́йнийга́зовийрозря́д

несклоня́емоеи́мя
существи́тельное
невідмі́нюванийіме́нник

несма́чиваемый
незмо́чуваний

несме́шивающийся
незмі́шуваний

несо́бственнопряма́яречь
невла́снепряма́мо́ва

несовершенноле́тний
неповнолі́тній
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нейрогормо́ны
нейрогормо́ни

нейрогумора́льнаярегуля́ция
нейрогумора́льнарегуля́ція

нейромедиа́торы
нейромедіа́тори

нейрон(нейроци́т)
нейро́н(нейроци́т)

не́йрула
не́йрула

не́йстон
не́йстон

нейтрализа́ция
нейтраліза́ція

нейтра́льнаяле́ксика
нейтра́льнале́ксика

нейтра́льныемута́ции
нейтра́льнімута́ції

нейтро́н
нейтро́н

некарбона́тная(постоя́нная)
жё́сткостьводы́
некарбона́тна(пості́йна)тве́рдість
(жо́рсткість)води́

некле́точнаяфо́рмажи́зни
некліти́ннафо́рмажиття́

некро́з
некро́з

некта́р
некта́р

некта́рники
некта́рники

некто́н
некто́н

нелету́чеевещество́
нелетка́речовина́

нематериа́льнаямоде́ль
нематеріа́льнамоде́ль

немембра́нныеоргане́ллы
немембра́нніоргане́ли

немета́лл
немета́л

неметалли́ческийэлеме́нт
неметалі́чнийелеме́нт

ненасы́щенныежиры́
ненаси́ченіжири́

ненасы́щенныйпар
ненаси́ченапа́ра

ненасы́щенныйраство́р
ненаси́ченийро́зчин

необрати́маяреа́кция
необоро́тнареа́кція

необрати́мыйпроце́сс
незворо́тнийпроце́с

необходи́маяоборо́на
необхі́днаоборо́на

необходи́моеидоста́точное
усло́виепостоя́нствафу́нкции
необхі́днаідоста́тняумо́васта́лості
фу́нкції
необходи́моеусло́вие
существова́ниято́чкипереги́ба
фу́нкции
необхі́днаумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції
необходи́моеусло́вие
существова́нияэкстре́мума
фу́нкции
необхі́днаумо́ваіснува́ння
екстре́мумуфу́нкції
неоге́новыйпери́од
неоге́новийпері́од
неодноро́днаясмесь
неоднорі́днасу́міш
неодушевлё́нныеназва́ния
на́звинеісто́т
неокатастрофи́зм
неокатастрофі́зм
неоконсервати́зм
неоконсервати́зм
неоламарки́зм
неоламаркі́зм
неолиберали́зм
неолібералі́зм
неоли́т
неолі́т
неолити́ческаяреволю́ция
неоліти́чнареволю́ція
неологи́зм
неологі́зм
нео́н
нео́н
неопределё́ннаяфо́рма
(инфинити́в)глаго́ла
неозна́ченафо́рма(інфініти́в)
дієсло́ва
неопределё́нно-ли́чное
предложе́ние
неозна́чено-особо́вере́чення
неопределё́нныеместоиме́ния
неозна́ченізайме́нники
неоргани́ческаяхи́мия
неоргані́чнахі́мія
неоргани́ческиевещества́
неоргані́чніречови́ни
неоргани́ческиймир
неоргані́чнийсвіт
неоргани́ческоевещество́
(соедине́ние)
неоргані́чнаречовина́(сполу́ка)
неореали́зм
неореалі́зм
неосторо́жность
необере́жність
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национа́льнаяэконо́мика
націона́льнаеконо́міка
национа́льно-демократическое
движе́ние
націона́льно-демократи́чнийрух
национа́льноевое́нное
формирова́ние
націона́льневійсько́веформува́ння
национа́льноевозрожде́ние
націона́льневідро́дження
национа́льноегосуда́рство
націона́льнадержа́ва
национа́льно-освободи́тельная
война́
націона́льно-визво́льнавійна́
национа́льно-персона́льная
автоно́мия
націона́льно-персона́льнаавтоно́мія
национа́льно-территориа́льная
автоно́мия
націона́льно-територіа́льнаавтоно́мія
национа́льныеменьши́нства
націона́льніменши́ни
национа́льныепа́рки
націона́льніпа́рки
национа́льныерайо́ны
націона́льнірайо́ни
Национа́льныйбанкУкраи́ны
Націона́льнийбанкУкраї́ни
национа́льныйдохо́д
націона́льнийдохі́д
национа́льныйпарк
націона́льнийпарк
национа́льныйприро́дныйпарк
націона́льнийприро́днийпарк
национа́льныйязы́к
націона́льнамо́ва
на́ция
на́ція
нача́локоордина́т
поча́токкоордина́т
нача́лолуча́
поча́токпро́́меня
нача́лоотсче́та
поча́токві́дліку
нача́льнаязагру́зка
початко́везаванта́ження
нача́льнаяконцентра́ция
початко́ваконцентра́ція
начерта́ние
накре́слення
нашаты́рныйспирт
нашати́рнийспирт
нашаты́рь
нашати́р
н-бути́л
н-бути́л

неандерта́льцы
неандерта́льці

«Небе́снаяСо́тня»
«Небе́снаСо́тня»

невменя́емость
неосу́дність

невоспламеня́емоевещество́
незайми́старечовина́

невоспламеня́емоегазобра́зное
вещество́
незайми́стийгаз

неврастені́я
неврастені́я

невро́з
невро́з

негати́вныйзаря́д
негати́внийзаря́д

негато́рныйиск
негато́рнийпо́зов

негашё́наяи́звесть
нега́шеневапно́

негибри́днаяэлектро́нная
орбита́ль
негібри́днаелектро́ннаорбіта́ль

негорю́чеевещество́
негорю́чаречовина́

негорю́чийгаз
негорю́чийгаз

недиссоции́рованноевещество́
недисоційо́ванаречовина́

недоста́точноепита́ние
недоста́тнєхарчува́ння

незаверше́нныйу́ровень
незаве́ршенийрі́вень

незави́симость
незале́жність

незамени́мыеаминокисло́ты
незамі́нніамінокисло́ти

незамени́мыежи́рныекисло́ты
незамі́нніжи́рнікисло́ти

незамени́мыепита́тельные
вещества́
незамі́нніпожи́вніречови́ни

неза́мкнутаякровено́сная
систе́ма
неза́мкненакровоно́снасисте́ма

неизменя́емоесло́во
незмі́ннесло́во

неиму́щественныеправа́
немайнові́права́

неинерциа́льнаясисте́маотсче́та
неінерціа́льнасисте́маві́дліку

нейзи́льбер
нейзі́льбер

нейрогли́я
нейроглі́я
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народовла́стие
народовла́ддя

народо́вцы
наро́довці

наруше́ниесостоя́нияравнове́сия
пору́шенняста́нурівнова́ги

насекомоя́дные
комахої́дні

населё́нныйпункт
насе́ленийпункт

насле́дник
спадкоє́мець

насле́дование
спадкува́ння

наследода́тель
спадкода́вець

насле́дственнаяизме́нчивость
спадко́вамінли́вість

насле́дственность
спадко́вість

насле́дство
спа́дщина

на́сморк
не́жить

на́стии
на́стії

насто́йка(раство́р)ио́да
йо́днанасто́янка

насто́льнаяизда́тельскаясисте́ма
(НИС)
насті́льнавидавни́часисте́ма

настоя́щеевре́мя
тепе́рішнійчас

настоя́щееживорожде́ние
спра́вжнєживонаро́дження

насыща́емость
наси́чення

насыща́емостьковале́нтнойсвя́зи
наси́ченість(наси́чуваність)
ковале́нтногозв’язку́

насы́щенныежиры́
наси́ченіжири́

насы́щенныйпар
наси́ченапа́ра

насы́щенныйраство́р
наси́ченийро́зчин

на́триеваясели́тра
на́трієваселі́тра

на́трий
на́трій

на́трій(броми́д,гидри́д,
гидрокарбона́т,
гидроортофосфа́т,гидрокси́д,
этано́ат(ацета́т),этано́лят,иоди́д,
карбона́т,метано́ат(формиа́т),
нитра́т,нитри́д,нитри́т,окси́д,
ортофосфа́т,перокси́д,стеара́т,

сульфа́т,сульфи́д,сульфи́т,
хлори́д)
на́трій(бромі́д,гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,гідрокси́д,
етаноа́т,етаноля́т,йоди́д,карбона́т,
метано́ат,нітра́т,нітри́д,нітри́т,
окси́д,ортофосфа́т,перокси́д,
стеара́т,сульфа́т,сульфі́д,сульфі́т,
хлори́д)
натура́льноеволокно́
натура́льневолокно́
натура́льноехозя́йство
натура́льнегоспода́рство
натура́льныйряд
натура́льнийряд
нау́чнаятео́рия
науко́ватео́рія
нау́чно-техни́ческаяреволю́ция
(НТР)
науко́во-техні́чнареволю́ція(НТР)
нау́чно-худо́жественная
литерату́ра
науко́во-худо́жнялітерату́ра
нау́чно-худо́жественныеде́тские
те́ксты
науко́во-худо́жнідитя́чіте́ксти
нау́чно-худо́жественныйрассказ
науко́во-худо́жнєоповіда́ння
нау́чныйме́тод
науко́вийме́тод
нау́чныйстиль
науко́вийстиль
нафте́н
нафте́н
нахо́дка
зна́хідка
нахо́ждениевприро́де
знахо́дженняуприро́ді
нахожде́ниепроце́нтаотчисла́
знахо́дженнявідсо́тківвідчисла́
нахожде́ниечисла́поего́
проце́нтам
знахо́дженнячисла́зайого́відсо́тками
наци́зм(национа́л-социали́зм)
наци́зм(націона́л-соціалі́зм)
национали́зм
націоналі́зм
национа́л-коммуни́зм
націона́л-комуні́зм
национа́л-уклони́зм
націона́л-ухи́льництво
национа́льнаяиде́я
націона́льнаіде́я
национа́льнаяполи́ция
націона́льнаполі́ція
национа́льнаяреволю́ция
націона́льнареволю́ція
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Н наблюда́ть
спостеріга́ти

наблюде́ние
спостере́ження

набуха́ниекрахма́ла
набряка́ннякрохма́лю

наве́ска
нава́жка

навига́тор
навіга́тор

навига́ция
навіга́ція

наводне́ние
по́вінь

на́выки
на́вички

нагрева́ние
нагріва́ння

нагрева́тель
нагрівни́к

надгорта́нник(надгорта́нный
хрящ)
надгорта́нник

надко́стница
окі́стя

надпо́чечныеже́лезы
(надпо́чечники)
наднирко́віза́лози

надсмо́льнаявода́
надсмо́льнавода́

надхря́щница
охря́стя

наёмныйрабо́тник(рабо́тник,
пролета́рий)
на́йманийпрацівни́к(робітни́к,
пролета́рій)
назва́ниевещества́
(тривиа́льное)
на́зваречовини́(тривіа́льна)
назе́мно-возду́шнаясреда́
назе́мно-пові́трянесередо́вище
наибо́льшееинаиме́ньшее
значе́ниефу́нкции
найбі́льшеінайме́ншезна́чення
фу́нкції

наибо́льшийо́бщийдели́тель
найбі́льшийспі́льнийдільни́к

наиме́ньшеео́бщеекра́тное
найме́ншеспі́льнекра́тне

найти́
знайти́

наказа́ние
покара́ння

на́кипь
на́кип

наклоне́нияглаго́лов
спо́собидієслі́в

накло́нная
похи́ла

нало́г
пода́ток

нано́метр
нано́метр

нанотехноло́гия
нанотехноло́гія

нанотру́бки
нанотру́бки

напеча́тать
надрукува́ти

написа́ние
написа́ння

наполни́тельпластма́ссы
напо́внювачпластма́си

напра́вленность
спрямо́ваність

напра́вленностьковале́нтной
свя́зи
напря́мленістьковале́нтногозв’язку́

напряже́ние
напру́га

напряжё́нность
напру́женість

наре́чие
прислі́вник

нарко́тик
нарко́тик

наро́днаядемокра́тия
наро́днадемокра́тія

наро́днаяпе́сня
наро́днапі́сня

наро́днаяска́зка
наро́днака́зка

наро́дники
наро́дники

наро́дноеве́че
наро́дневі́че

Наро́дныйсекретариа́т
Наро́днийсекретаріа́т

Наро́дныйфронт
Наро́днийфронт
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мо́рда
мо́рда
мо́ре
мо́ре
море́на
море́на
мо́рула
мору́ла
морф
морф
морфе́ма
морфе́ма
морфе́мика
морфе́міка
морфологи́ческаяклассифика́ция
морфологі́чнакласифіка́ція
морфологи́ческий
морфологі́чний
морфоло́гия
морфоло́гія
москвофи́лы
москвофі́ли
мост
міст
мостмо́зга
містмо́зку
мох
мох
мохообра́зные
мохоподі́бні
моча́
се́ча
моча́втори́чная
се́чавтори́нна
моча́перви́чная
се́чаперви́нна
мочеви́на
сечови́на
мочево́йпузы́рь
сечови́йміху́р
мочевыводя́щийкана́л
сечовивідни́йкана́л
мочевыдели́тельнаясисте́ма
сечовидільна́систе́ма
мочеиспуска́тельныйкана́л
сечівни́к
мочека́меннаяболе́знь
сечокам’яна́хворо́ба
мочето́чник
сечові́д
мошо́нка
мошо́нка
мо́щность
поту́жність
мо́щностьто́ка
поту́жністьстру́му
мо́щныйпото́к(га́за,во́здуха)
поту́жнийстру́мінь(га́зу,пові́тря)
мо́ющееде́йствие
ми́йнадія
мо́ющеесре́дство
ми́йнийза́сіб

мра́мор
ма́рмур
мужско́йрод
чолові́чийрід
музе́й
музе́й
музыка́льнаясту́дия
музи́чнасту́дія
музыка́льныйреда́ктор
музи́чнийреда́ктор
мультиме́диа
мультиме́діа
мультимеди́йнаяпрезента́ция
мультимеді́йнапрезента́ція
мультимеди́йныеда́нные
мультимеді́йніда́ні
мультимеди́йныепрои́грыватели
мультимеді́йніпрогравач́і
мультипликати́вность
мультиплікати́вність
муссо́н
мусо́н
мутаге́ны
мутаге́ни
мутацио́ннаяизме́нчивость
мутаці́йнамінли́вість
мута́ция
мута́ція
мутуали́зм
мутуалі́зм
мы́ло
ми́ло
мыс
мис
мы́сленныйпроце́сc
уя́внийпроце́с
мы́шечнаяткань
м’я́зоваткани́на
мышле́ние
ми́слення
мы́шцы-антагони́сты
м’я́зи-антагоні́сти
мы́шцы-синерги́сты
м’я́зи-синергі́сти
мышь
ми́ша
мю́зикл
мю́зикл
Мю́нхенскийсго́вор
Мю́нхенськазмо́ва
мя́гкийсогла́сный
м'яки́йпри́голосний
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мо́дульчисла́
мо́дульчисла́

модуля́ция
модуля́ція

моза́ика
моза́їка

мозаи́чноезре́ние
мозаї́чнийзір

мозжечо́к
мо́зочок

мол
мол

моле́кула
моле́кула

моле́кулыизоэлектро́нные
моле́кулиізоелектро́нні

молекуля́рнаябиоло́гия
молекуля́рнабіоло́гія

молекуля́рная(-ое)(ма́сса,
строе́ние)
молекуля́рна(будо́ва,ма́са)

молекуля́рнаяфи́зика
молекуля́рнафі́зика

молекуля́рноеуравне́ние
реа́кции
молекуля́рнерівня́нняреа́кції

молекуля́рно-кинети́ческая
тео́рия(МКТ)
молекуля́рно-кінети́чнатео́рія(МКТ)

молекуля́рныекристалли́ческие
решё́тки
молекуля́рнікристалі́чніґра́тки

молекуля́рныеси́та
молекуля́рніси́та

молекуля́рныеструкту́ры
молекуля́рніструкту́ри

молекуля́рныйраство́р
молекуля́рнийро́зчин

молибде́н
молібде́н

молоко́
молоко́

молочноки́слыебакте́рии
молочноки́слібакте́рії

моло́чныеже́лезы
моло́чніза́лози

моль
моль

мо́льнаядо́ля
мо́льнача́стка

моля́рнаядо́ля
моля́рнача́стка

моля́рнаяма́сса
моля́рнама́са

моля́рныйобъё́мгазообра́зного
вещества́(принорма́льных
усло́виях,н.у.)
моля́рнийоб’є́мга́зу(занормальних
умов,н.у.)
моме́нти́мпульса
моме́нті́мпульсу
моме́нтси́лы
моме́нтси́ли
мона́рхия
мона́рхія
мона́рхия(абсолю́тная,
ограни́ченная,сосло́вная)
мона́рхія(абсолю́тна,обме́жена,
ста́нова́)
монито́р
моніто́р
монито́ринг
моніто́ринг
монито́рингокружа́ющейсреды́
моніто́рингнавко́лишнього
середо́вища
моногибри́дноескре́щивание
моногібри́днесхре́щування
монозамещё́нный
монозамі́щений
монокли́ннаясе́ра
моноклі́ннасі́рка
монокриста́лл
монокриста́л
монокульту́рноехозя́йство
монокульту́рнегоспода́рство
моноло́г
моноло́г
мономе́р
мономе́р
мономе́ры
мономе́ри
монополиза́цияэконо́мики
монополіза́ціяеконо́міки
монопо́лия
монопо́лія
моносахари́д
моносахари́д
моносахари́ды
моносахари́ди
монотеи́зм
монотеї́зм
монотова́рнаяспециализа́ция
монотова́рнаспеціаліза́ція
монофили́я
монофілі́я
монохромати́ческийсвет
монохромати́чнесві́тло
монта́ж
монта́ж
мора́ль
мора́ль
мора́ль,нра́вственность
мора́ль
мора́льныено́рмы
мора́льніно́рми
мора́льныйуще́рб
мора́льнашко́да
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многове́кторностьвне́шней
полити́ки
багатове́кторністьзо́внішньої
полі́тики
многогра́нник
многогра́нник
многогра́нниквпи́санный
многогра́нниквпи́саний
многогра́нниквы́пуклый
многогра́нникопу́клий
многогра́нникполупра́вильный
многогра́нникнапівпра́вильний
многогра́нникпра́вильний
многогра́нникпра́вильний
многогра́нныйу́гол
многогра́ннийкут
многогра́нныйу́голвы́пуклый
многогра́ннийкутопу́клий
многозада́чность
багатозада́чність
многозна́чныеслова́
багатозна́чніслова́
многозна́чный,
многозначи́тельный
багатозна́чний
многокле́точныйоргани́зм
багатокліти́ннийоргані́зм
многоле́тняямерзлота́
багаторі́чнамерзлота́
многоосновна́якислота́
багатоосно́внакислота́
многопарти́йность
багатопарті́йність
многополя́рныймир
багатополя́рнийсвіт
многоуго́льник
многоку́тник
многоуго́льник,впи́санный
вокру́жность
многоку́тник,впи́санийуко́ло
многоуго́льник,опи́санныйо́коло
окру́жности
многоку́тник,опи́санийнавко́локо́ла
многоуго́льниквы́пуклый
многоку́тникопу́клий
многоуго́льникиравновели́кие
многоку́тникирівнове́ликі
многоуго́льникневы́пуклый
многоку́тникнеопу́клий
многоу́ровневыйспи́сок
багаторі́вневийспи́сок
многочле́н
многочле́н
мно́жественноеде́йствиеге́нов
множи́ннадіяге́нів
мно́жественноечисло́
множина́

мно́жественныйалелли́зм
множи́ннийалелі́зм

мно́житель
мно́жник

мобилиза́ция
мобіліза́ція

моби́льнаякомме́рция
мобі́льнакоме́рція

мо́да
мо́да

мода́льность
мода́льність

модели́рование
моделюва́ння

моде́ль
моде́ль

моде́ль(а́тома,строе́нияа́тома,
строе́ниямоле́кулы,моле́кулы;
кристалли́ческойрешё́тки;
двуме́рная,трёхме́рная)
моде́ль(а́тома,будо́виа́тома,будо́ви
моле́кули,моле́кули;кристалі́чних
ґра́ток;двови́мірна,триви́мірна)

моде́льда́нных
моде́льда́них

моде́льобъе́кта
моде́льоб’є́кта

моде́льядра́а́тома
моде́льядра́а́тома

моде́м
моде́м

модера́тор
модера́тор

моде́рн
моде́рн

модерниза́ция
модерніза́ція

модерни́зм
модерні́зм

модификацио́ннаяизме́нчивость
модифікаці́йнамінли́вість

модифика́ция
модифіка́ція

модифика́цияфо́рмулы
модифіка́ціяфо́рмули

модифици́рованныйкрахма́л
модифіко́ванийкрохма́ль

мо́дуль
мо́дуль

мо́дульве́ктора
мо́дульве́ктора

мод́ульве́кторамагни́тной
инду́кции
мо́дульве́кторамагні́тноїінду́кції

мо́дульнаясе́тка
мо́дульнасі́тка
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мико́зы
міко́зи

миколо́гия
міколо́гія

микори́за
мікори́за

микроана́лиз
мікроана́ліз

микробиоло́гия
мікробіоло́гія

микроми́р
мікросві́т

микрони́ти(микрофила́менты)
мікронитки́(мікрофіла́менти)

микропрепара́ты
мікропрепара́ти

микроско́п
мікроско́п

микроте́кст
мікроте́кст

микротру́бочки
мікротру́бочки

микроудобре́ние
мікродо́бриво

микроу́ровень
мікрорі́вень

микроэволю́ция
мікроеволю́ція

микроэлеме́нт
мікроелеме́нт

микроэлеме́нты
мікроелеме́нти

миксотро́фы
міксотро́фи

милитариза́ция
мілітариза́ція

милитаризи́рованнаяэконо́мика
мілітаризо́ванаеконо́міка

миллиа́рд
мілья́рд

миллио́н
мільйо́н

мимикри́я
мімікрі́я

мими́ческиемы́шцы
мімі́чнім’я́зи

минера́лы
мінера́ли

минера́льноепита́ние
мінера́льнежи́влення

минера́льноеудобре́ние
мінера́льнедо́бриво

минера́льно-сырьевы́ересу́рсы
(поле́зныеископа́емые)
мінера́льно-сирови́нніресу́рси
(кори́снікопа́лини)

минера́льныевещества́
мінера́льніречови́ни

ми́нимум
мі́німум

ми́нимумфу́нкции
мі́німумфу́нкції

Ми́нскиесоглаше́ния
Мі́нськіуго́ди

минус
мі́нус

мину́та
міну́та

мину́тныйобъё́мкрови́
хвили́ннийоб’є́мкро́ві

миози́н
міози́н

миока́рд
міока́рд

миофибри́лла
міофібри́ла

миоци́т
міоци́т

мира́ж
міра́ж

мирова́явойна́
світова́війна́

миро́воесоглаше́ние
мирова́уго́да

мирово́ехозя́йство
світове́господа́рство

мирово́йокеа́н
світови́йокеа́н

мирово́йры́нок
світови́йри́нок

мирово́йэкономи́ческийкри́зис
світова́економі́чнакри́за

мировы́егорода́
світові́міста́

мито́з
міто́з

митохо́ндрия
мітохо́ндрія

митропо́лия
митропо́лія

миф
міф

мифоло́гия
міфоло́гія

мице́лий(грибни́ца)
міце́лій(грибни́ця)

мни́маяедини́ца
уя́внаодини́ця

многоа́томныйспирт
багатоа́томнийспирт
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метафосфа́тнаякислота́
метафосфа́тнакислота́
метеороло́гия
метеороло́гія
метилами́н
метиламі́н
мети́ловыйора́нжевый
(метилора́нж)
мети́ловийора́нжевий(метилора́нж)
мети́л(радика́л,замести́тель)
мети́л(радика́л,замісни́к)
мети́льнаягру́ппа
мети́льнагру́ппа
метилэтилами́н
метилетиламі́н
ме́тодгеометри́ческихместто́чек
ме́тодгеометри́чнихмісцьто́чок
ме́тодгруппиро́вки
ме́тодгрупува́ння
ме́тодинтерва́лов
ме́тодінтерва́лів
ме́тодиссле́дования
ме́тоддослі́дження
ме́тодкоорди́нат
ме́тодкоордина́т
ме́тодкульту́рыкле́ток
ме́тодкульту́рикліти́н
ме́тодме́ченыха́томов
ме́тодмі́чениха́томів
(авторадіогра́фія)
ме́тодопределе́нияка́чества
производи́теля
ме́тодви́значенняя́костіплідника́
ме́тодотпроти́вного
ме́тодвідсупроти́вного
ме́тодподстано́вки
ме́тодпідстано́вки
ме́тодполимера́знойцепно́й
реа́кции
ме́тодполімера́зноїланцюго́воїреа́кції
ме́тодправово́горегули́рования
ме́тодправово́горегулюва́ння
ме́тодравноси́льных
преобразова́ний
ме́тодрівноси́льнихперетво́рень
ме́тодразложе́ниянамножи́тели
ме́тодрозклада́ннянамно́жники
ме́тодсложе́ния
ме́тоддодава́ння
ме́тодцентрифуги́рования
ме́тодцентрифугува́ння
ме́тодыиссле́дования
ме́тодидослі́дження
метр
метр
метр[встихосложе́нии]
віршо́віро́зміри

метри́ческаясисте́мамер
метри́чнасисте́мамір

метри́ческиесоотноше́ния
впрямоуго́льномтреуго́льнике
метри́чніспіввідно́шення
впрямоку́тномутрику́тнику

метроло́гия
метроло́гія

метроно́м
метроно́м

метропо́лия
метропо́лія

механи́зм
механі́зм

механи́змгосуда́рства
механі́змдержа́ви

механи́змреа́кции
(свободнорадика́льный,ио́нный)
механі́змреа́кції(вільнорадика́льний,
йо́нний)

меха́ника
меха́ніка

механи́ческаярабо́тапостоя́нной
си́лы
механі́чнаробо́тапості́йноїсили

механи́ческаяткань
механі́чнаткани́на

механи́ческиево́лны
механі́чніхвилі

механи́ческиеколеба́нияиво́лны
механі́чніколива́ннятахвилі

механи́ческиесво́йстватве́рдых
тел
механі́чнівласти́востітверди́хтіл

механи́ческийсмысл
произво́дной
механі́чнийзмістпохідно́ї

механи́ческоедвиже́ние
механі́чнийрух

механи́ческоедвиже́ние
населе́ния
механі́чнийрухнасе́лення

механи́ческоеизмельче́ниееды́
механі́чнеподрі́бненняї́жі

мецена́т
мецена́т

ме́ченыйа́том
мі́ченийа́том

миграцио́ннаяполи́тика
міграці́йнаполі́тика

мигра́ция
мігра́ції

мигра́цияживо́тных
мігра́ціїтвари́н

миели́н
мієлі́н
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межмолекуля́рнаядегидрата́ция
міжмолекуля́рнадегідрата́ція

межмолекуля́рное
взаимоде́йствие
міжмолекуля́рнавзаємоді́я

межпла́стовыево́ды
міжпла́стовіво́ди

межъя́дерноевзаимоде́йствие
між’я́дернавзаємоді́я

межъя́дерноерасстоя́ние
між’я́дернаві́дстань

мезоде́рма
мезоде́рма

мезозо́йскаяэ́ра
мезозо́йськае́ра

мезоли́т
мезолі́т

мезо́н
мезо́н

мезофи́лл(основна́яткань)
мезофі́л

мейо́з
мейо́з

мел
кре́йда

меланхо́лик
меланхо́лік

мелкопо́ристыйматериа́л
дрібнопорува́тийматеріа́л

ме́ловойпери́од
крейдяни́йперіод

мельхио́р
мельхіо́р

мембра́нныеоргане́ллы
мембра́нніоргане́ли

мемора́ндум
мемора́ндум

менинги́т
менінгі́т

мени́ск
мені́ск

менопа́уза
менопа́уза

менструа́льныйцикл
менструа́льнийцикл

менструа́ция
менструа́ція

менто́л
менто́л

меню́
меню́

ме́ра
мі́ра

ме́рапредосторо́жности
запобі́жнийза́сіб

меридиа́ны
меридіа́ни

меристе́ма
меристе́ма

меркантили́зм
меркантилі́зм

мерку́рий(ртуть)
мерку́рій

ме́рнаяпосу́да
мі́рнийпо́суд

ме́рыцентра́льнойтенде́нции
мі́рицентра́льноїтенде́нції

ме́стноесамоуправле́ние
місце́весамоврядува́ння

ме́стность
місце́вість

местоиме́ние
займе́нник

ме́стопроизраста́ния
місцезроста́ння

месторожде́ние
родо́вище

метаалюмина́т
метаалюміна́т

мета́лл
мета́л

металли́ческиекристалли́ческие
решё́тки
металі́чнікристалі́чніґра́тки

металли́ческий
метале́вий

металли́ческий(-ая)(блеск,
связь,при́вкус)
металі́чний(блиск,зв’язо́к,при́смак)

металли́ческийэлеме́нт
металі́чнийелеме́нт

металлоё́мкость
металомі́сткість

металлу́ргия
металургі́я

метаморфи́ческиепоро́ды
метаморфі́чніпоро́ди

метаморфо́зы
метаморфо́зи

мета́н
мета́н

метана́ль(муравьи́ныйальдеги́д)
метана́ль(мураши́нийальдегі́д)

метано́л(мети́ловыйспирт)
метано́л(мети́ловийспирт)

мета-положе́ние
мета-поло́ження

метафа́за
метафа́за

мета́фора
мета́фора
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математи́ческоеожида́ние
математи́чнесподіва́ння

материа́льнаямоде́ль
матеріа́льнамоде́ль

материа́льнаяотве́тственность
матеріа́льнавідповіда́льність

материа́льнаято́чка
матеріа́льнато́чка

матери́к
матери́к

материко́ваяземна́якора́
материко́ваземна́кора́

материко́ваяо́тмель
материко́ваобмі́лина

материко́выйсклон
материко́вийсхил

матери́нскаяпла́та
матери́нськапла́та

матери́нство
матери́нство

мате́рия
мате́рія

ма́тка
ма́тка

ма́точныетру́бы
ма́тковітру́би

ма́трикс
ма́трикс

ма́трица
ма́триця

маховы́епе́рья
махові́пе́ра

маши́нноесло́во
маши́ннесло́во

машинострое́ние
иметаллообрабо́тка
машинобудува́ннятаметалообро́бка

мгнове́ннаяско́рость
миттє́вашви́дкість

мгнове́нныйобме́нсообще́ниями
миттє́вийо́бмінповідо́мленнями

меа́ндры
меа́ндри

мегало́полис
мегалопо́ліс

ме́диа
ме́діа

медиагра́мотность
медіагра́мотність

медиа́на
медіа́на

медиапле́йер
медіапле́єр

медиапроду́кт
медіапроду́кт

медиасообще́ние
медіаповідо́млення
медиасредства́
медіаза́соби
ме́дико-генети́ческое
консульти́рование
ме́дико-генети́чнеконсультува́ння
меду́за
меду́за
медь
мідь
межвидова́яборьба́
міжвидова́боротьба́
межвидова́ягибридиза́ция
міжвидова́гібридиза́ція
междоме́тие;восклица́ние,
во́зглас
ви́гук
междоу́злие
міжву́зля
междунаро́днаясисте́маедини́ц
міжнаро́днасисте́маодини́ць
междунаро́днаяторго́вля
міжнаро́днаторгі́вля
междунаро́днаяэкономи́ческая
интегра́ция
міжнаро́днаекономі́чнаінтегра́ція
междунаро́дноепра́во
міжнаро́днепра́во
междунаро́дноеразделе́ниетруда́
(МРТ)
міжнаро́днийпо́ділпра́ці(МПП)
междунаро́дныемехани́змы
защи́тыправчелове́ка
міжнаро́днімехані́змиза́хиступрав
люди́ни
междунаро́дныетра́нспортные
коридо́ры(МТК)
міжнаро́днітра́нспортнікоридо́ри
(МТК)
Междунаро́дныйбанк
реконстру́кциииразви́тия(МБРР)
Міжнаро́днийбанкреконстру́кції
іро́звитку(МБРР)
Междунаро́дныйвалю́тныйфонд
(МВФ)
Міжнаро́днийвалю́тнийфонд(МВФ)
междунаро́дныйтеррори́зм
міжнаро́днийтерори́зм
междустро́чныйинтерва́л
міжрядко́вийінтерва́л
ме́жень
ме́жень
межкле́точнаяжи́дкость
міжкліти́ннарідина́
межмолекуля́рнаяводоро́дная
связь
міжмолекуля́рнийводне́вийзв’язо́к
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мальпи́гиевысосу́ды
мальпі́гієвісуди́ни

мальто́за
мальто́за

маляри́йныйплазмо́дий
малярі́йнийплазмо́дій

маляри́я
малярі́я

маммогра́фия
мамогра́фія

ма́нган
ма́нган

мангана́т
мангана́т

манипуля́тор
маніпуля́тор

манти́йнаяпо́лость
манті́йнапорожни́на

манти́сса
манти́са

ма́нтия
ма́нтія

мануфакту́ра
мануфакту́ра

маоизм
маоі́зм

маргари́н
маргари́н

ма́ркер
ма́ркер

ма́ркерзаполне́ния
ма́ркерзапо́внення

ма́ркерыграфи́ческихобъе́ктов
ма́ркериграфі́чнихоб’є́ктів

марки́рованныйспи́сок
марко́ванийспи́сок

маркиро́вкахими́ческихвеще́ств
маркува́нняхімі́чнихречови́н

маркиро́вкахими́ческой
проду́куции
маркува́нняхімі́чноїпроду́кції

марте́новскаяпечь
марте́нівськапіч

маршрутиза́тор
маршрутиза́тор

ма́ска
ма́ска

маскиро́вочнаяокра́ска
маску́ючезаба́рвлення

масла́
олі́ї

ма́сло
олі́я

ма́слосли́вочное
ма́словершко́ве

ма́сляная(бута́новая)кислота́
бута́нова(ма́сляна)кислота́

масляни́стаяжи́дкость
олі́їстарідина́

ма́слянныекра́ски
олі́йніфа́рби

масо́нство
масо́нство

ма́сса
ма́са

ма́сса(а́томная,абсолю́тная,
относи́тельнаяа́томная,
молекуля́рная,относи́тельная
молекуля́рная,моля́рная,
фо́рмульная)
ма́са(а́томна,абсолю́тна,відно́сна
а́томна,молекуля́рна,відно́сна
молекуля́рна,моля́рна,фо́рмульна)

ма́ссаа́томногоядра́
ма́саа́томногоядра́

ма́ссаСо́лнца
м́асаСо́нця

ма́ссате́ла
ма́саті́ла

масси́в
маси́в

ма́ссоваядо́ля(элеме́нта
ввеществе́,компонентавсме́си,
растворё́нноговещества́)
ма́совача́стка(елеме́нтавречовині́,
компоне́нтавсу́міші,розчи́неної
речовини́)

ма́ссоваякульту́ра
ма́совакульту́ра

ма́ссовоепроизво́дство
ма́совевиробни́цтво

ма́ссовостьалгори́тма
ма́совістьалгори́тму

ма́ссовыйотбо́р
ма́совийдобі́р

ма́стер
ма́йстер

масшта́б
масшта́б

матема́тика
матема́тика

математи́ческаяло́гика
математи́чнало́гіка

математи́ческаямоде́ль
математи́чнамоде́ль

математи́ческийма́ятник
математи́чнийма́ятник

математи́ческийпроце́ссор
математи́чнийпроце́сор

математи́ческоемодели́рование
математи́чнемоделюва́ння
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М магдебу́ргскоепра́во
магдебу́рзькепра́во

магистра́ль
магістра́ль

магистра́т
магістра́т

ма́гма
ма́гма

магмати́зм
магмати́зм

магмати́ческиепоро́ды
магмати́чніпоро́ди

магна́т
магна́т

магне́зияжжё́ная
магне́зіяпа́лена

магнети́зм
магнети́зм

магне́тик
магне́тик

магне́тик(па́ра-,фе́рро-)
магне́тик(па́ра-,фе́ро-)
магнети́т
магнети́т

ма́гний
ма́ґній

магни́т
магні́т

магни́тнаяинду́кция
магні́тнаінду́кція

магни́тнаяосьЗемли́
магні́тнавісьЗемлі́

магни́тнаяпроница́емость
магні́тнапрони́кність

магни́тнаяси́ла
магні́тнаси́ла

магни́тнаястре́лка
магні́тнастрі́лка

магни́тноевзаимоде́йствие
магні́тнавзаємоді́я

магни́тноеде́йствието́ка
магні́тнаді́ястру́му

магни́тноепо́ле
магні́тнепо́ле

магни́тноепо́леЗемли́
магні́тнепо́леЗемлі́

магни́тныесво́йства
магні́тнівласти́вості

магни́тныйгистере́зис
магні́тнийгістере́зис

магни́тныйпо́люс
магні́тнийпо́люс

магни́тныйпото́к
магні́тнийпоті́к

мажорита́рнаяизбира́тельная
систе́ма
мажорита́рнави́борчасисте́ма

мазу́т
мазу́т

маке́т
маке́т

макети́рование
макетува́ння

маккарти́зм
маккарти́зм

макромоле́кула
макромоле́кула

макрорегио́ны
макрорегіо́ни

ма́крос
ма́крос

макроу́ровень
макрорі́вень

макроэволю́ция
макроеволю́ція

макроэлеме́нт
макроелеме́нт

макроэлеме́нты
макроелеме́нти

макроэрги́ческиесвя́зи
макроергі́чнізв’язки́

ма́ксимум
ма́ксимум

ма́ксимумфу́нкции
ма́ксимумфу́нкції

малахи́т
малахі́т

малодиссоциони́рованое
соедине́ние
малодисоційо́ванасполу́ка

малокро́вие
недокрі́в’я

малоле́тнеелицо́
малолі́тняосо́ба

Малоросси́йскаяколле́гия
Малоросі́йськаколе́гія

Малоро́ссия
Малоро́сія

ма́лыйкругкровообраще́ния
мале́ко́локровоо́бігу
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логи́ческоеусло́вие
логі́чнаумо́ва

ло́жеокеа́на
ло́жеокеа́ну

ложноно́жки
неспра́вжніні́жки

лока́льнаясеть
лока́льнамере́жа

ло́маная
ла́мана

ло́манаяза́мкнутая
ла́маназа́мкнена

лордо́з
лордо́з

луб
луб

луг
лу́ка

луже́ние
луді́ння

лу́нноезатме́ние
мі́сячнезате́мнення

лу́па
лупа́

луч
про́мінь

лучи́(α-,β-,γ-,
электромагни́тные,като́дные,
рентге́новские)
про́мені(α-,β-,γ-,електромагні́тні,
като́дні,рентге́нівські)

лучи́дополни́тельные
про́менідоповня́льні

лучи́на(деревя́нная,тле́ющая)
скі́пка(дерев’я́на,же́вріюча)

лучи́паралле́льные
про́меніпарале́льні

лучи́перпендикуля́рные
про́меніперпендикуля́рні

лучкоордина́тный
про́мінькоордина́тний

«лысе́нковщина»
«ли́сенківщина»

льняно́еволокно́
лляне́волокно́

льняно́ема́сло
лляна́олі́я

лья́нос
лья́нос

люкс
люкс

люксме́тр
люксме́тр

лю́мен
лю́мен

люминесце́нтныйисто́чник
люмінесце́нтнеджерело́

люминисце́нция
люмінісце́нція

люстра́ция
люстра́ція

лютера́нство
лютера́нство

ля́пис
ля́піс
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ли́ро-эпи́ческоепроизведе́ние
лі́ро-епі́чнийтвір

лист
а́ркуш

листова́япласти́нка
листко́вапласти́нка

листово́естекло́
листове́скло

листо́к
лист́ок

листопа́д
листопа́д

листорасположе́ние
листкорозмі́щення

литерату́ра
літерату́ра

литерату́рнаяска́зка
літерату́рнаказка

литерату́рный
літерату́рний

литерату́рныйпортре́т
літерату́рнийпортре́т

ли́терныйтип
лі́тернийтип

ли́тий
лі́тій

ли́тий-ио́нныебатаре́йки
лі́тій-йо́ннібатаре́йки

ли́тий-ио́нныйаккумуля́тор
лі́тій-йо́ннийакумуля́тор

литопо́н
літопо́н

литосфе́ра
літосфе́ра

литосфе́рныепли́ты
літосфе́рніпли́ти

литр
літр

лихеноиндика́ция
ліхеноіндика́ція

лице́нзиянапрогра́ммное
обеспече́ние
ліце́нзіянапрогра́мнезабезпе́чення

лице́нзиясвобо́дного
испо́льзованияпрогра́мм
(freeware)
ліце́нзіяві́льноговикориста́ння
програ́м(freeware)

лице́нзиясоткры́тымко́дом(или
free)
ліце́нзіязвідкри́тимко́дом(абоfree)

лицо́
осо́ба

лицо́безгражда́нства
осо́бабезгромадя́нства

личи́нка
личи́нка

ли́чноеместоиме́ние
особо́вийзайме́нник

ли́чноепредложе́ние
особо́вере́чення

ли́чныефо́рмыглаго́ла
особо́віфо́рмидієсло́ва

лиша́йники
лиша́йники

лише́ниероди́тельскихправ
позба́вленнябатькі́вськихправ

лише́ниесвобо́ды
позба́вленняво́лі

лобово́есопротивле́ние
лобови́йо́пір

логари́фм
логари́фм

логари́фмдесяти́чный
логари́фмдесятко́вий

логари́фмнатура́льный
логари́фмнатура́льний

логари́фмсте́пени
логари́фмсте́пеня

логари́фмча́стного
логари́фмча́стки

логи́н
логі́н

логи́ческаяопера́ция
логі́чнаопера́ція

логи́ческаяпосле́довательность
ре́чи
логі́чнапослідо́вністьмо́влення

логи́ческаясу́ммавыска́зываний
логі́чнасу́мависло́влювань

логи́ческаяфу́нкция
логі́чнафу́нкція

логи́ческийдиск
логі́чнийдиск

логи́ческоевыраже́ние
логі́чнийвираз

логи́ческоевыраже́ние,
тожде́ственнои́стинное
логі́чнийви́раз,тото́жноі́стинний

логи́ческоеподлежа́щее
логі́чнийпі́дмет

логи́ческоепроизве́дение
выска́зываний
логі́чнийдобу́токвисло́влювань

логи́ческоесле́дование
выска́зываний
логі́чнеслі́дуваннявисло́влювань
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лесна́яподсти́лка
лісова́підсти́лка
лесна́япромы́шленность
лісова́промисло́вість
лесны́ересу́рсы
лісові́ресу́рси
лёсс
лес
лета́льныеалле́ли
лета́льніале́лі
лета́льныемута́ции
лета́льнімута́ції
летопи́сец
літопи́сець
ле́топись
літо́пис
ле́топись,временни́к
літо́пис
лету́чеевещество́
летка́речовина́
лету́честь
ле́ткість
лече́бнаясы́воротка
лікува́льнасиро́ватка
лече́бноесре́дство
лікува́льнийза́сіб
либерализа́ция
лібераліза́ція
либерали́зм
лібералі́зм
лига́нд
ліга́нд
лигрои́н
лігрої́н
лигрои́новаяфра́кция
лігрої́новафра́кція
лизи́н
лізи́н
лизосо́мы
лізосо́ми
лима́н
лима́н
лимби́ческаясисте́ма
лімбі́чнасисте́ма
лимо́ннаякислота́
лимо́ннакислота́
ли́мфа
лі́мфа
лимфати́ческаясисте́ма
лімфати́чнасисте́ма
лингви́стика
лінгві́стика
лингвисти́ческийинтерне́т-
порта́л«Словари́Украи́ны
онла́йн»
лінгвісти́чнийінтерне́т-порта́л
«Словники́Украї́нионла́йн»

лине́йка
ліні́йка

лине́йнаяза́пись
ліні́йнийза́пис

лине́йнаямоле́кула
ліні́йнамоле́кула

лине́йное(-ая)(строе́ние,
зави́симость)
ліні́йна(структу́ра,зале́жність)

лине́йныеалгори́тмы
ліні́йніалгори́тми

лине́йныйио́н
ліні́йниййон

лине́йныйпо́искда́нных
ліні́йнийпо́шукда́них

лине́йныйу́голдвугра́нногоугла́
ліні́йнийкутдвогра́нногокута́

лине́йчатаядиагра́мма
ліні́йчатадіагра́ма

ли́нза
лі́нза

ли́ниимагни́тнойинду́кции
лі́ніїмагні́тноїінду́кції

ли́ниинапряже́нности(силовы́е
ли́нии)
лі́ніїнапру́женості(силові́лі́нії)

ли́нииэлектропереда́ч(ЛЭП)
лі́ніїелектропереда́ч(ЛЕП)

ли́ния
лі́нія

ли́ниявре́мени
лі́ніяча́су

ли́нияизмене́ниядат
лі́ніязмі́нидат

«ли́нияКер́зона»
«лі́ніяКе́рзона»

ли́ниятре́нда
лі́ніятре́нду

лиоге́ль
драглі́(ліоге́ль)

липи́ды
ліпі́ди

ли́рика
лі́рика

лири́ческаямедита́ция
ліри́чнамедита́ція

лири́ческийгеро́й
ліри́чнийгеро́й

лири́ческоепроизве́дение
ліри́чнийтвір

ли́рник
лі́рник

ли́ро-э́пика
лі́ро-е́піка

ли́ро-эпи́ческаяпоэ́ма
лі́ро-епі́чнапое́ма
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Л лаборато́рияхими́ческая
лаборато́ріяхімі́чна

лаборато́рнаяпосу́да
лаборато́рнийпо́суд

ла́ва
ла́ва

лавса́н
лавса́н

лагу́на
лагу́на

ла́кмус
ла́кмус

лакокра́сящиематериа́лы
лакофа́рбовіматеріа́ли

лакрима́тор(слёзоточи́вое
вещество́)
лакрима́тор

лакто́за
лакто́за

ламарки́зм
ламаркі́зм

ламе́ли
ламе́ли

ла́мпанака́ливания
ла́мпарозжа́рення

ландша́фтыантропоге́нные,
приро́дные
ландша́фтиантропоге́нні,приро́дні

ланта́н
ланта́н

лантано́ид
лантано́їд

ла́текс
ла́текс

лати́ница
лати́ниця

латифу́ндии
латифу́ндії

латифу́ндия
латифу́ндія

лату́нь
лату́нь

ЛВС(лока́льнаявычисли́тельная
сеть)
ЛОМ(лока́льнаобчи́слювальна
мере́жа)

леге́нда
леге́нда

леге́ндака́рты
леге́ндака́рти

легио́н
легіо́н
леги́рованнаясталь
лего́ванасталь
лё́гкие
леге́ні
легковоспламеня́ющееся
вещество́
легкозайми́старечовина́
легкокипя́щаяжи́дкость
легкокипля́чарідина́
легкопла́вкоевещество́
легкоплавка́речовина́
лё́гочныймешо́к
легене́вийміш́ок
ле́гчево́здуха(газ)
ле́гшийзапові́тря(газ)
ледни́кго́рный,покро́вный
льодови́кгірськи́й,покри́вний
ледоста́в
льодоста́в
лёд(сухо́й)
лід(сухи́й)
ледяна́я(ба́ня,у́ксуснаякислота́,
эта́новаякислота́)
льодяна́(ба́ня,о́цтовакислота́,
ета́новакислота́)
лейкопла́сты
лейкопла́сти
лейкоцита́рнаяфо́рмула
лейкоцита́рнафо́рмула
лейкоци́ты
лейкоци́ти
лексе́ма
лексе́ма
ле́ксика
ле́ксика
лексикогра́фия
лексикогра́фія
лексиколо́гия
лексиколо́гія
лекси́ческоезначе́ниесло́ва
лекси́чнезна́ченнясло́ва
ле́мма
ле́ма
ле́нта
стрі́чка
лепто́н
лепто́н
лес
ліс
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кровено́снаясисте́ма
кровоно́снасисте́ма
кровотече́ние
кровоте́ча
кровь
кров
крокоди́лы
крокоди́ли
кроликово́дство
кролівни́цтво
кроманьо́нцы
кроманьйо́нці
кроссбра́узерность
кросбра́узерність
кроссинго́вер
кросинго́вер
круг
круг
круговоро́твеще́ств
колоо́бігречови́н
круговоро́т(хими́ческих
элеме́нтов,веще́ств)
колоо́біг(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)
кругооборо́тводы́вприро́де
кругоо́бігво́дивприро́ді
крути́льныевесы́
крути́льнітерези́
крыла́тоевыраже́ние
крила́тийвислів
крыло́
крило́
ксенобио́тики
ксенобіо́тики
ксено́н
ксено́н
ксенофо́бия
ксенофо́бія
ксиле́ма
ксиле́ма
ксиле́н
ксиле́н
куб
куб
кубедини́чный
кубодини́чний
куби́ческийдециме́тр
кубі́чнийдециме́тр
куби́ческийкиломе́тр
кубі́чнийкіломе́тр
куби́ческийметр(м³)
кубі́чнийметр
куби́ческиймиллиме́тр
куб́ічнийміліме́тр
куби́ческийсантиме́тр
кубі́чнийсантиме́тр
кубчисла́
кубчисла́
ку́колка
л́ялечка
куло́н(1Кл)
куло́н

культли́чности
культосо́би
культу́раре́чи
культу́рамо́ви
культу́ратка́ней
культу́раткани́н
культу́рныерасте́ния
культу́рніросли́ни
кумо́л
куме́н(кумо́л)
купе́роважелеза́
купе́роваза́лоза
купо́но-карбо́ванец
купо́но-карбо́ванець
купоро́с(желе́зный,ме́дный,
ци́нковый)
купоро́с(залі́зний,мі́дний,ци́нковий)
ку́прум(медь)
ку́прум
курга́н
курга́н
кури́наяслепота́
ку́рячасліпота́
курси́в
курси́в
курсо́р
курс́ор
кути́кула
кути́кула
куэ́сты
куе́сти
кэшди́ска
кешди́ску
кэши́рованиеда́нных
кеширува́нняда́них
кюри́
кюрі́
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коэффицие́нтгомоте́тии
коефіціє́нтгомоте́тії
коэффицие́нтодночле́на
коефіціє́нтодночле́на
коэффицие́нтподо́бия
коефіціє́нтподі́бності
коэффицие́нтпоко́я
коефіціє́нтспо́кою
коэффицие́нтполе́зногоде́йствия
(КПД)
коефіціє́нткори́сноїді́ї(ККД)
коэффицие́нтсопротивле́ния
коефіціє́нто́пору
коэффицие́нттрансформа́ции
коефіціє́нттрансформа́ції
коэффицие́нттре́нияскольже́ния
коефіціє́нттертя́ко́взання
коэффицие́нтувлажне́ния
коефіціє́нтзволо́ження
краево́йугол(уголсма́чивания)
крайови́йкут(кутзмо́чування)
кра́жа
краді́жка
кра́йняянеобходи́мость
кра́йнянеобхі́дність
краси́тель
барвни́к
кра́ска
фа́рба
Кра́снаякни́га
Черво́накни́га
КраснаякнигаУкраины
ЧервонакнигаУкраїни
кра́сныево́доросли
черво́ніво́дорості
кра́сныйтерро́р
черво́нийтеро́р
кра́сныйфо́сфор
черво́нийфо́сфор
кра́тер
кра́тер
кра́ткаяфо́рмаприлага́тельного
коро́ткафо́рмаприкме́тника
кра́тнаясвязь
кра́тнийзв’язо́к
кра́тное
кра́тне
кра́тностьсвя́зи
кра́тністьзв’язку́
крахма́л
крохма́ль
креациони́зм
креаціоні́зм
крезо́л
крезо́л
кре́кинг(каталити́ческий,
терми́ческий)
кре́кінг(каталіти́чний,термі́чний)
кре́кингнефтепроду́ктов
кре́кінгнафтопроду́ктів
кремнезё́м
кремнезе́м

кресто́выепохо́ды
хресто́віпохо́ди
кретини́зм
кретині́зм
креще́ние
хре́щення
криволине́йнаятрапе́ция
криволіні́йнатрапе́ція
криволине́йнаятрапе́ция,
пло́щадь
криволіні́йнатрапе́ція,пло́ща
криволине́йноедвиже́ние
криволін́ійнийрух
кривы́еБезье́
криві́Безьє́
кривы́евторо́гопоря́дка
криві́дру́гогопоря́дку
кривы́ераствори́мости
криві́розчи́нності
крик
крік
криобиоло́гия
кріобіоло́гія
криоли́т
кріолі́т
криоскопи́я
кріоскопі́я
криотерапи́я
кріотерапі́я
криптоана́лиз
криптоана́ліз
криптогра́фия
криптогра́фія
крипто́н
крипто́н
кри́ста
кри́ста
криста́лл
криста́л
кристаллизацио́ннаявода́
кристалізаці́йнавода́
кристаллиза́ция
кристаліза́ція
кристалли́ческаярешё́тка
кристалі́чнаґра́тка
кристалли́ческаясе́ра
кристалі́чнасі́рка
кристалли́ческоевещество́
кристалі́чнаречовина́
кристалли́ческоестрое́ние
кристалі́чнабудо́ва
кристалли́ческоете́ло
кристалі́чнеті́ло
кристаллогидра́т
кристалогідра́т
кристаллогра́фия
кристалогра́фія
крите́рииви́да
крите́ріїви́ду
крити́ческаяма́сса
крити́чнама́са
крити́ческието́чки
крити́чніто́чки
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ко́рень
ко́рінь
ко́реньарифмети́ческийn-ой
сте́пени
ко́ріньарифмети́чнийn-госте́пеня
ко́ренькуби́ческий
ко́рінькубі́чний
ко́реньn-ойсте́пени
ко́ріньn-госте́пеня
ко́реньуравне́ния
ќоріньрівня́ння
корзи́на
ко́шик
ко́рка
кі́рка
корнева́ясисте́ма
корене́васисте́ма
корневи́ще
кореневи́ще
корнево́йволосо́к
корене́вийволосо́к
корнево́йкатало́г
корене́вийкатало́г
корнево́йчё́хлик
корене́вийчо́хлик
корне́выеклу́бни
корене́вібу́льби
корнепло́д
коренеплі́д
ко́рни-присо́ски
ко́рені-присо́ски
короле́вскаядиктату́ра
королі́вськадиктату́ра
коро́ль
коро́ль
корона́рныеарте́рии
корона́рніарте́рії
корона́ция
корона́ція
коро́нныйразря́д
коро́ннийрозря́д
коро́ткоезамыка́ние
коро́ткезамика́ння
корпорати́вноегосуда́рство
корпорати́внадержа́ва
корпорати́вныено́рмы
корпорати́вніно́рми
корпора́ция
корпора́ція
корпускуля́рнаятео́риясве́та
корпускуля́рнатео́ріясві́тла
корпускуля́рно-волново́й
дуали́зм
корпускуля́рно-хвильови́йдуалі́зм
корреля́ция
кореля́ція
коррозионноусто́йчивый
корозійностійки́й
корро́зия
коро́зія
корру́пция
кору́пція

корте́ж
корте́ж
ко́ртиево́рган
ко́ртіїво́рган
кору́нд
кору́нд
коса́
коса́
ко́свеннаяречь
непряма́мо́ва
косе́канс
косе́канс
ко́синус
ко́синус
косинусо́ида
косинусо́їда
ко́синусо́строгоугла́
прямоуго́льноготреуго́льника
ко́синусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника
космополити́зм
космополіти́зм
косогла́зие
косоо́кість
ко́сти
кістки́
ко́стигу́бчатые
кістки́гу́бчасті
ко́стипло́ские
кістки́пло́скі
ко́стисме́шанные
кістки́змі́шані
ко́ститру́бчатые
кістки́тру́бчасті
ко́стнаяткань
кісткова́ткани́на
ко́стныеры́бы
кісткові́ри́би
кота́нгенс
кота́нгенс
кота́нгенсо́строгоугла́
прямоуго́льноготреуго́льника
кота́нгенсго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника
котё́л(окруже́ние)
коте́л(ото́чення)
коферме́нты
коферме́нти
коче́вники(нома́ды)
кочовики́(кочівники́,нома́ди)
кочу́ющиепти́цы
кочові́пта́хи
коша́,кош
кіш
кошево́йатама́н
кошови́йотама́н
коэволю́ция(сопряжённая
эволю́ция)
спря́женаеволю́ція
коэффицие́нт
коефіціє́нт
коэффицие́нтвя́зкости
коефіціє́нтв’я́зкості
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конституцио́нныйдогово́р
конституці́йнийдо́говір
Конституцио́нныйсудУкраи́ны
Конституці́йнийсудУкраї́ни
Конститу́ция
Конститу́ція
консуме́нты
консуме́нти
конта́ктныйаппара́т
конта́ктнийапара́т
конте́йнер
конте́йнер
конте́кст
конте́кст
конте́кстнаяспра́вка
конте́кстнадо́відка
конте́кстноеменю́
конте́кстнеменю́
конте́нт(содержа́ние)
конте́нт
континента́льностькли́мата
континента́льністьклі́мату
контра́ст
контра́ст
контра́стностьия́ркость
контра́стністьтаяскра́вість
контраце́пция
контраце́пція
контрибу́ция
контрибу́ція
контро́ллер
контро́лер
контрреформа́ция
контрреформа́ція
ко́нтурнаяка́рта
ко́нтурнака́рта
ко́нус
ко́нус
ко́нуснараста́ния
ко́нуснароста́ння
ко́нуспрямо́йкругово́й
ко́нуспрями́йкругови́й
конфа́йнмент
конфа́йнмент
конфедера́ция
конфедера́ція
конфигура́ция
конфігура́ція
конфиденциа́льность
конфіденці́йність
конфиска́ция
конфіска́ція
конформацио́нная(поворо́тная)
изомери́я
конформаці́йнаізомері́я
конфо́рмеры
конфо́рмери
конфронта́ция
конфронта́ція
конфуциа́нство
конфуціа́нство
концентра́тор
концентра́тор

концентра́ция
концентра́ція
концентра́цияпроизво́дства
концентра́ціявиробни́цтва
концентра́цияраство́ров
(ма́ссоваядо́ля,моля́льная,
моля́рная,норма́льная)
концентра́ціярозчинів(ма́сова
ча́стка,моля́льна,моля́рна,
норма́льна)
концентри́рованныйраство́р
концентро́ванийро́зчин
концла́герь(концентрацио́нный
ла́герь)
концта́бір(концентраці́йнийта́бір)
концы́дуги́
кінці́дуги́
концы́ло́маной
кінці́ла́маної
концы́отре́зка
кінці́відрі́зка
конъюга́ция
кон’юга́ція
конъюга́цияхромосо́м
кон’юга́ціяхромосо́м
конъю́нкциявыска́зываний
предика́тов
кон’ю́нкціяви́словленьпредика́тів
кооперати́вноедвиже́ние
кооперати́внийрух
коопера́ция
коопера́ція
коопери́рованиепроизво́дства
кооперува́ннявиробни́цтва
координа́та
координа́та

координа́ты
координа́ти
координа́тнаяпло́скость
координа́тнаплощина́
координа́тнаяпряма́я
координа́тнапряма́
координа́тыве́ктора
координа́тиве́ктора
координа́тыто́чки
координа́тито́чки
координацио́ннаясфе́ра
координаці́йнасфе́ра
копи́рование
копіюва́ння
копи́ровать
копіюва́ти
ко́потьпла́мени
кі́птя́вепо́лум’я
копуля́ция
копуля́ція
Кора́н
Кора́н
корениза́ция
кореніза́ція
коренны́езу́бы
кутні́зу́би
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ко́мплексноечисло́,аргуме́нт
ко́мплекснечисло́,аргуме́нт

ко́мплексноечисло́,возведе́ние
внатура́льнуюсте́пень
ко́мплекснечисло́,підне́сення
донатура́льногосте́пеня

ко́мплексноечи́сло,
действи́тельнаячасть
ко́мплекснечисло́,ді́йсначасти́на

ко́мплексноечи́сло,извлече́ние
ко́рня
ко́мплекснечисло́,добува́нняко́реня

ко́мплексноечисло́,мни́маячасть
ко́мплекснечисло́,уя́вначасти́на

ко́мплексноечи́сло,мо́дуль
ко́мплекснечисло́,мо́дуль

ко́мплексноечисло́,
тригонометри́ческаяфо́рма
ќомплекснечисло́,тригонометри́чна
фо́рма

комплексообразова́тели
комплексоутво́рювачі

комплемента́рное
взаимоде́йствие
комплемента́рнавзаємоді́я

комплемента́рность
комплемента́рність

компози́ция
компози́ція

компоне́нт
компоне́нт

компью́тер
комп'ю́тер

компью́тернаябезопа́сность
комп’ю́тернабезпе́ка

компью́тернаягра́фика
комп’ю́тернагра́фіка

компью́тернаяимитацио́нная
моде́ль
комп’ю́тернаімітаці́йнамоде́ль

компью́тернаямоде́ль
комп’ю́тернамоде́ль

компью́тернаяпрезента́ция
комп’ю́тернапрезента́ція

компью́тернаяпрогра́мма
комп’ю́тернапрогра́ма

компью́тернаяпублика́ция
комп’ю́тернапубліка́ція

компью́тернаярасчётная
(математи́ческая)моде́ль
комп’ю́тернарозрахунко́ва
(математи́чна)моде́ль

компью́тернаясеть
комп’ю́тернамере́жа

компью́тернаясисте́ма
комп'ю́тернасисте́ма

компью́терноемодели́рование
комп’ю́тернемоделюва́ння

компью́терныйви́рус
комп’ю́тернийві́рус

компью́терныйдиза́йн
комп’ю́тернийдиза́йн

компью́терныйэкспериме́нт
комп’ю́тернийекспериме́нт

конве́нция
конве́нція

конверге́нция
конверге́нція

конве́рсия
конве́рсія

конверта́ция
конверта́ція

конве́ртор
конве́ртор

конве́рторныйспо́соб
произво́дстваста́ли
конве́рторнийспо́сіботри́манняста́лі

конгруэ́нтность
конгруе́нтність

конденса́тор
конденса́тор

конденса́ция
конденса́ція

конденса́цияпа́ра
конденса́ціяпа́ри

конденси́рованноесоедине́ние
конденсо́ванасполу́ка

конденси́рованныеци́клы
конденсо́ваніци́кли

коне́чность(результати́вность)
алгори́тма
скінче́нністьалгори́тму

коне́чныймозг
кінце́вий(вели́кий)мо́зок

кони́дии
коні́дії

конки́ста
конкі́ста

конкре́тноемышле́ние
конкре́тнеми́слення

конкуре́нция
конкуре́нція

консервати́зм
консервати́зм

конста́нта
конста́нта

конституцио́ннаямона́рхия
конституці́йнамона́рхія

конституцио́нноепра́воУкраи́ны
конституці́йнепра́воУкраї́ни

конституцио́нныеобя́занности
конституці́йніобо́в’язки
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колло́дий
коло́дій

колло́иднаясисте́ма
коло́їднасисте́ма

колло́идныйраство́р
коло́їднийро́зчин

колло́иды
коло́їди

коломы́йки
коломи́йки

колониа́льнаяимпе́рия
колоніа́льнаімпе́рія

колониа́льныеоргани́змы
колоніа́льніоргані́зми

колониза́ция
колоніза́ція

колониза́циявну́тренняя
ивне́шняя
колоніза́ціявну́трішнятазо́внішня

коло́ннаси́нтеза
коло́наси́нтезу

колонти́тул
колонти́тул

колори́стика
колори́стика

колхо́з
колго́сп

колыбе́льная
колиско́ва

ко́льцаНью́тона
кі́льцяНьюто́на

кольцева́ядиагра́мма
кільцева́діагра́ма

колю́чки
колючки́

кома́нда
кома́нда

кома́нднаякно́пка
кома́нднакно́пка

кома́ндно-администрати́вное
управле́ние
кома́ндно-адміністрати́внеуправлі́ння

комбинати́внаяизме́нчивость
комбінати́внамінли́вість

комбинато́рика
комбінато́рика

комбинато́рныезада́чи
комбінато́рнізада́чі

комбина́ция
комбіна́ція

комбина́циятел
комбіна́ціятіл

комбини́рованиепроизво́дства
комбінува́ннявиробни́цтва

коме́дия
коме́дія

коми́зм
комі́зм
ко́микс
ко́мікс
комменсали́зм
коменсалі́зм
коммента́рий
комента́р
комме́рческаялице́нзия
комерці́йналіце́нзія
комму́на
кому́на
коммуна́рскоедвиже́ние
комуна́рськийрух
коммуникати́вная
компете́нтность
комунікати́внакомпете́нтність
коммуника́тор
комуніка́тор
коммуникацио́нныеслу́жбы
комунікаці́йніслу́жби
коммуника́ция
комуніка́ція
коммунисти́ческийрежи́м
комуністи́чнийрежи́м
коммутати́вность
комутати́вність
коммута́тор
комута́тор
комо́чек
гру́дочка
компа́кт-диск
компа́кт-диск
компа́ктноевещество́
компа́ктнаречовина́
компиля́тор
компіля́тор
компиля́ция
компіля́ція
комплана́рность
комплана́рність
ко́мплекс(анио́нный,катио́нный,
нейтра́льный)
ко́мплекс(аніо́нний,катіо́нний,
нейтра́льний)
ко́мплексГо́льджи
ко́мплексҐо́льджі
ко́мплекснаяпло́скость
ко́мплекснаплощина́
ко́мплексное(координацио́нное)
соедине́ние
ко́мплексна(координаці́йна)сполу́ка
ко́мплексноеудобре́ние
ко́мплекснедо́бриво
ко́мплексноечисло́,
алгебраи́ческаяфо́рма
ко́мплекснечисло́,алгебраї́чнафо́рма
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клюв
дзьоб

ключ
ключ

ключево́епо́ле(идентифика́тор)
ключове́по́ле(ідентифіка́тор)

кни́га
кни́га

кни́жка(желу́док)
кни́жка(шлу́нок)

кни́жныеминиатю́ры
книжко́вімініатю́ри

кни́жный
кни́жний

кно́пка
кно́пка

князь
князь

коагуля́ция
коагуля́ція

коадапта́ция
коадапта́ція

коацерва́ты
коацерва́ти

ко́бальт
ко́бальт

кобза́рь
кобза́р

ковале́нтная(неполя́рная,
поля́рная)связь
ковале́нтний(неполярний,полярний)
зв’язо́к

ко́вкость
ко́вкість

коге́рер
коге́рер

ко́гти
кі́гті

код
код

ко́дек
ко́дек

ко́декс
ко́декс

коди́рованиесообще́ний
кодува́нняповідо́млень

кодифика́ция
кодифіка́ція

ко́доваятабли́цаси́мволов
ко́доватабли́цяси́мволів

кодомини́рование
кодомінува́ння

ко́жицалиста́
шкі́рочкалистка́

ко́жноедыха́ние
шкірне́ди́хання

ко́жно-мы́шечныймешо́к
шкі́рно-м’я́зо́виймішо́к

кокс
кокс

коксова́ние(угля́)
коксува́ння(вугі́лля)

ко́ксоваяпечь
ко́ксовапіч

коксохими́ческоепроизво́дство
коксохімі́чневиробни́цтво

ко́лба(кони́ческая,
круглодо́нная,плоскодо́нная)
ко́лба(коні́чна,круглодо́нна,
плоскодо́нна)

ко́лбочки
ко́лбочки

колеба́ние
колива́ння

колеба́тельнаясисте́ма
коливна́систе́ма

колеба́тельноедвиже́ние
колива́льнийрух

колеба́тельныйко́нтур
колива́льнийко́нтур

Колии́вщина
Колії́вщина

коли́чественныечисли́тельные
кі́лькіснічислі́вники

коли́чественныйана́лиз
кі́лькіснийана́ліз

коли́чествовещества́
кі́лькістьречовини́

коли́чествоинформа́ции
кі́лькістьінформа́ції

коли́чествонейтро́нов
кі́лькістьнейтро́нів

коли́чествооса́дков
кі́лькістьо́падів

коли́чествопрото́нов
кі́лькістьпрото́нів

коли́чествоэлектри́чества
кі́лькістьеле́ктрики

коллаборациони́зм
колабораціоні́зм

коллаге́н
колаге́н

колле́гия
коле́гія

коллективиза́ция
колективіза́ція

коллекти́вныйдогово́р
колекти́внийдо́говір

колле́ктор
коле́ктор

коллинеа́рность
колінеа́рність
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кистепё́рыеры́бы
кистепе́ріри́би

Китайскаястена
Кита́йськиймур

кито́выйус
кито́вийвус

китообра́зные
китоподі́бні

кифо́з
кіфо́з

кишечнопо́лостные
кишковопорожни́нні

клавиату́ра
клавіату́ра

кла́виша
кла́віша

клад
скарб

кла́дка
кла́дка

кла́рки(а́томные,весовы́е
(ма́ссовые))
кла́рки(а́томні,ма́сові)

класс
клас

класседини́ц
класодини́ць

классифика́ция
класифіка́ція

классифика́цияобъе́ктов
класифіка́ціяоб’є́ктів

классици́зм
класици́зм

класси́ческаямеха́ника
класи́чнамеха́ніка

класси́ческоеопределе́ние
вероя́тности
класи́чнеозна́ченняймові́рності

классмиллиа́рдов
класмілья́рдів

классмиллио́нов
класмільйо́нів

классты́сяч
класти́сяч

кла́ссычисла́
кла́сичисла́

кла́стер
кла́стер

кла́стерa
кла́стери

клатра́ты
клатра́ти

клейно́ды
клейно́ди

кле́тка
кліти́на

кле́точнаяинжене́рия
кліти́ннаінжене́рія

кле́точнаямембра́на
кліти́ннамембра́на

кле́точнаяоболо́чка
кліти́ннаоболо́нка

кле́точнаятео́рия
кліти́ннатео́рія

кле́точноедыха́ние
кліти́нне(ткани́нне)ди́хання

кле́точныевключе́ния
кліти́ннівклю́чення

кле́точныйиммуните́т
кліти́ннийімуніте́т

кле́точныйцентр
кліти́ннийце́нтр

кле́точныйцикл
кліти́ннийцикл

клетча́тка
кліткови́на

клие́нт
кліє́нт

кли́мат
клі́мат

климати́ческиепояса́основны́е
иперехо́дные
клімати́чніпояси́основні́іперехідні́

климатодиагра́мма
кліматодіагра́ма

климатообразу́ющиефа́кторы
кліматотві́рнічи́нники

клин
клин

кли́нопись
клино́пис

клип
кліп

клише́
кліше́

клоа́ка
клоа́ка

клон
клон

клони́рование
клонува́ння

клони́рованиеоргани́змов
клонува́нняоргані́змів

клу́бень
бу́льба

клубенько́выебакте́рии
бу́льбочковібакте́рії

клубнелу́ковица
бульбоцибули́на

клыки́
і́кла
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кера́мика
кера́міка

кероси́н
гас

киберне́тика
кіберне́тика

«ки́борги»
«кі́борги»

Ки́евскаяказа́ччина
Ки́ївськакоза́ччина

Ки́евскаякатастро́фа
Ки́ївськакатастро́фа

килоба́йт
кілоба́йт

киль
кіль

кинема́тика
кінема́тика

кине́тикахими́ческихпроце́ссов
кіне́тикахімі́чнихпроце́сів

кинети́ческаяэне́ргия
кінети́чнаене́ргія

кинетохо́ры
кінетохо́ри

киноаппара́т
кіноапара́т

кипе́ние
кипі́ння

кипяче́ние
кип’яті́ння

кипя́щийслой
кипля́чийшар

кири́ллица
кири́лиця

кирпи́ч
це́гла

ки́слаясоль
ки́сласіль

ки́слаясреда́
ки́слесередо́вище

кислоро́д
ки́сень

кислоро́дноеголода́ние
кисне́веголодува́ння

кислоро́дныйконве́ртер
кисне́вийконве́ртер

кислородотерапи́я
оксигенотерапі́я

кислородсодержа́щие
органи́ческиесоедине́ния
оксигеновмісні́органі́чнісполу́ки

кислородсодержа́щий
кисневмі́сний

кислота́(акри́ловая,
аромати́ческая,многоосно́вная,
бута́новая(ма́сляная),
бромистоводоро́дная,
двухосно́вная,вы́сшая,
глюко́новая,дихлорэта́новая,
этандио́вая(оксала́тная,
щаве́левая),эта́новая(у́ксусная),
жи́рная,иодоводоро́дная,
капро́новая,карбо́ловая,
карбо́новая,у́гольная,мета́новая
(муравьи́ная),моло́чная,
монохлору́ксусная,преде́льная,
непреде́льная,нитра́тная,
нитри́тная,нуклеи́новая,
одноосно́вная,органи́ческая,
неоргани́ческая,олеи́новая,
ортофосфа́тная,пальмити́новая,
хло́рная,пикри́новая,
пропа́новая,силика́тная,
стеари́новая,сульфа́тная,
сульфи́дная,сульфи́тная,
трихлору́ксусная
(трихлорэта́новая),
фтороводоро́дная,хлорнова́тая,
монохлору́ксусная
(хлорэта́новая),
хлороводоро́дная(соля́ная),
хло́ристая)
кислота́(акри́лова,аромати́чна,
багатоосно́вна,бута́нова(ма́сляна),
бромі́дна,двоосно́вна,ви́ща,
глюко́нова,дихлороета́нова,
етандіо́ва(оксала́тна,ща́влева),
ета́нова(о́цтова),жи́рна,йоди́дна,
капро́нова,карбоо́лова,карбо́нова,
карбона́тна,мета́нова(мураши́на),
моло́чна,монохлоро́цтова,наси́чена,
ненаси́чена,нітра́тна,нітри́тна,
нуклеї́нова,одноосно́вна,органі́чна,
неоргані́чна,олеї́нова,ортофосфа́тна,
пальміти́нова,перхлора́тна,
пікри́нова,пропа́нова,силіка́тна,
стеари́нова,сульфа́тна,сульфі́дна,
сільфі́тна,трихлороета́нова,
флуо́ридна,хлора́тна,хлороета́нова,
хлори́дна,хлори́тна)

кисло́тно-осно́вныйката́лиз
кисло́тно-осно́внийката́ліз

кисло́тность
кисло́тність

кисло́тныедожди́
кисло́тнідощі́

кисло́тныеокси́ды(ангидри́ды)
кисло́тніокси́ди(ангідри́ди)

кисло́тныеоса́дки
кисло́тніо́пади

кисло́тныйоста́ток
кисло́тнийза́лишок

кислотосто́йкость
кислотості́йкість
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касто́ровоема́сло
рици́новаолія

катаболи́зм
катаболі́зм(дисиміля́ція)

ката́лиз
ката́ліз

катализа́тор
каталіза́тор

каталити́ческаяреа́кция
каталіти́чнареа́кція

каталити́ческийкре́кинг
нефтепроду́ктов
каталіти́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

катало́г
катало́г

катего́риябезли́чности
катего́ріябезособо́вості

ка́тет
ка́тет

катехи́ны
катехі́ни

катио́н
катіо́н

катио́нводоро́да(прото́н)
гідроге́н-катіо́н(прото́н)

катиони́т
катіоні́т

като́д
като́д

като́дныйпроце́сс
като́днийпроце́с

катодолюминесце́нция
катодолюмінесце́нція

каучу́к(бутадие́новый,
дивини́ловый,изопре́новый,
приро́дный,синтети́ческий,
хлоропре́новый)
каучу́к(бутадіє́новий,дивіні́ловий,
ізопре́новий,приро́дний,
синтети́чний,хлоропре́новий)

ка́чественнаяреа́кция
я́кіснареа́кція

ка́чественноеопределе́ние
я́кісневи́значення

ка́чественныеприлага́тельные
я́кісніприкме́тники

ка́чественныечисли́тельные
я́кіснічислі́вники

ка́чественныйана́лиз
я́кіснийана́ліз

квадра́т
квадра́т

ква́дратедини́чный
квадра́тодини́чний

квадра́тнепо́лныйра́зностидвух
выраже́ний
квадра́тнепо́внийрізни́цідвох
ви́разів

квадра́тнепо́лныйсу́ммыдвух
выраже́ний
квадра́тнепо́внийсу́мидвохви́разів

квадра́тныйметр(м²)
квадра́тнийметр

квадра́тныймиллиме́тр
квадра́тнийміліме́тр

квадра́тныйсантиме́тр
квадра́тнийсантиме́тр

квадра́тра́зностидвух
выраже́ний
квадра́трізни́цідвохви́разів

квадра́тсу́ммыдвухвыраже́ний
квадра́тсу́мидвохви́разів

квадра́тчисла́
квадра́тчисла́

квадриллио́н
квадрильйо́н

ква́нтоваятео́риясве́та
ква́нтоватео́ріясві́тла

ква́нтоваяфи́зика
ква́нтовафі́зика

ква́нтовоечисло́(гла́вное,
орбита́льное,магни́тное,
спи́новое)
ква́нтовечисло́(головне́,орбіта́льне,
магні́тне,спі́нове)
ква́нтовыепостула́тыБо́ра
ква́нтовіпостула́тиБо́ра

ква́нтовыечи́сла
ква́нтовічи́сла

ква́нторвсео́бщности
ква́нторзага́льності

ква́нторсуществова́ния
ква́нторіснува́ння

квантэне́ргии
квантене́ргії

кварк
кварк

кварц
кварц

ква́рцевоестекло́
ква́рцовескло

квасцы́(алюмока́лиевые)
галу́ни(алюмока́лієві)
кватернио́ны
кватерніо́ни

кво́та(э́кспортная)
кво́та(е́кспортна)
кегль
кегль

кембри́йскийпери́од
кембрі́йськийпері́од
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каоли́н
као́лін

капилля́рныеявле́ния
капіля́рнія́вища

капиля́ры
капіля́ри

капитали́зм
капіталі́зм

капро́н
капро́н

ка́пча
CAPTCHA

караве́лла
караве́ла

каранти́н
каранти́н

карбами́д
карбамі́д

карби́д
карбі́д

карби́н
карбі́н

карбоксигемоглоби́н
карбоксигемоглобі́н

карбоксили́рование
карбоксилюва́ння

карбокси́льнаягру́ппа
карбокси́льнагру́па

карбо́н
карбо́н

карбона́рии
карбона́рії

карбона́т
карбона́т

карбона́тнаяжё́сткостьводы́
карбона́тнажорсткість(тве́рдість)
води́

карбона́тнаякислота́
карбона́тнакислота́

карбони́льнаягру́ппа
карбоні́льнагру́па

карбо́новаякислота́
карбо́новакислот́а

карбо́рунд
карбо́рунд

кардио́граф
кардіо́граф

кардиомиоци́ты
кардіоміоци́ти

Кари́бскийкри́зис
Кари́бськакри́за

ка́риес
ка́рієс

кариокине́з
каріокіне́з

кариопла́зма
каріопла́зма
кариоти́п
каріоти́п
ка́рликовость
ка́рликовість
карнали́т
карналі́т
каротино́иды
каротино́їди
Карпа́тскаяСечь
Карпа́тськаСіч
ка́ртаса́йта
ма́паса́йту
ка́ртахромосо́мы
ка́ртахромосо́ми
карте́ль
карте́ль
карти́нный(редкорису́ночный)
план
малю́нковийплан
картографи́ческаяпрое́кция
картографі́чнапроє́кція
ка́ртридж
ка́ртридж
ка́ртыгеографи́ческие
ка́ртигеографі́чні
ка́ртызна́ний(когнити́вные
ка́рты)
ка́ртизна́нь(когніти́вніка́рти)
ка́ртытемати́ческие
ка́ртитемати́чні
ка́ртытопографи́ческие
ка́ртитопографі́чні
ка́ртыэкономи́ческие
ка́ртиекономі́чні
каса́тельная
доти́чна
каса́тельнаякгра́фикуфу́нкции
доти́чнадогр́афікафу́нкції
каса́тельнаякокру́жности
доти́чнадоко́ла
каса́тельнаяпло́скостькко́нусу
доти́чнаплощина́доко́нуса
каса́тельнаяпло́скостьксфе́ре
доти́чнаплощина́досфе́ри
каса́тельнаяпло́скость
кцили́ндру
доти́чнаплощина́доцилі́ндра
каса́тельнаяпло́скостькша́ру
доти́чнаплощина́доку́лі
каса́ющиесясфе́ры
доти́чнісфе́ри
каска́дныетабли́цысти́лей(CSS)
каска́днітабли́цісти́лів(CSS)
ка́ста
ка́ста
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К Кабине́тМини́стровУкраи́ны
Кабіне́тМіні́стрівУкраї́ни

кабота́ж
кабота́ж

кавы́чки
лапки́

ка́дмий
ка́дмій

каза́к
коза́к

каза́цкаяра́да
коза́цькара́да

каза́цкиеклейно́ды
коза́цькіклейно́ди

каза́цкиеле́тописи
коза́цькіліто́писи

«каза́цкоебаро́кко»
«коза́цькебаро́ко»

казна́
казна́

ка́зус
ка́зус

кайнозо́йскаяэ́ра
кайнозо́йськае́ра

каламбу́р
каламбу́р

ка́лий
ка́лій

ка́лий-на́триевыйнасо́с
калій-на́трієвийнасо́с

ка́лийнаясели́тра
ка́лійнаселі́тра

ка́лия(броми́д,гидрокси́д,иоди́д,
карбона́т,мангана́т,надперокси́д,
нитра́т,нитри́т,окси́д,
ортофосфа́т,пермангана́т,
сульфа́т,сульфи́д,сульфи́т,
хлори́д)
ка́лій(бромі́д,гідрокси́д,йоди́д,
карбона́т,мангана́т,надперокси́д,
нітра́т,нітри́т,окси́д,ортофосфа́т,
пермангана́т,сульфа́т,сульфі́д,
сульфі́т,хлори́д)

каллигра́фия
калігра́фія

калло́рия
кало́рія

ка́ллус
ка́лус

калори́метр
калори́метр

калориметри́я
калориметрі́я

кальвини́зм
кальвіні́зм

ка́лька
ка́лька

кальки́рование
калькува́ння

калькуля́тор
калькуля́тор

ка́льций(гидри́д,гидрокарбона́т,
гидроортофосфа́т,
дигидроортофосфа́т,карби́д,
карбона́т,нитра́т,нитри́д,
ортофосфа́т,сахара́т,сульфа́т,
хлори́д)
ка́льцій(гідри́д,гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,
дигідрогенортофосфа́т,карбі́д,
карбона́т,нітра́т,нітри́д,ортофосфа́т,
сахара́т,сульфа́т,хлори́д)

ка́мбий
ка́мбій

каменноу́гольныйпери́од
кам’яновугі́льнийпері́од

ка́менныйвек
кам’яни́йвік

ка́менныйу́голь
кам’яне́вугі́лля

ка́мпос
ка́мпос

ка́мфора
ка́мфора

кана́лновосте́й
кана́лнови́н

кана́лсвя́зи
кана́лзв’язку́

кана́лыороси́тельные,
осуши́тельные,судохо́дные
кана́лизро́шувальні,осу́шувальні,
суднопла́вні

кана́лыпереда́чида́нных
кана́липередава́нняда́них

кана́льцеваясекре́ция
кана́льцевасекре́ція

канони́ческоеразложе́ние
каноні́чнийро́зклад

канцероге́ны
канцероге́ни

каньо́н
каньйо́н
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Й йоди́рованнаясоль
йодо́ванасіль
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исково́езаявле́ние
позовна́зая́ва
ископа́емое
копа́лина
искрово́йразря́д
іскрови́йрозря́д
иску́сственнаяэкосисте́ма
шту́чнаекосисте́ма
иску́сственноеволокно́
шту́чневолокно́
иску́сственноеоплодотворе́ние
шту́чнезаплі́днення
иску́сственныесоо́бщества
расте́ний
шту́чніросли́нніугрупо́вання
иску́сственныйиммуните́т
шту́чнийімуніте́т
иску́сственныйинтелле́кт
шту́чнийінтеле́кт
иску́сственныйотбо́р
шту́чнийдобі́р
иску́сственныйспу́тник
шту́чнийсупу́тник
исла́м
ісла́м
исла́мскаяреволю́ция
ісла́мськареволю́ція
исла́мскийфундаментали́зм
ісла́мськийфундаменталі́зм
испаре́ниеводы́расте́нием
випаро́вуванняводи́росли́ною
испаре́ние(жи́дкости)
випаро́вування(рідини́)
испаре́ниеиконденса́ция
випаро́вуванняіконденса́ція
исполни́тель
викона́вець
исполни́тельнаявласть
викона́вчавла́да
исполня́емостьалгори́тма
вико́нуваністьалгори́тму
испо́льзование
використа́ння
исправи́тельныерабо́ты
виправні́робо́ти
испыта́ние
випро́бування
испы́тывать
випробо́вувати
иссле́дование
дослі́дження
иссле́дованиефу́нкции
дослі́дженняфу́нкції
и́стинныйраство́р
і́стиннийро́зчин
исто́к[реки]
ви́тік[ріки]
истори́зм
істори́зм
исто́рик
істо́рик
исто́рико-географи́ческийрегио́н
істо́рико-географі́чнийрегіо́н

истори́ческаяка́рта
істори́чнака́рта
истори́ческаяли́чность
істори́чнаосо́ба
истори́ческаяпа́мять
істори́чнапа́м'ять
истори́ческаяпо́весть
істори́чнапо́вість
истори́ческиеисто́чники
істори́чніджере́ла
истори́ческиепе́сни
істори́чніпісні́
истори́ческийпа́мятник
істори́чнапа́м’ятка
истори́ческийрома́н
істори́чнийрома́н
истори́ческийфакт
істори́чнийфакт
истори́ческоевре́мя
істори́чнийчас
истори́ческоеиссле́дование
істори́чнедослі́дження
исто́рия
істо́рія
исто́чник
джерело́
исто́чники
джере́ла
исто́чникиинформа́ции
джере́лаінформа́ції
исто́чникипра́ва
джере́лапра́ва
исто́чникповы́шеннойопа́сности
джерело́підви́щеноїнебезпе́ки
исто́чниксве́та
джерело́сві́тла
исхо́дблагоприя́тный
результа́тсприя́тливий
исхо́дноевещество́(соедине́ние,
смесь)
вихідна́речовина́(сполу́ка,су́міш)
исхо́дныеда́нные
вихідні́да́ні
исхо́дыравновозмо́жные
результа́тирівноможли́ві
итера́ция
ітера́ція
ихтиоза́вры
іхтіоза́ври
ишеми́я
ішемі́я
ИЮПА́К
ІЮПА́К
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интерфе́йспо́льзователя
інтерфе́йскористувача́
интерфере́нция
інтерфере́нція
интерфере́нцияидифра́кция
волн
інтерфере́нціяідифра́кціяхвиль
интерфере́нциясве́та
інтерфере́нціясві́тла
интерферо́метрМайкельсо́на
інтерферо́метрМайкельсо́на
интерферо́н
інтерферо́н
инти́мнаяли́рика
інти́мналі́рика
интона́ция
інтона́ція
инфа́ркт
інфа́ркт
инфекцио́нныеболе́зни
інфекці́йніхворо́би
инфинити́в
інфініти́в
инфля́ция
інфля́ція
информа́тика
інформа́тика
информати́ческая
компете́нтность
інформати́чнакомпете́нтність
информацио́ннаябезопа́сность
інформаці́йнабезпе́ка
информацио́ннаягра́мотность
інформаці́йнагра́мотність
информацио́ннаягра́фика
(инфогра́фика)
інформаці́йнагра́фіка(інфогра́фіка)
информацио́нная
(компью́терная)техноло́гия
інформаці́йна(комп'ю́терна)
техноло́гія
информацио́ннаякульту́ра
інформаці́йнакульту́ра
информацио́ннаямоде́ль
інформаці́йнамоде́ль
информацио́ннаяРНК(ИРНК)
інформаці́йнаРНК(ІРНК)
информацио́ннаясисте́ма
інформаці́йнасисте́ма
информацио́ннаятехноло́гия
інформаці́йнатехноло́гія
информацио́нное
(постиндустриа́льное)о́бщество
інформаці́йне(постіндустріа́льне)
суспі́льство
информацио́нно-
коммуникацио́нная
инфраструкту́ра
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра
информацио́нно-
коммуникацио́нныетехноло́гии
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії

информацио́нныйпроце́сс
інформаці́йнийпроце́с
информацио́нныйресу́рс
інформаці́йнийресу́рс
информа́ция
інформа́ція
инфразву́к
інфразву́к
инфракра́сноеизлуче́ние
інфрачерво́невипромі́нювання
инфраструкту́ра
інфраструкту́ра
инфузо́рия
інфузо́рія
ио́д
йод
иоди́д
йоди́д
иодоводоро́д
йодово́день
иодоводоро́днаякислота́
йоди́дна(йодоводне́ва)кислота́
иодофо́рм(трииодмета́н)
йодофо́рм
ио́н
йон
ио́наммо́ния(аммо́ний-ио́н)
йонамо́нію
ио́нводоро́да(гидроге́н-ио́н)
гідроге́н-іо́н
ио́нгидроксо́ния
гідроксо́ніюйон
иониза́ция
йоніза́ція
ио́нно-молекуля́рноеуравне́ние
реа́кции(по́лное,сокращё́нное)
йо́нно-молекуля́рнерівня́нняреа́кції
(по́вне,скоро́чене)
ио́нный(-ая)(обме́н,связь)
йо́нний(зв’язо́к,о́бмін)
ионообме́ннаяадсо́рбция
йоннообмі́ннаадсо́рбція
ионообме́ннаясмола́
йоннообмі́ннасмола́
иро́ния
іро́нія
иррадиа́ция
іррадіа́ція
иррациона́льноечисло́
ірраціона́льнечисло́
ирригацио́нное(ороси́тельное)
земледе́лие
іригаці́йне(зро́шувальне)
землеро́бство
иррига́ция
ірига́ція
исключе́ние
ви́няток
исключе́ние(изпра́вила)
ви́няток(ізпра́вила)
исключи́тельный
винятко́вий
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индоевропе́йскиеязыки́
індоєвропе́йськімо́ви
индуи́зм
індуї́зм
индукти́вность
індукти́вність
индукти́вный(индукцио́нный)
эффе́кт
індукці́йнийефе́кт
индукцио́нныйток
індукці́йнийструм
инду́кция
інду́кція
индустриализа́ция
індустріаліза́ція
индустриа́льная(промы́шленная)
револю́ция
індустріа́льна(промисло́ва)
револю́ція
индустриа́льноео́бщество
індустріа́льнесуспі́льство
индуци́рованныемута́ции
індуко́ванімута́ції
и́ней
і́ній
ине́ртнаяма́сса
іне́ртнама́са
ине́ртность
іне́ртність
ине́ртный(элеме́нт,газ)
іне́ртний(елеме́нт,газ)
инерциа́льнаясисте́маотсчё́та
інерціа́льнасисте́маві́дліку
ине́рция
іне́рція
инжене́р-техно́лог
інжене́р-техно́лог
инжене́р-хи́мик
інжене́р-хі́мік
инквизи́ция
інквізи́ція
инкорпора́ция
інкорпора́ція
инкуба́тор
інкуба́тор
иннова́ция
іннова́ція
иностра́нец
інозе́мець
иностра́нныеслова́
іншомо́вніслова́
иноязы́чный
іншомо́вний
инсектици́д
інсектици́д
инсталля́ция
інсталя́ція
инста́нциясуда́
інста́нціясу́ду
инсти́нкт
інсти́нкт

институ́тнау́чно-
иссле́довательский
інститу́тнауко́во-до́слідний
инструме́нт
інструме́нт
инсули́н
інсулі́н
интегра́л
інтегра́л
интегра́лнеопределё́нный
інтегра́лневи́значений
интегра́лопределё́нный
інтегра́лви́значений
интегра́льнаямикросхе́ма
інтегра́льнамікросхе́ма
интегра́льнаясу́мма
інтегра́льнасу́ма
интегра́льныйнационали́зм
інтегра́льнийнаціоналі́зм
интеграцио́нныепроце́ссы
інтеграці́йніпроце́си
интегра́ция
інтегра́ція
интегра́цияэкономи́ческая,
полити́ческая
інтегра́ціяекономі́чна,політи́чна
интеллектуа́льнаясо́бственность
інтелектуа́льнавла́сність
интеллиге́нция
інтеліге́нція
интенси́вноеразви́тиеэконо́мики
інтенси́внийро́звитокеконо́міки
интеракти́внаяонла́йн-доска́
інтеракти́внаонла́йн-до́шка
интеракти́вностьпрогра́ммного
сре́дства
інтеракти́вністьпрогра́многоза́собу
интеракти́вныйрежи́м
інтеракти́внийрежи́м
интерва́л
інтерва́л
интерве́нция
інтерве́нція
интерли́нгва
інтерлі́нгва
интерметалли́ческоесоедине́ние
інтерметалі́чнасполу́ка
Интерне́т
інтерне́т
интерне́т-ба́нкинг
інтерне́т-ба́нкінг
интерне́т-безопа́сность
інтерне́т-безпе́ка
интерне́т-марке́тинг
інтерне́т-ма́ркетинг
интерне́т-ресу́рс
інтерне́т-ресу́рс
интерпрета́ция
інтерпрета́ція
интерфа́за
інтерфа́за
интерфе́йс
інтерфе́йс
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изохо́рныйпроце́сс
ізохо́рнийпроце́с
изоэлектро́нныечасти́цы
ізоелектро́ннічасти́нки
изумру́д
смара́гд
изъяви́тельноенаклоне́ние
глаго́ла
ді́йснийспо́сібдієсло́ва
ико́на
іко́на
ико́нка
іко́нка
икоса́эдр
ікоса́едр
икра́
ікра́
има́го
іма́го
имена́со́бственные
вла́сніна́зви
имени́тельныйпаде́ж
називни́йвідмі́нок
именна́ячастьсоставно́го
сказу́емого
іменна́части́наскла́деногопри́судка
именно́есказу́емое
іменни́йпри́судок
иммигра́ция
іммігра́ція
иммуниза́ция
імуніза́ція
имму́ннаяпа́мять
іму́ннапа́м’ять
имму́ннаясисте́ма
іму́ннасисте́ма
имму́нныйотве́т
іму́ннаві́дповідь
иммунодефици́т
імунодефіци́т
иммунокорре́кция
імунокоре́кція
иммунотерапи́я
імунотерапі́я
импе́рия
імпе́рія
импи́чмент
імпі́чмент
имплика́циявыска́зываний
імпліка́ціявисло́влювань
имплика́цияпредика́тов
імпліка́ціяпредика́тів
и́мпорт
і́мпорт
и́мпортфа́йла
і́мпортфа́йлу
импрессиони́зм
імпресіоні́зм
импровиза́ция
імпровіза́ція
и́мпульсте́ла
і́мпульсті́ла

иму́щественныеправа́
майнові́права́
иму́щество
майно́
и́мяприлага́тельное
прикме́тник
и́мясуществи́тельное
іме́нник
и́мяустро́йствасохране́ния
да́нных
ім’я́при́строюзбере́женняда́них
и́мяфа́йлаилипа́пки
ім’я́фа́йлуабопа́пки
и́мячисли́тельное
числі́вник
инвази́вноезаболева́ние
інвазі́йнезахво́рювання
инвази́вныеболе́зни
інвазі́йніхворо́би
инвариа́нт
інваріа́нт
инвариа́нтность
інваріа́нтність
инве́ртный(инверти́рованный)
са́хар
інверто́ванийцу́кор
инвести́ции(вложе́ние
капита́лов)
інвести́ції(вкла́деннякапіта́лів)
инвести́ция
інвести́ції
ингиби́тор
інгібі́тор
ингиби́тор(замедли́тель)
упові́льнювач(інгібі́тор)
и́ндекс
і́ндекс
и́ндексма́ссыте́ла
і́ндексма́ситі́ла
и́ндексчелове́ческогоразви́тия
(ИЧР)
і́ндекслюдсько́горо́звитку(ІЛР)
индиви́д
індиві́д
индивидуа́льноеповеде́ние
індивідуа́льнаповеді́нка
индивидуа́льноеразви́тие
органи́зма
індивідуа́льнийро́звитокоргані́зму
индивидуа́льныйакт
індивідуа́льнийакт
индивидуа́льныйотбо́р
індивідуа́льнийдобі́р
и́ндий
і́ндій
индика́тор
індика́тор
индика́торы(кисло́тно-осно́вные,
ла́кмус,мети́ловыйора́нжевый,
универса́льный,фенолфталеи́н)
індика́тори(кисло́тно-осно́вні,
ла́кмус,мети́ловийора́нжевий,
універса́льний,фенолфталеї́н)
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И иго́льчатыйкриста́лл
голча́стийкриста́л
идеа́льныйгаз
ідеа́льнийгаз
идентифика́тор
ідентифіка́тор
идентифика́ция(вещества́,
характеристи́ческой
(функциона́льной)гру́ппы,
хими́ческойсвя́зи)
ідентифіка́ція(речовини́,
характеристи́чної(функціона́льної)
гру́пи,хімі́чногозв’язку́)
идеоло́гия
ідеоло́гія
иде́я
іде́я
идиоадапта́ция
ідіоадапта́ція
идио́ма
ідіо́ма
иезуи́ты
єзуї́ти
иерархи́ческаясисте́ма
ієрархі́чнасисте́ма
иера́рхия
ієра́рхія
иеро́глиф
ієро́гліф
иероглифи́ческоеписьмо́
ієрогліфі́чнеписьмо́
избира́тельныйо́круг
ви́борчийо́круг
избы́ток
на́длишок
избы́точноедавле́ние
надлишко́вийтиск
избы́точноепита́ние
надмі́рнехарчува́ння
известкова́ние
вапнува́ння
известко́ваявода́
вапня́навода́
известня́к
вапня́к
и́звесть(га́шеная,нега́шеная)
вапно́(га́шене,нега́шене)
изви́лины
зви́вини
извлече́ние(при́месей)
ви́лучення(до́мішок)
изго́и
ізго́ї
изда́тельскаясисте́ма
видавни́часисте́ма
изложе́ние;преда́ние
пере́каз

излуче́ние
випромі́нювання
излуче́ние(электромагни́тное,
инфракра́сное,рентеге́новское,
ультрафиоле́товое)
вимпромі́нення(електромагні́тне,
інфрачерво́не,рентге́нівське,
ультрафіоле́тове)
измельче́ние
подрі́бнення
измене́ниеагрега́тныхсостоя́ний
вещества́
змі́наагрега́тнихста́нівречовини́
измене́ниецве́та(индика́тора,
сме́си)
змі́нако́льору(індика́тора,су́міші)
изме́нчивость
мінли́вість
измере́ниеотре́зков
вимі́рюваннявідрі́зків
измере́ниеугло́в
вимі́рюваннякуті́в
измере́нияпрямоуго́льного
параллелепи́педа
ви́мірипрямоку́тногопаралелепі́педа
и́зморозь
па́морозь
и́зморось,мо́рось
мря́ка
изоба́рныйпроце́сс
ізоба́рнийпроце́с
изобута́н(метилпропа́н)
ізобута́н(метилпропа́н)
изога́мия
ізога́мія
изоля́ция
ізоля́ція
изоме́р
ізоме́р
изомериза́ция
ізомериза́ція
изоме́рия
ізоме́рія
изоморфи́зм
ізоморфі́зм
изопре́н
ізопре́н
изопроце́сс
ізопроце́с
изоте́рма
ізоте́рма
изотерми́ческийпроце́сс
ізотермі́чнийпроце́с
изото́п
ізото́п
изото́пы
ізото́пи
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значе́ниевыраже́ния
спереме́нной
зна́ченняви́разузізмі́нною

значе́ниевыраже́ниячислово́го
зна́ченняви́разучислово́го

значе́ниефу́нкции
зна́ченняфу́нкції

зна́чимыеча́стисло́ва
значу́щічасти́нисло́ва

зоб
во́ло

зо́лото
зо́лото

«золото́е»пра́виломеха́ники
«золоте́пра́вило»меха́ніки

«Золото́еспоко́йствие»
«Золоти́йспо́кій»

золь
золь

зо́навса́сывания
зо́навсмо́ктування

зо́наделе́ния
зо́напо́ділу

зона́льностьгоризонта́льная
зона́льністьгоризонта́льна

зо́нарастяже́ния
зо́наро́зтягу

зо́наро́ста
зо́наро́сту

зо́насвобо́днойторго́вли
зо́наві́льноїторгі́влі

зооло́гия
зооло́гія

зоопа́рк
зоопа́рк

зоопсихоло́гия
зоопсихоло́гія

зооспо́ры
зооспо́ри

зрачо́к
зіни́ця

зре́лыйпери́од
зрі́лийпері́од

зре́ние
зір

зри́тельнаясенсо́рнаясисте́ма
зорова́сенсо́рнасисте́ма

зри́тельныйпигме́нт(мелани́н)
зорови́йпігме́нт(мелані́н)

зубно́йзвук
зубни́йзвук

зу́бы
зу́би
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заро́дышевыелистки́
зародко́вілистки́

заро́дышевыйпери́од
зародко́вийпері́од

за́росток
за́росток

заря́д
заря́д

заря́дядра́а́тома
заря́дядра́а́тома

Засто́й
Засті́й

затве́рдевание
тверді́ння

затвердева́ниецеме́нта
тужаві́нняцеме́нту

защи́та
за́хист

защи́тада́нных
за́хистда́них

защи́тамета́лловоткорро́зии
(ано́дная,като́дная,
проте́кторная)
за́хистмета́ліввідкоро́зії(ано́дний,
като́дний,проте́кторний)

защи́тасообще́ний
за́хистповідо́млень

защи́таче́сти,досто́инства
иделово́йрепута́циили́чности
за́хистче́сті,гі́дностітаділово́ї
репута́ціїосо́би

защи́тнаяокра́ска
захисне́заба́рвлення

защи́тник
захисни́к

защи́тноеповеде́ние
захисна́поведі́нка

защи́тныеочки́
захисні́окуля́ри

збаланси́рованноепита́ние
збалансо́ванехарчува́ння

зва́тельныйпаде́ж
кли́чнафо́рма,кли́чнийвідмі́нок

«звёздныево́йны»
«Зо́ряніві́йни»

зве́ньяло́маной
ла́нкила́маної

зверозу́быея́щеры(териодо́нты)
звірозу́бія́щери(теріодо́нти)

зво́нкий
дзвінки́й

зву́кире́чи
зву́кимо́влення

звуковы́ево́лны
звукові́хви́лі

зелё́наякни́га
зеле́накни́га

Зелё́наякни́гаУкраи́ны
Зеле́накни́гаУкраї́ни

Зелё́наяреволю́ция
Зеле́нареволю́ція

зелё́наяхи́мия
зеле́нахі́мія

зелё́ныево́доросли
зеле́ніво́дорості

зелё́ныеже́лезы
зеле́ніза́лози

земе́льноепра́во
земе́льнепра́во

земе́льныересу́рсы
земе́льніресу́рси

земе́льныеспо́ры
земе́льнісупере́чки

землеобеспе́ченность
землезабезпе́ченість

землетрясе́ние
землетру́с

Зе́мскийсобо́р
Зе́мськийсобо́р

зе́мство
зе́мство

зерка́льноеизображе́ние
дзерка́льнезобра́ження

зиго́та
зиго́та

зимо́вник
зимівни́к

знак
знак

зна́кибезопа́сности
(запреща́ющие,
предупрежда́ющие,
предпи́сывающие,указа́тельные,
информацио́нные)
зна́кибезпе́ки(заборо́нні,
попере́джувальні,розпоря́дчі,
вказівні́,інформаці́йні)

зна́кинера́венства
зна́кинері́вності

зна́киэкологи́ческоймаркиро́вки
зна́киекологі́чногомаркува́ння

знакпрепина́ния
розділо́вийзнак

знамена́тельдро́би
знаме́нникдро́бу

значе́ниевыраже́ния
зна́ченняви́разу
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зако́нотраже́ния
зако́нвідбива́ння

зако́нПаска́ля
зако́нПаска́ля

зако́нпреломле́ниясве́та
зако́нзало́млення

зако́нпрямолине́йного
распостране́ниясве́та
зако́нпрямоліні́йногопоши́рення
сві́тла

зако́нрадиоакти́вногораспа́да
зако́нрадіоакти́вногоро́зпаду

зако́нрасщепле́ния
зако́нрозще́плення

зако́нсохране́нияи́мпульса
зако́нзбере́женняі́мпульсу

зако́нсохране́ниямехани́ческой
эне́ргии
зако́нзбере́женнямехані́чноїене́ргії

зако́нсохране́нияэлектри́ческого
заря́да
зако́нзбере́женняелектри́чного
заря́́ду

зако́нчистоты́гаме́т
зако́нчистоти́гаме́т

зако́нШа́рля
зако́нШа́рля

зако́ныгеометри́ческойо́птики
зако́нигеометри́чноїо́птики

зако́ныНьюто́на
зако́ниНьюто́на

зако́ныпостоя́нногото́ка
зако́нипості́йногостру́му

зако́нытермодина́мики
зако́нитермодина́міки

зако́ныФараде́я
зако́ниФараде́я

зако́ныфотоэффе́кта
зако́нифотоефе́кту

зако́нэлектромагни́тной
инду́кции
зако́нелектромагні́тноїінду́кції

закры́таясисте́ма
закри́тасисте́ма

за́купы(крестья́не)
за́купи(селя́ни)

за́лежируды́
по́кладируди́

зали́в
зато́ка

зали́вкаобъе́ктовтабли́цы
зали́вкаоб’є́ктівтабли́ці

зали́вкарису́нка
зали́вкарису́нка

замедле́ние
упові́льнення

замедле́ниехими́ческойреа́кции
упові́льненняхімі́чноїреа́кції

заме́дленныйпроце́сс
упові́льненийпроце́с

замедля́тьхими́ческуюреа́кцию
упові́льнюватихімі́чнуреа́кцію

замени́маяаминокислота́
замі́ннаамінокислота́

замести́тель,замени́тель
замісни́к

замеща́ть
замі́щувати

замеще́ние
замі́щення

за́мкнутаякровено́снаясисте́ма
за́мкненакровоно́снасисте́ма

за́мкнутая(цепь)
за́мкнений(ланцю́г)

замыка́ющиекле́тки
продихо́вікліти́ни

за́нятостьнаселе́ния
за́йнятістьнасе́лення

за́падники
за́хідники

запаса́ющаяосновна́яткань
запаса́ючаосновна́ткани́на

запи́ска
запи́ска

за́пись(корте́ж)
за́пис(корте́ж)

запове́дник
запові́дник

запове́дникбиосфе́рный,
приро́дный
запові́дникбіосфе́рний,приро́дний

запове́дноеуро́чище
запові́днеуро́чище

запове́дныеуро́чища
запові́дніуро́чища

запомина́ние
запам'ято́вування

Запоро́жскаяСечь
Запоро́зькаСіч

запро́сба́зыда́нных
за́питба́зида́них

за́пускпрогра́ммынавыполне́ние
за́пускпрогра́минавикона́ння

запята́я
ко́ма

за́работнаяпла́та
заробі́тнапла́та

заро́дыш
за́родок

заро́дышевоеразви́тие
зародко́вийро́звиток
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З забасто́вка
страйк

завеща́ние
запові́т

зави́симоесло́во
зале́жнесло́во

зави́симость
зале́жність

зави́симостьуде́льного
сопротивле́ниямета́ллов
иэлектроли́товоттемперату́ры
зале́жністьпито́могоо́порумета́лів
іелектролі́тіввідтемперату́ри

зави́симыестра́ныитеррито́рии
зале́жнікраї́ниітерито́рії

зага́дка
за́га́дка

загрязне́ние
забру́днення

загрязне́ниеокружа́ющейсреды́
забру́дненнядовкі́лля

загрязнё́нный
забру́днений

загусти́тель
загу́сник

зада́чаоптимиза́ции
зада́чаоптиміза́ції

заднеязы́чный
задньоязико́вий

Задуна́йскаяСечь
Задуна́йськаСіч

зажи́м
затиска́ч

заи́мствование
запози́чення

зайцеобра́зные
зайцеподі́бні

зака́зник
зака́зник

зака́зники
заказ́ники

зака́ливание(ста́ли)
загарто́вування(ста́лі)

закла́дка
закла́дка

заключе́ниетеоре́мы
ви́сновоктеоре́ми

зако́н
зако́н

зако́н(Авога́дро,Гей-Люсса́ка,
де́йствиямасс,сохране́нияма́ссы,
переоди́ческий,постоя́нства
соста́вавещества́)
зако́н(Авога́дро,Гей-Люсса́ка,ді́ючих
мас,збере́женняма́си,періоди́чний,
ста́лостіскла́ду)

зако́нАрхиме́да
зако́нАрхіме́да

зако́нБо́йля–Марио́тта
зако́нБо́йля–Маріо́тта

зако́нвсеми́рноготяготе́ния
зако́нвсесві́тньоготяжі́ння

зако́нГей-Люсса́ка
зако́нГей-Люсса́ка

зако́нгомологи́ческихрядо́в
насле́дственнойизме́нчивости
зако́нгомологі́чнихряді́вспадко́вої
мінли́вості

зако́нГу́ка
зако́нГу́ка

зако́нДжо́уля–Ле́нца
зако́нДжо́уля–Ле́нца

зако́нисключе́ниятре́тьего
зако́нви́ключеннятре́тього

зако́нКуло́на
зако́нКуло́на

зако́нМо́ргана
зако́нМо́ргана

зако́ннезави́симого
комбини́рованияпри́знаков
зако́ннезале́жногокомбінува́ння
ста́нівозна́к

зако́нность
зако́нність

законода́тельнаявласть
законода́вчавла́да

законода́тельнаяинициати́ва
законода́вчаініціати́ва

законода́тельныйпроце́сс
законода́вчийпроце́с

законода́тельство
законода́вство

зако́нО́мадляпо́лнойцепи́
зако́нО́мадляпо́вногоко́ла

зако́нО́мадляуча́сткацепи́
зако́нО́мадляділя́нкико́ла

закономе́рность
закономі́рність

«Зако́нопяти́колоска́х»
«Зако́нпроп’я́тьколоскі́в»
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жи́дкоемы́ло
рідке́ми́ло

жи́дкоестекло́
рідке́скло́

жи́дкоето́пливо
рідке́па́ливо

жи́дкостно-мозаи́чнаямоде́ль
строе́ниякле́точноймембра́ны
ріди́нно-мозаї́чнамоде́льбудо́ви
кліти́нноїмембра́ни

жи́дкость
рідина́

жи́зненнаяё́мкостьлё́гких
життє́ває́мністьлеге́нів

жи́зненнаяси́ла(по
виталисти́ческойтео́рии)
життє́васи́ла(увіталісти́чнійтео́рії)

жи́зненнаяфо́рмарасте́ний
життє́вафо́рмаросли́н

жи́зненныйцикл
життє́вийцикл

жизнь
життя́

жи́лкалиста́
жи́лкалистка́

жилкова́ние
жилкува́ння

жир(натура́льный,
иску́сственный)
жир(натура́льний,шту́чний)

жи́рнаякислота́
жи́рнакислота́

жи́рныекисло́ты
жи́рнікисло́ти

жирова́яткань
жи́роваткани́на

жирово́ете́ло
жи́роветі́ло

жиры́
жири́

жужжа́льца
дзи́жчальця

журна́л
журна́л
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Ж жа́берныекры́шки
зя́бровікри́шки

жа́берныеще́ли
зя́бровіщіли́ни

жа́бры
зя́бра

жа́дныйалгори́тм
жа́дібнийалгори́тм

жаля́щиекле́тки
жалкі́кліти́ни

жанр
жанр

жанрре́чи
жанрмо́влення

жарго́н
жарго́н

жаргони́зм
жаргоні́зм

жароусто́йчивость
жарості́йкість(жаротри́вкість)

жароусто́йчивый
жаростійки́й(жаротривки́й)

жгу́тик
джгу́тик

«жда́новщина»
«жда́новщина»

желати́н
желати́н

желези́стыекле́тки
залози́стікліти́ни

желези́стыйэпите́лий
залози́стийепіте́лій

желе́знаяока́лина
залі́знаока́лина

желе́зныйвек
залі́знийвік

желе́зныйколчеда́н
колчеда́нзалі́зний

желе́зо
залі́зо

железобакте́рии
залізобакте́рії

железобето́н
залізобето́н

же́лезы
за́лози

же́лезывне́шнейсекре́ции
за́лозизо́внішньоїсекре́ції
(екзокри́нні)

же́лезывну́треннейсекре́ции
за́лозивну́трішньоїсекре́ції
(ендокри́нні)

же́лезысме́шаннойсекре́ции
за́лозизмі́шаноїсекре́ції

жё́лтоепятно́
жо́втапля́ма

желу́док
шлу́нок

желу́дочкисе́рдца
шлу́ночкисе́рця

желу́дочныйсок
шлунко́вийсік

желчнока́меннаяболе́знь
жовчокам’яна́хворо́ба

же́лчныйпузы́рь
жо́вчнийміху́р

жёлчь
жовч

же́мчуг
перли́на

жемчу́жина
перли́на

же́нскийрод
жіно́чийрід

жерло́
жерло́

жё́сткаявода́
жорстка́вода́

же́сткиймагни́тныйдиск
жорстки́ймагні́тнийдиск

жё́сткостьводы́
жо́рсткістьводи́

жжё́наяизвесть
па́леневапно́

жжё́ныйгипс
па́ленийгіпс

живо́евещество́биосфе́ры
жива́речовина́біосфе́ри

живорожде́ние
живонаро́дження

живо́тные-биореа́кторы
твари́ни-біореа́ктори

жи́дкаяфа́за
рідка́фа́за
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Е евроинтегра́ция
євроінтегра́ція

«Евромайда́н»
«Євромайда́н»

Европе́йскийбанкреконстру́кции
иразви́тия(ЕБРР)
Європе́йськийбанкреконстру́кції
таро́звитку(ЄБРР)

Европе́йскийСою́з(ЕС)
Європе́йськийСою́з(ЄС)

едини́цадлины́
одини́цядовжини́

едини́цаизмере́ния
одини́цявимі́рювання

едини́цыизмере́ниядлины́
двои́чногоко́да
одини́цівимі́рюваннядовжини́
двійко́вогоко́ду

едини́чнаяокру́жность
одини́чнеко́ло

едини́чноеи́мясуществи́тельное
одини́чнийіме́нник

еди́нственноечисло́
однина́

е́дкийнатр
їдки́йнатр

е́дкоевещество́
їдка́речовина́

е́дкоека́ли
їдке́ка́лі

ё́мкость
є́мкість(є́мність)

ё́мкостьплоско́гоконденса́тора
є́мністьплоско́гоконденса́тора

ендокриноло́гия
ендокриноло́гія

ено́л(алкено́л)
ено́л

епа́рхия
єпа́рхія

ерети́к
єрети́к

есте́ственнаянау́ка
природни́чанау́ка

есте́ственно-нау́чныйподхо́д
природни́чо-науко́вийпідхі́д

есте́ственныйиммуните́т
приро́днийімуніте́т

есте́ственныйотбо́р
приро́днийдобі́р
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дра́йвер
дра́йвер

драмати́ческоепроизведе́ние
драмати́чнийтвір

драматурги́я
драматургі́я

древеси́на
деревина́

древе́сныйспирт
деревни́йспирт

древе́сныйу́голь
деревне́вугі́лля

древне́йшиелю́ди
найдавні́шілю́ди(архантро́пи)

древнеру́сскийязы́к
давньору́ськамо́ва

дре́вниелю́ди
да́внілю́ди

дрейфге́нов
дрейфге́нів

дрейфльда
дрейфкри́ги

дриопите́ки
дріопіте́ки

дро́бидесяти́чные
дро́бидесятко́ві

дро́биобыкнове́нные
дро́бизвича́йні

дробле́ние
дро́блення

дро́бнаячастьдесяти́чнойдро́би
сме́шанногочисла́
дробова́части́надеся́тковогодро́бу
мі́шаногочисла́

дро́бныечисли́тельные
дробові́числі́вники

дробьбесконе́чная
дрібнескінче́нний

дробьнепра́вильная
дрібнепра́вильний

дробьнесократи́мая
дрібнескоро́тний

дробьпериоди́ческаядесяти́чная
дрібперіоди́чнийдесятко́вий

дробьпра́вильная
дрібпра́вильний

дро́жжи
дрі́жджі

дружи́на
дружи́на

дуалисти́ческаямона́рхия
дуалісти́чнамона́рхія

дуга́окру́жности
дуга́ко́ла

дугово́йразря́д
дугови́йрозря́д

ду́ма;мысль,размышле́ние
ду́ма
дуумвира́т
дуумвіра́т
духо́вно-ры́царскиеордена́
духо́вно-ри́царськіорде́ни
души́стое(вещество́)
запашна́(речовина́)
дыра́
ді́рка
дыха́ние
ди́хання
дыха́ниевне́шнее
ди́ханнязо́внішнє
дыха́ниевну́треннее
ди́ханнявну́трішнє
дыха́ниекле́точное
ди́ханнякліти́нне
дыха́тельнаянедоста́точность
ди́хальнанедоста́тність
дыха́тельнаясисте́ма
ди́хальнасисте́ма
дыха́тельныеко́рни
ди́хальніко́рені
дыха́тельныепути́
ди́хальнішляхи́
дыха́тельныйобъе́м
ди́хальнийоб’є́м
дыха́тельныйце́нтр
ди́хальнийцентр
дю́жина
дюжина
дюйм
дюйм
дю́ны
дю́ни
дюра́ль(дюралюми́ний)
дюра́ль(дюралюмі́ній)
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дифференциа́ция
диференціа́ція

дифференциа́циякле́ток
диференціа́ціякліти́н

дифференци́рование
диференціюва́ння

диффу́зия
дифу́зія

диффузо́р
дифузо́р

дихлормета́н
дихлоромета́н

диэле́ктрик
діеле́ктрик

диэле́ктрики
діеле́ктрики

диэлектри́ческаяпроница́емость
діелектри́чнапрони́кність

длина́ве́ктора
довжина́ве́ктора

длина́двои́чногоко́да
довжина́двійко́вогоко́ду

длина́ло́маной
довжина́ла́маної

длина́окру́жности
довжина́ко́ла

длина́отре́зка
довжина́відріз́ка

длина́светово́йволны́
довжина́світлово́їхви́лі

длина́свя́зи
довжина́зв’язку́

«дли́нноеХІХстоле́тие»
«до́вгеХІХстолі́ття»
добросо́вестность
добросо́вісність

добрососе́дство
добросусі́дство

добы́чаполе́зныхископа́емых
видобува́нняко́ри́снихкопа́лин

дове́ренность
дові́реність

догово́р
до́говір

додека́эдр
додека́едр

дождь
дощ

дозна́ние
дізна́ння

докла́д(рефера́т)
до́повідь(рефера́т)
доктри́на
доктри́на

докуме́нт
докуме́нт

документ,удостоверяющий
личность
документ,щопосвідчуєособу

доли́наречна́я
доли́нарічкова́

доломи́т
доломі́т

до́ля(ма́ссовая,моля́рная,
объё́мная)
ча́стка(ма́сова,мо́льна,об’є́мна)

дома́шниеживо́тные
сві́йськітвари́ни

доме́н
доме́н

до́меннаяпечь
до́меннапіч

доме́ннаясисте́маимён
доме́ннасисте́маіме́н

доме́нноеи́мя
доме́ннеім’я

домина́нт
доміна́нт

домина́нтнаяалле́ль
доміна́нтнийалель

доминио́н
домініо́н

доминио́ны
домініо́ни

домини́рование
домінува́ння

до́норно-акце́пторный
(механи́зм)
до́норно-акце́пторний(механі́зм)

до́нор(электро́ннойпары́)
до́нор(електро́нноїпари́)

доска́интеракти́вная
до́шкаінтеракти́вна

доста́точноеусло́виевозраста́ния
фу́нкции
доста́тняумо́вазроста́нняфу́нкції

доста́точноеусло́вие
существова́ниято́чкипереги́ба
фу́нкции
доста́тняумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції

доста́точноеусло́виеубыва́ния
фу́нкции
доста́тняу́моваспада́нняфу́нкції

доста́точноеусло́виеэкстре́мума
фу́нкции
доста́тняумо́ваекстре́мумуфу́нкції

досу́г
дозві́лля

досуде́бноесле́дствие
досудо́веслі́дство

дошко́льныйпери́од
дошкі́льнийпері́од
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динами́ческоепрограмми́рование
динамі́чнепрограмува́ння

динами́ческоеравнове́сие
динамі́чнарівнова́га

динами́чность
динамі́чність

династи́ческаяу́ния
династи́чнау́нія

динитроцеллюло́за
динітроцелюло́за

диноза́вры
диноза́ври

дио́птрія
діо́птрія

дипепти́д
дипепти́д

дипло́идныйнабо́рхромосо́м
дипло́їднийнабі́рхромосо́м

дипо́ль
дипо́ль

дипо́льныймоме́нт
дипо́льниймоме́нт

директи́внаяэконо́мика
директи́внаеконо́міка

Директо́рия
Директо́рія

директри́сса
директри́са

дисахари́д
дисахари́д

дисахари́ды
дисахари́ди

дисбактерио́з
дисбактеріо́з

диск
диск

диске́та
диске́та

дисково́д
дисково́д

дискредита́ция
дискредита́ція

дискре́тность
дискре́тність

дискре́тный(прерыва́емый)
пере́рвний(дискре́тний)
дискримина́нт
дискриміна́нт

дискримина́ция
дискриміна́ція

диску́ссия
диску́сія

диспергиро́ванноевещество́
дисперго́ванаречовина́

дисперсио́ннаясреда́
дисперсі́йнесередо́вище

дисперсио́ннаяфа́за
дисперсі́йнафа́за

дисперсио́нноевзаимоде́йствие
дисперсі́йнавзаємоді́я

диспе́рсия
диспе́рсія

диспе́рсиясве́та
диспе́рсіясві́тла

диспе́рснаясисте́ма
диспе́рснасисте́ма

диспле́й
диспле́й

диспропо́рцииэкономи́ческие
диспропо́рціїекономі́чні

диссиде́нтство
дисиде́нтство

диссимиля́ция
дисиміля́ція(катаболі́зм)

диссоциа́цияводы́
дисоціа́ціяводи́

диссоциа́цияко́мплексных
соедине́ний
дисоціа́ціяко́мплекснихсполу́к

диссоциа́цияэлектроли́тов
дисоціа́ціяелектролі́тів

диссоции́ровать
дисоціюва́ти

дистанцио́нноеобуче́ние
дистанці́йненавча́ння

дистилля́ция
дистиля́ція

дистони́я
дистоні́я

дистрибути́в
дистрибути́в

дистрибути́вность
дистрибути́вність

дисульфи́дныймо́стик
дисульфі́дниймісто́к

дисциплина́рнаяотве́тственность
дисципліна́рнавідповіда́льність

дисциплина́рноевзыска́ние
дисципліна́рнестя́гнення

дифракцио́нныереше́тки
дифракці́йнігра́тки

дифра́кция
дифра́кція

дифра́кцияволн
дифра́кціяхвиль

дифра́кциясве́та
дифра́кціясві́тла

дифтери́я
дифтері́я

дифференциа́л
диференціа́л
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диагона́льноесече́ниепирами́ды
діагона́льнийпере́різпірамі́ди

диагона́льноесече́ниепри́змы
діагона́льнийпере́різпри́зми

диагона́льпараллелепи́педа
діагона́льпаралелепі́педа

диагона́льчетырёхуго́льника
діагона́льчотирику́тника

диагра́мма
діагра́ма

диагра́ммакругова́я
діагра́макругова́

диагра́ммарассе́яния(то́чечная
диагра́мма)
то́чковадіагра́ма

диагра́ммасто́лбчатая
діагра́масто́впчаста

диале́кт
діале́кт

диалекти́зм
діалекти́зм

диалектоло́гия
діалектоло́гія

диало́г
діало́г

диалоги́ческаяречь
діалогі́чнемо́влення

диало́говоеокно́
діало́говевікно́

диамагнети́зм
діамагнети́зм

диамагне́тики
діамагне́тики

диа́метркру́га
діа́метркру́га

диа́метрокру́жности
діа́метрко́ла

диа́метрте́ла
діа́метрті́ла

диа́метрша́ра
діа́метрку́лі

диапазо́н
діапазо́н

диапозити́в
діапозити́в

диа́спора
діа́спора

диастереоме́ры(энантиоме́ры)
діастереоме́ри(енантіоме́ри)

диа́стола
діа́стола

диато́мовыево́доросли
діато́мовіво́дорості

диафра́гма
діафра́гма

диверге́нция
диверге́нція

диверсифика́цияхозя́йства
диверсифіка́ціягоспода́рства

дивини́л
дивіні́л

дивини́ловыйкаучу́к
дивіні́ловийкаучу́к

дивисьГУЛАГ
Головнеуправліннятаборів(ГУТаб)

дивисьзросійщення
змосковщення

дигибри́дноескре́щивание
дигібри́днесхре́щування

дигидроортофосфа́т
(дигидрогенортофосфа́т)
дигідрогенортофосфа́т

диза́йн
диза́йн

дизайн-маке́т
дизайн-маке́т

ди́зельноето́пливо
ди́зельнепа́ливо

дизентери́йнаяамё́ба
дизентері́йнааме́ба

дизентери́я
дизентері́я

дизентери́яамё́бная(амёбиа́з)
аме́бнадизентері́я(амебіа́з)

дизъю́нкциявыска́зываний
диз’ю́нкціявисло́влювань

дизъю́нкцияпредика́тов
диз’ю́нкціяпредика́тів

«ди́киегу́си»(наёмники)
«ди́кігу́си»(на́йманці)

Ди́коепо́ле
Ди́кепо́ле

дикта́тор
дикта́тор

диктиосо́ма
диктіосо́ма

диме́р
диме́р

диметилами́н
диметиламі́н

дина́микате́ла
дина́мікаті́ла

динами́т
динамі́т

динами́ческаярабо́тамышц
динамі́чнаробо́там’я́зів

динами́ческийпроце́сс
динамі́чнийпроце́с

динами́ческийстереоти́п
динамі́чнийстереоти́п
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демографи́ческаяситуа́ция
демографі́чнаситуа́ція
демографи́ческийвзрыв
демографі́чнийви́бух
демографи́ческийкри́зис
демографі́чнакри́за
демокра́тия
демокра́тія
демонстра́ция
демонстра́ція
де́мос
де́мос
денатура́т
денатура́т
денатура́циябелко́в
денатура́ціябілкі́в
денатури́рованныйспирт
денатуро́ванийспирт
дендри́ты
дендри́ти
денуда́ция
денуда́ція
деньзи́мнего,ле́тнего
солнцестоя́ния,осе́ннего,
весе́ннегоравноде́нствия
деньзимо́вого,лі́тнього
сонцестоя́ння,осі́ннього,весня́ного
рівноде́ння
деплазмо́лиз
деплазмо́ліз
депопуля́ция
депопуля́ція
депопуля́циянаселе́ния
депопуля́ціянасе́лення
депорта́ция
депорта́ція
депресси́вныерайо́ны
депреси́внірайо́ни
дере́вня,село́
село́
де́ревовозмо́жныхвариа́нтов
де́ревоможли́вихваріа́нтів
де́рма
де́рма(вла́снешкі́ра)
десо́рбция
десо́рбція
десталиниза́ция
десталініза́ція
дестру́кциябелко́в
дестру́кціябілкі́в
десяти́чнаяза́письнатура́льных
чи́сел
десятко́вийза́писнатура́льнихчи́сел
десяти́чнаяфо́рмаза́писидро́бей
десятко́вафо́рмаза́писудро́бів
де́ти-сиро́ты
ді́ти-си́роти

детонацио́ннаяусто́йчивость
(бензи́на)
детонаці́йнасті́йкість(бензи́ну)

детона́циято́плива
детона́ціяпа́лива

детри́тнаяпищева́яцепь
детри́тнийхарчови́йланцю́г

де́тскаяперио́дика
дитя́чаперіо́дика

де́тскиекни́жки
дитя́чікнижки́

де́тскийдетекти́в
дитя́чийдетекти́в

де́тскийдомсеме́йноготи́па
дитя́чийбуди́ноксіме́йноготи́пу

дефе́кт(зре́ния,криста́ллов,
ма́ссы)
дефе́кт(зо́ру,криста́лів,ма́си)

дефи́с
дефі́с

дефици́т
дефіци́т

дефля́ция
дефля́ція

дефолиа́нт
дефоліа́нт

дефо́лт
дефо́лт

деформа́ция(оста́точная,
неупру́гая,упру́гая)
деформа́ція(залишко́ва,непру́жна,
пру́жна)

деформи́рованныйтекст
деформо́ванийтекст

дефрагмента́ция
дефрагмента́ція

децентрализа́цияуправле́ния
децентраліза́ціяуправлі́ння

деци́л
деци́л

джаз
джаз

джентрифика́ция
джентрифіка́ція

джиха́д
джиха́д

джо́йстик
джо́йстик

джо́уль
джо́уль

диагона́льмногогра́нника
діагон́альмногогра́нника

диагона́льмногоуго́льника
діагона́льмногоку́тника

диагона́льнаяпло́скость
діагона́льнаплощина́

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



двуство́рчатыемоллю́ски
двостулко́вімолю́ски

двусторо́нняя(билатера́льная)
симме́трия
двобі́чна(білатера́льна)симетрі́я

двухвале́нтныйэлеме́нт
двовале́нтнийелеме́нт

двухме́рныймасси́в
двови́мірниймаси́в

двухосно́внаякислота́
двоосно́внакислота́

двучле́н
двочле́н

двуязы́чие(билингви́зм)
двомо́вність(білінгві́зм)

ДДТ
ДДТ

дево́нськийпери́од
дево́нськийпері́од

дегенера́ция
дегенера́ція

дегидрата́ция
дегідрата́ція

дегидри́рование
дегідрува́ння

дегидрогениза́ция
дегідрогеніза́ція

деду́кция
деду́кція

дееприча́стие
дієприслі́вник

дееприча́стиянесовершё́нного
ви́да
дієприслі́вникинедоко́наноговиду

дееприча́стиясовершё́нногови́да
дієприслі́вникидоко́наноговиду

дееприча́стныйоборо́т
дієприслівнико́вийзворо́т

дееспосо́бность
дієзда́тність

дезинтеграцио́нныепроце́ссы
дезінтеграці́йніпроце́си

дезоксирибо́за
дезоксирибо́за

дезоксирибонуклеи́новаякислота́
(ДНК)
дезоксирибонуклеї́новакислота́
(ДНК)

дезоксирыбонуклеи́новая
кислота́(ДНК)
дезоксирибонуклеї́новакислота́
(ДНК)

дезурбаниза́ция
дезурбаніза́ція

деиндустриализа́ция
деіндустріаліза́ція

деинсталля́ция
деінсталя́ція

действи́тельноеизображе́ние
ді́йснезобра́ження

действи́тельныйтип
ді́йснийтип

де́йствиялица́
дія́нняосо́би

де́йствиянадве́кторами
ді́їнадве́кторами

дейте́рий
дейте́рій

декабри́сты
декабри́сти

дека́н
дека́н

декарбоксилирова́ние
декарбоксилюва́ння

деклара́ция
деклара́ція

декоди́рованиесообще́ния
декодува́нняповідо́млення

деколониза́ция
деколоніза́ція

декстри́н
декстри́н

деле́ние
по́ділка

деле́ниедесяти́чныхдро́бей
ді́леннядесятко́вихдро́бів

деле́ниекле́тки
по́ділкліти́ни

деле́ниекле́ткипопола́м
по́ділкліти́нина́впіл

деле́ниена́цело
ді́ленняна́ціло

деле́ниесоста́тком
ді́леннязоста́чею

деликтоспосо́бность
деліктозда́тність

делимита́цияграни́цы
деліміта́ціякордо́ну

дели́мое
ді́лене

дели́тель
дільни́к

дели́тельнаяворо́нка
діли́льналі́йка

де́льта
де́льта

демарка́цияграни́цы
демарка́ціякордо́ну

демилитаризо́ваннаязо́на
демілітаризо́ваназо́на

демографи́ческаяполи́тика
демографі́чнаполі́тика
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Д дава́льческоесырьё
дава́льницькасировина́

давле́ние
тиск

давле́ние(атмосфе́рное,
насы́щенногопа́ра,осмоти́ческое,
парциа́льное)
тиск(атмосфе́рний,наси́ченоїпа́ри,
осмоти́чний,парціа́льний)

давле́ниежи́дкостинаднососу́да
тискрідини́наднопосу́дини

давле́ниесве́та
тисксві́тла

дальнозо́ркость
далекозо́рість

да́льняяориента́ция
да́льняорієнта́ція

дальтони́д
дальтоні́д

дальтони́зм
дальтоні́зм

да́нные
да́ні

да́нные(усло́виязада́чи)
да́ні(умо́визада́чі)

дань
данина́

дарвини́зм
дарвіні́зм

да́тельныйпаде́ж
дава́льнийвідмі́нок

да́тчики
да́тчики

двенадцатипе́рстнаякишка́
дванадцятипа́лаки́шка

дви́гательвну́треннегосгора́ния
двигу́нвну́трішньогозгора́ння

дви́гательныйнейро́н
рухови́й(відцентро́вий)нейро́н

движе́ние
рух

движе́ниезаря́женныхчасти́ц
вмагни́тномпо́ле
рухзаря́дженихчасти́нок
вмагні́тномупо́лі

Движе́ниенеприсоедине́ния
Рухнеприє́днання

движе́ниеСопротивле́ния
рухО́пору

движе́ниете́ла,бро́шенного
горизонта́льно
рухті́ла,ки́нутогогоризонта́льно
движе́ниете́ла,бро́шенногопод
угло́мкгоризо́нту
рухті́ла,ки́нутогопідкуто́м
догоризо́нту

движе́ниете́лаподде́йствием
не́сколькихсил
рухті́лапідді́єюде́кількохсил

дви́жущаяси́ла
руші́йнаси́ла

дви́жущийотбо́р
руші́йнийдобі́р

двоето́чие
двокра́пка

двои́чноекоди́рование
дві́йковекодува́ння

двои́чныйпо́иск
дві́йковийпо́шук

двойна́ясвязь
подві́йнийзв’язо́к

двойна́ясоль
подві́йнасіль

двойна́яспира́льДНК
подві́йнаспіра́льДНК

двойно́едыха́ние
подві́йнеди́хання

двойно́еоплодотворе́ние
подві́йнезаплі́днення

двойно́йщелчо́к
подві́йнекла́цання

двойно́йэлектри́ческийслой
подві́йнийелектри́чнийшар

дво́йственнаяприро́дачасти́ц,
явле́ний
двої́стаприро́дачасти́нок,я́вищ
(дуалісти́чнаприро́дачасти́нок,
я́вищ)
дво́йственноечисло́
двоїна́

дву[х]составно́епредложе́ние
двоскла́днере́чення

двугра́нныйу́гол
двогра́ннийкут

двудо́льныерасте́ния
дводо́льніросли́ни

двудо́мныерасте́ния
дводо́мніросли́ни

двусло́йныеживо́тные
двошаро́вітвари́ни
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графи́ческиеобъе́кты
презента́ции
графі́чніоб’є́ктипрезента́ції
графи́ческиеобъе́ктырису́нка
графі́чніоб’є́ктималю́нка
графи́ческиефи́льтры
графі́чніфі́льтри
графи́ческийпланше́т
графі́чнийпланше́т
графи́ческийпримити́в
графі́чнийприміти́в
графи́ческийреда́ктор
графі́чнийреда́ктор
графи́ческоеизображе́ние
графі́чнезобра́ження
граффи́ти
графі́ті
гре́бень
гре́бінь
Гре́ко-католи́ческая(униа́тская)
це́рковь
Греко-като́лицька(уніа́тська)це́рква
грему́чийгаз
гриму́чийгаз
грибни́ца(мице́лий)
грибни́ця(міце́лій)
грипп
грип
грома́довскоедвиже́ние
грома́дівськийрух
гроте́ск
гроте́ск
грубодиспе́рснаясисте́ма
грубодиспе́рснасисте́ма
груди́на
груди́на
грудна́якле́тка
грудна́клі́тка
грудно́йпери́од
грудни́йпері́од
грузовы́епото́ки
ванта́жніпото́ки
грузооборо́т(грузово́йоборо́т)
(сме́нный,су́точный,неде́льный,
ме́сячный,годово́й)
вантажоо́біг(змі́нний,добови́й,
тижне́вий,мі́сячний,річни́й)
грунт
ґрунт
грунт,по́чва
ґрунт
грунтова́явла́жность
ґрунтова́воло́га
грунтовы́ево́ды
ґрунтові́во́ди
гру́ппа(альдеги́дная,
гидрокси́дная,карбони́льная,
карбокси́льная,
характеристи́ческая)
гру́па(альдегі́дна,гідрокси́льна,
карбоні́льна,карбокси́льна,
характеристи́чна)
гру́ппакро́ви
гру́пакро́ві

гру́ппасимме́три́и
гру́пасиметрі́ї
гру́ппасцепле́ния
гру́пазче́плення
гру́ппаэлеме́нтов
впериоди́ческойсисте́ме
гру́паелеме́нтівуперіоди́чнійсисте́мі
группирова́ниеа́томов
угрупо́ванняа́томів
группирова́ниерису́нков
групува́ннямалю́нків
группово́еповеде́ние
групова́поведі́нка
гру́ппысловпозначе́нию
гру́пислівзазна́ченням
грызуны́
гризуни́
гряда́
па́смо
грязевы́евулка́ны
грязьові́вулка́ни
гуани́н
гуані́н
губе́рния
губе́рнія
гу́бка
гу́бка
губно́йзвук
губни́йзвук
гу́бчатая(основна́я)тканьлиста́
гу́бчаста(основна́)ткани́налистка́
гу́бчатоевещество́
гу́бчастаречовина́
гудро́н
гудро́н
ГУЛА́Г(Главноеуправление
лагерей)
ГУЛА́Г
гумани́зм
гумані́зм
гумора́льнаярегуля́ция
гумора́льнарегуля́ція
гумора́льныйиммуните́т
гумора́льнийімуніте́т
Гуси́тскиево́йны
Гуси́тськіві́йни
гуси́ты
гуси́ти
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госуда́рственныйо́рган
держа́внийо́рган
госуда́рственныйпереворо́т
держа́внийза́колот
госуда́рственныйслу́жащий
держа́внийслужбо́вець
госуда́рственныйстрой
держа́внийлад
госуда́рственныйсуверените́т
держа́внийсувереніте́т
госуда́рственныйязы́к
держа́внамо́ва
госуда́рство
держа́ва
готи́ческийстиль
готи́чнийстиль
грабё́ж
грабі́ж
гра́бер
гра́бер
гравитацио́нноевзаимоде́йствие
гравітаці́йнавзаємоді́я
гравю́ра
гравю́ра
град
град
градие́нтконцентра́ции
градіє́нтконцентра́ції
градие́нтнаязали́вка
градіє́нтнезалива́ння
градуи́рованнаяшкала́
градуйо́ванашкала́
гра́дус
гра́дус
гра́дуснаяме́радуги́окру́жности
гра́дуснамі́радуги́ко́ла
гра́дуснаяме́раугла́
гра́дуснамі́ракута́
гра́дуснаясе́тка
гра́дуснасі́тка
гра́дус(Це́льсия(°С),
(Ке́львина(К))
гра́дус(Це́льсія,Ке́львіна)
граждани́н
громадя́нин
гражда́нскаядееспосо́бность
циві́льнадієзда́тність
гражда́нскаяправоспосо́бность
циві́льнаправозда́тність
гражда́нскоео́бщество
громадя́нськесуспі́льство
гражда́нскоепра́во
циві́льнепра́во
гражда́нско-правова́я
отве́тственность
циві́льно-правова́відповіда́льність
гражда́нство
громадя́нство
грамма́тика
грама́тика
граммати́ческаякатего́рия
грамати́чнакатего́рія

граммати́ческаяосно́ва
предложе́ния
грамати́чнаосно́варе́чення
граммати́ческаяфо́рмасло́ва
грамати́чнафо́рмасло́ва
граммати́ческоезначе́ниесло́ва
грамати́чнезна́ченнясло́ва
гра́нимногогра́нникасосе́дние
гра́німногогра́нникасусі́дні
гра́нипрямоуго́льного
параллелепи́педа
противополо́жные
гра́ніпрямоку́тногопаралелепі́педа
протиле́жні
грани́цаполупло́скости
межа́півплощини́
грани́цырису́нка
ме́жірису́нка
грани́цытабли́цы
ме́жітабли́ці
гра́ны
гра́ни
граньдвугра́нногоугла́
граньдвогра́нногокута́
гра́ньмногогра́нника
граньмногогра́нника
граньпрямоуго́льного
параллелепи́педа
граньпрямоку́тногопаралелепі́педа
граньтрёхгра́нногоугла́
граньтригра́нногокута́
граф
граф
графе́н
графе́н
гра́фик
гра́фік
гра́фика
гра́фіка
гра́фикдвиже́нияте́ла
гра́фікру́хуті́ла
гра́фиклине́йногоуравне́ния
сдвумя́переме́нными
гра́фікліні́йногорівня́нняздвома́
змі́нними
гра́фиклине́йнойфу́нкции
гра́фікліні́йноїфу́нкції
гра́фикпрямо́й
пропорциона́льности
гра́фікпрямо́їпропорці́йності
гра́фикпути́
гра́фікшля́ху
гра́фикско́рости
гра́фікшви́дкості
гра́фикуравне́ниясдвумя́
переме́нными
гра́фікрівня́нняздвома́змі́нними
гра́фикфу́нкции
гра́фікфу́нкції
графи́т
графі́т
графи́ческаяинформа́ция
графі́чнаінформа́ція
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головогру́дь
головогру́ди

головоно́гиемолю́ски
головоно́гімолю́ски

гологра́мма
гологра́ма

Голодомо́р
Голодомо́р

Голоко́ст
Голоко́ст

го́лос
го́лос

голосеменны́е
голонасі́нні

голосовы́есвя́зки
голосові́зв’я́зки

гомеоста́з
гомеоста́з

гомеоста́зпопуля́ции
гомеоста́зпопуля́ції

гоминиза́ция
гомініза́ція

гомогаме́тныйпол
гомогаме́тнастать

гомоге́ннаясмесь(систе́ма)
гомоге́ннасу́міш(систе́ма)
гомоге́ннаясреда́
гомоге́ннесередо́вище

гомозиго́та
гомозиго́та

гомо́лог
гомо́лог

гомологи́ческаяра́зница
гомологі́чнарізни́ця

гомологи́ческийряд
гомологі́чнийряд

гомологи́чныео́рганы
гомологі́чніо́ргани

гомологи́чныехромосо́мы
гомологі́чніхромосо́ми

гомоте́тия
гомоте́тія

го́мруль(самоуправле́ние)
го́мруль(самоврядува́ння)
гоноре́я
гоноре́я

горе́лка
пальни́к

горе́нияреа́кция
горі́нняреа́кція

горизонта́ли
горизонта́лі

гормо́н(секре́т)
гормо́н

гормо́ны
гормо́ни

го́рнаястрана́
гірська́краї́на

го́рныйхруста́ль
гірськи́йкришта́ль

го́род
мі́сто

го́род-госуда́рство(полис)
мі́сто-держа́ва(по́ліс)

городска́яагломера́ция
міська́агломера́ція

городска́якомму́на
міська́кому́на

горта́нь
горта́нь

го́ры(бло́ковые/глы́бовые,
высо́кие,вулкани́ческие,ни́зкие,
молоды́е,средневысо́кие,
скла́дчатые,скла́дчато-бло́ковые,
ста́рые,тектони́ческие)
го́ри(бри́лові,висо́кі,вулкані́чні,
низькі́,молоді́,середньовисо́кі,
скла́дчасті,скла́дчасто-бри́лові,старі́,
тектоні́чні)

го́рькаясоль(гептагидра́т
сульфа́тама́гния)
гірка́сіль(ма́гнійсульфа́тгептагідра́т)

горю́чее
пальне́

горю́чийсла́нец
горю́чийсла́нець

горя́чиеисто́чники
гаря́чіджере́ла

госуда́рстваоси
Державивісі

госуда́рственнаяадминистра́ция
держа́внаадміністра́ція

госуда́рственнаявласть
держа́внавла́да

госуда́рственнаяграни́ца
держа́внийкордо́н

госуда́рственнаяпо́шлина
держа́внеми́то

госуда́рственнаяслу́жба
держа́внаслу́жба

госуда́рственнаятеррито́рия
держа́внатерито́рія

госуда́рственноепринужде́ние
держа́внийпри́мус

госуда́рственноерегули́рование
эконо́мики
держа́внерегулюва́нняеконо́міки

госуда́рственноестрои́тельство
державотво́рення

госуда́рственныестанда́рты
держа́вністанда́рти

госуда́рственныйбюдже́т
держа́внийбюдже́т
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гла́вноеменю́
головне́меню́

гла́вноесло́во
головне́сло́во

гла́вныйгеро́й
головни́йгеро́й

гла́вныйчленпредложе́ния
головни́йчленре́чення

глаго́л
дієсло́во

глаго́льноесказу́емое
дієслі́внийпри́судок

гладиа́тор
гладіа́тор

гла́дкаямы́шечнаяткань
непосмуго́вана(гладка́)м’я́зо́ва
ткани́на

гла́дкаяэндоплазмати́ческаясеть
гладка́(незерни́ста)ендоплазмати́чна
сі́тка

глаз
о́ко

глазно́ея́блоко
очне́я́блуко

гла́сность
гла́сність

гла́сныйзвук
голосни́йзвук

глаубе́ровасоль(декагидра́т
сульфа́тана́трия)
глауберо́васіль(на́трійсульфа́т
декагідра́т)

гликоге́н
глікоге́н

гликока́ликс
глікока́лікс

глико́лиз
гліко́ліз

гликолипи́ды
гліколіпі́ди

глико́ль(двуха́томныйспирт)
гліко́ль(двоа́томнийспирт)

гли́на
гли́на

глицера́т
гліцера́т

глицери́л
гліцери́л

глицери́н
гліцеро́л

глицеро́л
гліцеро́л

глици́н
гліци́н

глобализа́ция
глобаліза́ція

глоба́льнаясеть
глоба́льнамере́жа

глоба́льноепотепле́ние
глоб́альнепотеплі́ння

глоба́льныепробле́мы
челове́чества
глоба́льніпробле́милю́дства

глобуля́рныебелки́
глобуля́рнібілки́

гло́бус
гло́бус

гломерулонефри́т
гломерулонефри́т

глосса́рий
глоса́рій

гло́тка
гло́тка

глубина́цве́та
глибина́ко́льору

глубоково́дныежелоба́
глибоково́дніжолоби́

глутами́новаякислота́
глутамі́новакислота́

глухи́есогла́сные
глухі́прии́голосні

глухо́йзвук
глухи́йзвук

глюкаго́н
глюкаго́н

глюко́за
глюко́за

глюко́зыальдеги́днаяфо́рма
глюко́зиальдегі́днафо́рма

глюко́зыцикли́ческаяфо́рма
глюко́зициклі́чнафо́рма

глюко́метр
глюко́метр

глюо́н
глюо́н

гнитьё́
гниття́

гнус
гнус

го́вор,говоро́к
гові́рка

говоре́ние
говорі́ння

ГодА́фрики
РікА́фрики

годи́чноекольцо́
річне́кільце́

голова́стик
пу́головок

головно́ймозг
головни́ймо́зок
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гидроста́тикаиэлектродина́мика
гідроста́тикайелектродина́міка

гидростати́ческийпарадо́кс
гідростати́чнийпарадо́кс

гидросфе́ра
гідросфе́ра

гидрофи́льныесоедине́ния
гідрофі́льнісполу́ки

гидрофи́льный
гідрофі́льний

гидрофо́бный
гідрофо́бний

гидрохино́н
гідрохіно́н

гидрохлори́д(хлороводоро́д)
гідроге́нхлори́д

гиле́я
гіле́я

ги́льдия
гі́льдія

гимн
гімн

гипе́рбола
гіпе́рбола

гиперзву́к
гіперзву́к

гиперссы́лка
гіперпосила́ння

гиперте́кст
гіперте́кст

гипертони́я
гіпертоні́я

гиподинами́я
гіподинамі́я

гипокси́я
гіпоксі́я

гипотала́мо-гипофиза́рная
систе́ма
гіпотала́мо-гіпофіза́рнасисте́ма

гипотала́мус
гіпотала́мус

гипо́теза
гіпо́теза

гипо́тезаадапти́вного
компроми́сса
гіпо́тезаадапти́вногокомпромі́су

гипо́тезаАмпе́ра
гіпо́тезаАмпе́ра

гипо́тезакатастро́ф
гіпо́тезакатастро́ф

гипо́тезанейтра́льности
молекуля́рнойэволю́ции
гіпо́тезанейтра́льностімолекуля́рної
еволю́ції

гипо́тезапансперми́и
гіпо́тезапанспермі́ї

гипо́тезаПла́нка
гіпо́тезаПла́нка

гипо́тезапре́рванногоравнове́сия
гіпо́тезапере́рваноїрівнова́ги

гипо́тезасимбиогене́за
гіпо́тезасимбіогене́зу

гипо́тезачистоты́гаме́т
гіпо́тезачистоти́гаме́т

гипо́тезыабиогене́за
гіпо́тезиабіогене́зу

гипо́тезыбиогене́за
гіпо́тезибіогене́зу

гипотену́за
гіпотену́за

гипотети́ческаяфо́рма
гіпотети́чнафо́рма

гипотони́я
гіпотоні́я

гипо́физ
гіпо́фіз

гипохлори́т
гіпохлори́т

гипохлори́тнаякислота́
гіпохлори́тнакислота́

гипоцикло́ида
гіпоцикло́їда

гипс
гіпс

гипсова́ние
гіпсува́ння

гироско́п
гіроско́п

гируди́н
гіруди́н

ГИС(географи́ческие
информацио́нныесисте́мы)
ГІС(географі́чніінформаці́йні
систе́ми)

гистиди́н
гістиди́н

гистогене́з
гістогене́з

гистоло́гия
гістоло́гія

гистотехноло́гии
гістотехноло́гії

ги́фы
гі́фи

глава́
глава́

гла́вная(дома́шняя)страни́ца
головна́(дома́шня)сторі́нка

гла́внаяопти́ческаяось
головна́опти́чнавісь

гла́внаяподгру́ппа
головна́підгру́па
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гермафроди́ты
гермафроди́ти

геро́ико-романти́ческаяпо́весть
геро́їко-романти́чнапо́вість

геро́ико-фантасти́ческиеска́зки
геро́їко-фантасти́чніказки́

геронтоло́гия
геронтоло́гія

герц(Гц)
герц(Гц)

гетероа́том
гетероа́том

гетерогаме́тныйпол
гетерогаме́тнастать

гетероге́ннаясисте́ма
гетероге́ннасисте́ма

гетероге́ннаясмесь
гетероге́ннасу́міш

гетероге́ннаясреда́
гетероге́ннесередо́вище

гетерозиго́та
гетерозиго́та

гетеро́зис
гетеро́зис

гетеротро́фы
гетеротро́фи

гетерохромати́н
гетерохромати́н

гетерохромосо́мы
гетерохромосо́ми

гетероци́кл
гетероци́кл

гетероцикли́ческиеоргани́ческие
соедине́ния
гетероциклі́чніоргані́чнісполу́ки

гетероцикли́чноесоедине́ние
гетероциклі́чнасполу́ка

ге́тман
ге́тьман

гетмана́т
гетьмана́т

Ге́тманские(договорны́е)статьи́
Договірні́(ге́тьманські)статті́

Гетма́нщина
Гетьма́нщина

гибберелли́ны
гіберелі́ни

ги́бкиймагни́тныйдиск
гнучки́ймагні́тнийдиск

гибридиза́ция
гібридиза́ція

гибридиза́цияорбита́лей
гібридиза́ціяорбіта́лей

гибри́ды
гібри́ди

гиганти́зм
гіганти́зм

гигиени́ческоеповеде́ние
гігієні́чнаповеді́нка

гигро́метр
гігро́метр

гигроскопи́ческиедвиже́ния
гігроскопі́чніру́хи

гигроскопи́ческий
гігроскопі́чний

гидра́т
гідра́т

гидрата́ция
гідрата́ція

гидрати́рованныйио́н
гідрато́ваниййон

гидри́д
гідри́д

гидри́рование
гідрува́ння

гидри́рованный,
гидрогенези́рованный(а́том
углеро́да)
гідро́ваний,гідрогенізо́ваний(а́том
Карбо́ну)

гидроаккумуляциóнная
электроста́нция(ГАЭС)
гідроакумуляці́йнаелектроста́нція
(ГАЕС)

гидробио́нты
гідробіо́нти

гидроге́ль
гідроге́ль

гидрогениза́ция
гідрогеніза́ція

гидрокарбона́т
гідрогенкарбона́т

гидрокси́д
гідрокси́д

гидроксид-анио́н
гідрокси́д-аніо́н

гидрокси́д-ио́н
гідрокси́д-іо́н

гидрокси́л
гідрокси́л

гидрокси́льнаягру́ппа
гідрокси́льнагру́па

гидро́лиз
гідро́ліз

гидро́лиз(белко́в,эсте́ров,
крахма́ла,сахаро́зы,со́ли,
целлюло́зы)
гідро́ліз(білкі́в,есте́рів,крохма́лю,
сахаро́зи,со́лі,целюло́зи)

гидроортофосфа́т
гідрогенортофосфа́т
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ге́нно-инжене́рные
(рекомбина́нтные)вакци́ны
ге́нно-інжене́рні(рекомбіна́нтні)
вакци́ни

ге́нныемута́ции
ге́нні(точко́ві)мута́ції

гено́м
гено́м

гено́мныемута́ции
гено́мнімута́ції

генотерапи́я
генотерапі́я

геноти́п
геноти́п

генофо́нд
генофо́нд

геноци́д
геноци́д

географи́ческаядолгота́
географі́чнадовгота́

географи́ческаяизоля́ция
географі́чнаізоля́ція

географи́ческаяка́рта
географі́чнака́рта

географи́ческаякомпете́нтность
географі́чнакомпете́нтність

географи́ческаяоболо́чка
географі́чнаоболо́нка

географи́ческаясреда́
географі́чнесередо́вище

географи́ческаяширота́
географі́чнаширота́

географи́ческиекоордина́ты
географі́чнікоордина́ти

географи́ческийпо́яс
географі́чнийпо́яс

географи́ческое
видообразова́ние
географі́чневидоутво́рення

географи́ческоеположе́ние
(фи́зико-географи́ческое
положе́ние)
географі́чнеполо́ження(фі́зико-
географі́чнеполо́ження)

географи́ческое
(территориа́льное)разделе́ние
труда́
географі́чний(територіа́льний)по́діл
пра́ці

геогра́фия
геогра́фія

геогра́фиянаселе́ния
геогра́фіянасе́лення

гео́ид
гео́їд

геологи́ческоестрое́ние
геологі́чнабудо́ва

геоло́гия
геоло́гія

геометри́ческаяо́птика
геометри́чнао́птика

геометри́ческиепреобразова́ния
геометри́чніперетво́рення

геометри́ческийсмысл
дифференциа́ла
геометри́чнийзмістдиференціа́ла

геометри́ческийсмыслмо́дуля
геометри́чнийзмістмо́дуля

геометри́ческийсмысл
определё́нногоинтегра́ла
геометри́чнийзмістви́значеного
інтегра́ла

геометри́ческийсмысл
произво́дной
геометри́чнийзмістпохідно́ї

геометри́ческоеизображе́ние
ко́мплексныхчи́сел
геометри́чнезобра́ження
ко́мплекснихчи́сел

геометри́ческоеме́стото́чек
геометри́чнемі́сцето́чок

геометри́ческоете́ло
геометри́чнеті́ло

геоме́трия
геоме́трія

геоморфоло́гия
геоморфоло́гія

геополи́тика
геополі́тика

геосе́рвис
геосе́рвіс

геотерма́льнаяэлектроста́нция
геотерма́льнаелектроста́нція

геохронологи́ческаятабли́ца
геохронологі́чнатабли́ця

геоцентри́ческаямоде́ль
геоцентри́чнамоде́ль

геоэкологи́ческаяситуа́ция
геоекологі́чнаситуа́ція

гепати́т
гепати́т

гепта́н
гепта́н

гепти́л
гепти́л

геральди́ческийстих
геральди́чнийвірш

гербици́д
гербіци́д

герма́ний
герма́ній

герма́ний(экасили́ций)
екасилі́цій(Герма́ній)
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гармони́ческоеколеба́ние
(нача́льнаяфа́за,углова́я
частота́)
гармоні́чнеколива́ння(початко́ва
фа́за,ампліту́да,кутова́частота́)
гармони́ческоеколеба́тельное
движе́ние
гармоні́чнийколива́льнийрух

гарниту́ра
гарніту́ра

гастри́т
гастри́т

га́струла
га́струла

гаструля́ция
гаструля́ція

гашё́наяи́звесть
га́шеневапно́

гаше́ние(и́звести);туше́ние
(пожа́ра)
гасі́ння(поже́жі,вапна́)
ге́йзеры
ге́йзери

гекса́н
гекса́н

гексахлорциклогекса́н
(гексахлора́н)
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)
гекса́эдр
гекса́едр

гекси́л
гекси́л

гексо́за
гексо́за

гекта́р
гекта́р

ге́лиевыйво́здух
ге́лієвепові́тря

ге́лий
ге́лій

гель
гель

гельми́нт
гельмі́нт

гем
гем

гемати́т
гемати́т

гемоглоби́н
гемоглобі́н

гемодиа́лиз
гемодіа́ліз

гемофили́я
гемофілі́я

ген
ген

генеалоги́ческийме́тод
генеалогі́чнийметод

генерализа́ция
генераліза́ція

Генера́льнаяра́да
Генера́льнара́да

генера́льнаясовоку́пность
генера́льнасуку́пність

генера́льнаястарши́на
генера́льнастарши́на

Генера́льноесоглаше́ние
потари́фамиторго́вле
Генера́льнауго́дазтари́фівіторгі́влі

Генера́льныйСекретариа́т
Генера́льнийСекретаріа́т

генера́торныйгаз
генера́торнийгаз

генера́торэлектромагни́тных
колеба́ний
генера́торелектромагні́тнихколива́нь

гене́тика
гене́тика

гене́тикапопуля́ций
гене́тикапопуля́цій

генети́ческаяинжене́рия
генети́чнаінжене́рія

генети́ческаясвязь
генети́чнийзв’язо́к

генети́ческаятерапи́я
генети́чнатерапі́я

генети́ческиека́ртыхромосо́м
генети́чніка́ртихромосо́м

генети́ческиеме́тодыборьбы́
генети́чніме́тодиборотьби́

генети́ческийкод
генети́чнийкод

генети́ческиймонито́ринг
генети́чниймоніто́ринг

генети́ческийскри́нинг
генети́чнийскри́нінг

генети́ческимодифици́рованные
(трансге́нные)органи́змы
генети́чномодифіко́вані(трансге́нні)
органі́зми

генети́ческимодифици́рованный
органи́зм(ГМО)
ГМО(генети́чномодифіко́ваний
органі́зм)

ге́ннаяинжене́рия
ге́нна(генети́чна)інжене́рія

ге́ннаятерапи́я
ге́ннатерапі́я

ге́нно-инжене́рныемедици́нские
препара́ты
ге́нно-інжене́рнімеди́чніпрепара́ти
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Г га́джет
ґа́джет

газ(благоро́дный,водяно́й,
углеки́слый,генера́торный,
ине́ртный,веселя́щий,ко́ксовый,
приро́дный,серни́стый,попу́тный
нефтяно́й,сухо́й,уга́рный)
газ(благоро́дний,водяни́й,
вуглеки́слий,генера́торний,іне́ртний,
звеселя́ючий,ко́ксовий,приро́дний,
сірчи́стий,супу́тнийна́фтовий,сухи́й,
чадни́й)

газиро́ваннаявода́(напи́ток)
газо́ванавода́(напі́й)

газифика́циято́плива
газифіка́ціяпа́лива

га́зовыйанализа́тор
га́зовийаналіза́тор

га́зовыйразря́д
га́зовийрозря́д

газогенера́тор
газогенера́тор

газогидра́ты
газогідра́ти

газо́йлеваяфра́кція
газо́йлевафра́кція

газо́йль
газо́йль

газоли́н
газолі́н

газоли́новаяфра́кция
газолі́новафра́кція

газообме́н
газоо́бмін

газообра́зноевещество́
газува́таречовина́

газоообра́зный(углеводоро́д,
проду́ктреа́кции)
газува́тий(вуглево́день,проду́кт
реа́кції)

газоотво́днаятру́бка
газовідві́дна́тру́бка

газотра́нспортнаясисте́ма
газотра́нспортнасисте́ма

га́зы
га́зи

гайдама́ки
гайдама́ки

гаймори́т
гаймори́т

гала́ктики
гала́ктики

галере́йныелеса́
галере́йніліси́

га́ллий
га́лій

га́ллий(экаалюми́ний)
екаалюмі́ній(Га́лій)

галоге́н
галоге́н

галогени́ды
галогені́ди

галогени́рование
галогенува́ння

галогеноводоро́д
галогеново́день

галогенопроизво́дноесоедине́ние
углеводоро́да
галогенопохідна́сполу́кавуглево́дню

гальвани́ческийэлеме́нт
гальвані́чнийелеме́нт

гальвано́метр
гальвано́метр

гальванопла́стика
гальванопла́стика

гальваносте́гия
гальваносте́гія

гаметогене́з
гаметогене́з

гаме́ты
гаме́ти

га́мма-излуче́ние
га́мма-випромі́нювання

га́мма-лучи́
га́мма-про́мені

ганди́зм
ґанди́зм

Га́нза
Га́нза

гантелеобра́знаяфо́рма
электро́ннойорбита́ли
гантелеподі́бнафо́рмаелектро́нної
орбіта́лі

гапло́идныйнабо́рхромосо́м
гапло́їднийнабі́рхромосо́м

гара́нтииправ
гара́нтіїправ

гармони́ческиеколеба́ния
гармоні́чніколива́ння
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выска́зывание-размышле́ние
висло́влювання-ро́здум

Высо́коеВозрожде́ние
Висо́кеВідро́дження

высокомолекуля́рноесоедине́ние
(ВМС)
високомолекуля́рнасполу́ка(ВМС)

высокомолекуля́рные
соедине́ния
високомолекуля́рнісполу́ки

высокопро́чныйсплав
високоміцни́йсплав

высотáпараллелогра́мма
висота́паралелогра́ма

высота́ко́нуса
висота́ко́нуса

высота́пирами́ды
висота́пірамі́ди

высота́при́змы
висота́при́зми

высота́прямоуго́льного
параллелепи́педа
висота́прямоку́тногопаралелепі́педа

высота́трапе́ции
висота́трапе́ції

высота́треуго́льника
висота́трику́тника

высота́цили́ндра
висота́цилі́ндра

высота́шарово́госегме́нта
висота́кульово́госегме́нта

высо́тнаяпо́ясность
вертика́льнапо́ясність

высотоме́р
висотомі́р

высотоме́р(альтиме́тр)
альтиме́тр

вы́сшаяне́рвнаяде́ятельность
ви́щанерво́вадія́льність

вы́сшиерасте́ния
ви́щіросли́ни

вы́сшийокси́д
ви́щийокси́д

вытесне́ние,замеще́ние
ви́тиснення

вы́ход
ви́хід

вы́ходпроду́кта
ви́хідпроду́кту

вычисле́ниеобъё́мов
обчи́сленняоб’є́мів

вычисли́тельнаясеть
обчи́слювальнамере́жа

вычисли́тельнаяте́хника
обчи́слювальнате́хніка

вычита́емое
від’є́мник

вычита́ние
відніма́ння

вычита́ниедесяти́чныхдро́бей
відніма́ннядесятко́вихдро́бів

вычита́ниемногочле́нов
відніма́ннямногочле́нів

вычита́ниеобыкнове́нныхдро́бей
відніма́ннязвича́йнихдро́бів

вычита́ниесме́шанныхчи́сел
відніма́ннямі́шанихчи́сел

вя́зкаяжи́дкость
в’язка́рідина́
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втори́чнаясукце́ссия
втори́ннасукце́сія

вторичново́дныеживо́тные
вторинново́днітвари́ни

втори́чныеполовы́епри́знаки
втори́нністате́віознаки

втори́чный(ами́н,спирт)
втори́нний(амі́н,спирт)

втори́чныйсе́кторхозя́йства
втори́ннийсе́кторгоспода́рства

второ́йзако́нНью́тона
дру́гийзако́нНьюто́на

вто́ройзако́нтермодина́мики
дру́гийзако́нтермодина́міки

второ́йзамеча́тельныйпреде́л
дру́гачудо́ваграни́ця

«Второ́йфронт»
«Дру́гийфро́нт»

второстепе́нныегеро́и
другоря́днігеро́ї

второстепе́нныйчлен
предложе́ния
другоря́днийчленре́чення

вулка́н
вулка́н

вулканиза́циякаучу́ка
вулканіза́ціякаучу́ку

вулкани́зм
вулкані́зм

вулкани́ческиебо́мбы
вулкані́чнібо́мби

вулкани́ческийпе́пел
вулкані́чнийпо́піл

вульгари́зм
вульгари́зм,вульґари́зм

входны́еда́нные
вхідні́да́ні

вы́борка
ви́бірка

вы́борка,сре́днеезначе́ние
ви́бірка,сере́днєзна́чення

вы́боркарепрезентати́вная
ви́біркарепрезентати́вна

вы́борочнаяпроница́емость
мембра́ны
вибірко́вапрони́кністьмембра́ни

вы́борочныйме́тод
вибірко́вийме́тод

вы́боры
ви́бори

вы́брать
ви́брати

выведе́ние(удале́ние)(пя́тен)
ви́далення(плям)

выве́тривание
виві́трювання

вы́вих
ви́вих

выводно́йсифо́н
вивідни́йсифо́н

выделе́ние
ви́ділення

выделе́ние(теплоты́,све́та)
ви́ділення(теплоти́,сві́тла)

выдели́тельнаясисте́ма
видільна́систе́ма

вы́дох
ви́дих

вынесе́ниемно́жителяиз-под
зна́како́рня
ви́несеннямно́жниказ-підзна́ка
ко́реня

вынесе́ниео́бщегомно́жителя
ви́несенняспі́льногомно́жника

вы́носка
ви́носка

выно́сливостьмышц
витрива́лістьм’я́зів

вы́нужденное(индуци́рованное)
излуче́ние
індуко́ваневипромі́нювання

выпа́ривание(жи́дкости)
випа́рюваннярідини́

вы́пуклыели́нзы
опу́клілі́нзи

выра́внивание
вирі́внювання

выраже́ние
ви́раз

выраже́ниеалгебраи́ческое
ви́разалгебраї́чний

выраже́ниебу́квенное
ви́разбу́квений

выраже́ниеспереме́нными
ви́раззізмі́нними

выраже́ниеце́лое
ви́разці́лий

выраже́ниечислов́ое
ви́разчислови́й

выраже́ниялоги́чески
эквивале́нтные
ви́словленнялогі́чноеквівале́нтні

вырази́тельностьре́чи
вира́зністьмо́влення

вы́резать
ви́різати

высќазывание
ви́словлення
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воспламене́ние
займа́ння

воспламеня́ющиеся(аэрозо́ли,
газы,жи́дкости,твё́рдые
вещества́)
займи́сті(аерозо́лі,га́зи,ріди́ни,
тверді́речови́ни)

воспламеня́ющийся
займи́стий

воспроизведе́ние
відтво́рення

воспроизво́дствонаселе́ния
відтво́реннянасе́лення

воспроизводя́щее
(продукти́вное)хозя́йство
відтво́рювальне(продукти́вне)
господа́рство

восстана́вливать
відно́влювати

восста́ние
повста́ння

восстанови́тель
відно́вник

восстанови́тельнаяспосо́бность
відно́вназда́тність

восстанови́тельныесво́йства
відно́внівласти́вості

восстановле́ние
відно́влення

Восто́чныекре́сы
Схі́днікре́си

Восто́чныйвал
Схі́днийвал

восходя́щиепути́спинно́гомо́зга
висхідні́шляхи́спинно́гомо́зку

во́тчина
во́тчина

во́тчинноеземлевладе́ние
во́тчиннеземлеволоді́ння

впа́дины
запа́дини

впи́санныетела́
впи́санітіла́

враще́ние
оберта́ння

вреди́телисельскохозя́йственных
культу́р
шкідники́сільськогоспо́дарських
культ́ур

вре́дноевещество́
шкідли́варечовина́

вре́дныеусло́вия
шкідли́віумо́ви

вредоно́сная(зловре́дная)
програ́мма
шкідли́вапрогра́ма

вре́меннаяне́рвнаясвязь
тимчасо́вийнерво́вийзв'язо́к

вре́меннонеконтроли́руемая
террито́рия
тимчасо́вонеконтрольо́ванатерито́рія

вре́меннооккупи́рованная
террито́рия
тимчасо́воокупо́ванатерито́рія

вре́мяле́тнее,ме́стное,поясно́е
часлі́тній,місце́вий,по́ясний

вре́мяо́тдыха
часвідпочи́нку

врожде́нноеповеде́ние
вро́дженаповеді́нка

врожде́нныйиммуните́т
вро́джений(неспецифі́чний)імуніте́т

вса́сывание
всмо́ктування

Всеми́рнаяторго́ваяорганиза́ция
(ВТО)
Світова́організа́ціяторгі́влі(СОТ)

Всео́бщееизбира́тельноепра́во
Зага́льневи́борчепра́во

вспе́нивание
спі́нювання

вспомога́тельныйалгори́тм
допоміжни́йалгори́тм

вспы́хивать
спала́хувати

вспы́шка
спа́лах

вста́вить
вста́вити

вставны́енейро́ны
вставні́нейро́ни

встра́иваниеобъе́кта
вбудо́вуванняоб’є́кта

встре́чацивилиза́ций
зу́стрічцивіліза́цій

встро́еннаядиагра́мма
вбудо́ванадіагра́ма

встря́хивание
стру́шування

втора́якосми́ческаяско́рость
дру́гакосмі́чнашви́дкість

втора́ясигна́льнаясисте́ма
дру́гасигна́льнасисте́ма

втори́чнаяструкту́рамоле́кулы
белка́
втори́ннаструкту́рамоле́кулибілка́
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вое́нно-промы́шленныйкомплекс
(ВПК)
військо́во-промисло́вийко́мплекс
(ВПК)

вое́нныйкоммуни́зм
воє́ннийкомуні́зм

возбуди́телиболе́зней
збу́дникихворо́б

возбужде́ние
збу́дження

возбуждё́нноесостоя́ниеа́тома
збу́дженийстана́тома

возведе́ниевсте́пень
підне́сеннядосте́пеня

возведе́ниевсте́пень
произведе́ния
підне́сеннядосте́пенядобу́тку

возвра́тноеместоиме́ние
зворо́тнийзайме́нник

возвы́шенности
височи́ни

во́здух
пові́тря

воздухоно́сная(основна́я)ткань
повітроно́сна(основна́)ткани́на

воздухопла́вание
повітропла́вання

возду́шнаяма́сса
пові́трянама́са

возду́шноедыха́ние
пові́трянеди́хання

возду́шноепита́ние
пові́трянежи́влення

возду́шно-реакти́вныйдви́гатель
пові́тряно-реакти́внийдвигу́н

возду́шныеко́рни
пові́тряніко́рені

возду́шныемешки́
пові́трянімішки́

возмеще́ние
відшкодува́ння

возобновле́ние(иссле́дования,
нагрева́ния)
поно́влення(дослі́дження,
нагріва́ння)

возобновля́емыеисто́чники
эне́ргии(ВИЭ)
відно́влюваніджере́лаене́ргії(ВДЕ)

возрастно́йсоста́внаселе́ния
вікови́йскладнасе́лення

война́
війна́

Во́йскоЗапоро́жское
Ві́йськоЗапоро́зьке

вокали́зм
вокалі́зм

волнова́япове́рхность
хвильова́пове́рхня

волнова́яфу́нкция
хвильова́фу́нкція

волново́йфронт
хвильови́йфронт

во́лны
хви́лі

воло́кнаиску́сственные
воло́кнашту́чні

воло́кнанатура́льные
воло́кнанатура́льні

воло́кнаполиами́дные
воло́кнаполіамі́дні

воло́кнаполиэсте́ровые
(полиэфи́рные)
воло́кнаполіесте́рні(поліефі́рні)

воло́кнасинтети́ческие
воло́кнасинтети́чні

волонтёрскоедвиже́ние
волонте́рськийрух

волоско́вые(реце́пторные)
кле́тки
волоско́ві(реце́пторні)кліти́ни

во́лосы
воло́сся

волосяно́йгигро́метр
волосяни́йгігро́метр

«во́льноеказа́чество»
«ві́льнекоза́цтво»

вольт(1В)
вольт

вольтме́тр
вольтме́тр

во́льтовстолб
во́льтівстовп

вольфра́м
вольфра́м

«вооружё́нныймир»
«озбро́єниймир»

вопроси́тельноепредложе́ние
пита́льнере́чення

вопроси́тельныеместоиме́ния
пита́льнізайме́нники

вопроси́тельныйзнак
знакпита́ння

воро́нка
лі́йка

ворси́нки
ворси́нки

восклица́тельноепредложе́ние
окли́чнере́чення

восклица́тельныйзнак
знако́клику

воспале́ние
запа́лення
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вну́треннеперемещё́нныелица
вну́трішньоперемі́щеніосо́би

вну́треннийскеле́т
вну́трішнійскеле́т

вну́треннийтрудово́йраспоря́док
вну́трішнійтрудови́йрозпоря́док

вну́треннийфотоэффе́кт
вну́трішнійфотоефе́кт

вну́тренняяпа́мять
вну́трішняпа́м’ять

вну́тренняясреда́органи́зма
вну́трішнєсередо́вищеоргані́зму

вну́тренняяструкту́раса́йта
вну́трішняструкту́раса́йту

вну́тренняято́чкатреуго́льника
вну́трішнято́чкатрику́тника

вну́тренняяэне́ргия
вну́трішняене́ргія

вну́тренняяэне́ргиявещества́
вну́трішняене́ргіяречовини́

вну́тренняяэне́ргиясисте́мы
вну́трішняене́ргіясисте́ми

внутриви́доваягибридиза́ция
внутрішньовидова́гібридиза́ція

внутрикле́точноепищеваре́ние
внутрішньокліти́ннетра́влення

внутримолекуля́рнаяводоро́дная
связь
внутрішньомолекуля́рнийводне́вий
зв’язо́к

внутримолекуля́рная
дегидрата́ция
внутрішньомолекуля́рнадегідрата́ція

во́гнутыели́нзы
уві́гнутілі́нзи

вода́(аммиа́чная,барито́вая,
тяжё́лая,известко́вая,
дистиллиро́ванная,жаве́левая,
минерализо́ванная,морска́я,
сероводоро́дная,хло́рная)
вода́(амоніа́чна,бари́това,важка́,
вапня́на,дистильо́вана,жеве́лева,
мінералізо́вана,морська́,
сірководне́ва,хло́рна)

води́тельри́тма
воді́йри́тму

во́днаяма́сса
во́днама́са

во́днаясреда́
во́днесередо́вище

во́дноедыха́ние
во́днеди́хання

во́дныересу́рсы
во́дніресу́рси

во́дныйбала́нс
во́днийбала́нс

во́дныйраство́р
во́днийро́зчин

во́дныйсток
во́днийстік

водоно́сныего́рныепоро́ды
водоно́снігірські́поро́ди

водоно́сный,водосодержа́щий
водовмі́сний

водоно́сныйслой(горизо́нт)
водоно́снийшар(горизо́нт)

водоочистно́есооруже́ние
водоочисна́спору́да

водопа́д
водоспа́д

водопоглоща́ющий
водовби́рний

водопроница́емыепоро́ды
водопрони́кніпоро́ди

водоразде́л
вододі́л

водораствори́моевещество́
водорозчи́ннаречовина́

водораствори́мый
водорозчи́нний

водоро́д
во́день

водоро́д(гидроге́н)
гідроге́н

водоро́днаясвязь
водне́вийзв’язо́к

водоро́дныйпоказа́тель(рН)
водне́вийпока́зник(рН)

во́доросли
во́дорості

во́доросль
во́дорість

водоупо́рныйслой(горизо́нт)
водотривки́йшар(горизо́нт)

водохрани́лище
водосхо́вище

водяна́яба́ня
водяна́ба́ня

водяно́йпар
водяна́па́ра

воево́дство
воєво́дство

вое́нноегенерал-губерна́торство
військо́вегенерал-губерна́торство

вое́нноепреступле́ние
воє́ннийзло́чин

вое́нно-полити́ческийблок
військо́во-політи́чнийблок

вое́нно-полити́ческийсою́з
військо́во-політи́чнийсоюз
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винче́стер(диск)
вінче́стер(диск)

випро́бування)ліце́нзія
–про́бнаялице́нзия
про́бнаабоtrial(англ.trial

вирио́н
віріо́н

виро́иды
віро́їди

виртуа́льныйо́фис
віртуа́льнийо́фіс

ви́рус
ві́рус

ви́русиммунодефици́тачелове́ка
(ВИЧ)
ві́русімунодефіци́тулюди́ни(ВІЛ)

вирусо́иды
вірусо́їди

вирусоло́гия
вірусоло́гія

виско́за
віско́за

виско́зноеволокно́
віско́зневолокно́

ви́смут
бі́смут

витами́н
вітамі́н

витами́ны
вітамі́ни

витра́ж
вітра́ж

ви́хревоеэлектри́ческоепо́ле
ви́хровеелектри́чнепо́ле

ВИЧ-инфе́кция
ВІЛ-інфе́кція

вкла́дка(вста́вка)
вкла́дка

включе́ния
вклю́чення

вкус
смак

вкусова́ялу́ковица
смакова́цибули́на

вкусово́йпоро́г
смакови́йпорі́г

вкусовы́ереце́пторы
смакові́реце́птори

вла́га
воло́га

влага́лище
пі́хва

владе́ниеиму́ществом
володі́ннямайно́м

вла́жность
воло́гість

вла́жностьво́здуха
воло́гістьпові́тря

вла́жностьво́здуха(абсолю́тная,
относи́тельная)
воло́гістьпові́тря(абсолю́тна,
відно́сна)
власть
вла́да

вло́женноеразветвле́ние
вкла́денерозгалу́ження

вло́женныеопера́торы
вкла́деніопера́тори

вло́женныеци́клы
вкла́деніци́кли

вменя́емость
осу́дність

вмести́тельность
мі́сткість

внекле́точноепищеваре́ние
позакліти́ннетра́влення

внесе́ниемножи́теляподзнак
ко́рня
вне́сеннямно́жникапідзнакко́реня

вне́шневпи́санныйшар
зо́внівпи́санаку́ля

вне́шнееоплодотворе́ние
зо́внішнєзаплі́днення

вне́шнеепищеваре́ние
зо́внішнє(позакишко́ве)тра́влення
внешнеторго́выйоборо́т
зовнішньоторгове́льнийоборо́т

внешнеэкономи́ческиесвя́зи
зовнішньоекономі́чнізв’язки́

вне́шниепроце́ссы
зо́внішніпроце́си

вне́шниеси́лы
сторо́нніси́ли

вне́шнийвид(вещества́,сме́си)
зо́внішнійви́гляд(речовини́,су́міші)
вне́шнийскеле́т
зо́внішнійскеле́т

вне́шнийэнергети́ческийу́ровень
(электро́ннаяоболо́чка)
зо́внішнійенергети́чнийрі́вень
(електро́ннийшар)
вне́шняяпа́мять
зо́внішняпа́м’ять

вне́шняяторго́вля
зо́внішняторгі́вля

внея́дерная
(цитоплазмати́ческая)
насле́дственность
позая́дернаспадко́вість

внима́ние
ува́га

вну́треннееоплодотворе́ние
вну́трішнєзаплі́днення
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ве́то
ве́то

ветрова́яэлектроста́нция(ВЭС)
вітрова́електроста́нція(ВЕС)
ве́че
ві́че

вещество́вмагни́тномпо́ле
речовина́вмагні́тномупо́лі

вещество́(переме́нногососта́ва,
неоргани́ческое,органи́ческое,
постоя́нногососта́ва,просто́е,
сло́жное)
речовина́(змі́нногоскла́ду,
неоргані́чна,органі́чна,пості́йного
скла́ду,проста́,складна́)
вещь
річ

взаи́мноевлия́ниеа́томов(групп
а́томов)вмоле́куле
взає́мнийвплива́томів(група́томів)
умоле́кулі

взаимоде́йствие
взаємоді́я

взаимоде́йствиевеще́ств
взаємоді́яречови́н

взаимоде́йствие
наэлектризо́ванныхтел
взаємоді́янаелектризо́ванихтіл

взаимоде́йствиенеалле́льных
ге́нов
взаємоді́янеале́льнихгенів

взаимоде́йствиепаралле́льных
проводнико́в
взаємоді́япарале́льнихпровідникі́в

взаимоде́йствиечасти́ц(дипо́ль-
дипо́льное,электростати́ческое,
ио́н-дипо́льное,ориентацио́нное)
взаємоді́ячасти́нок(дипо́ль-
дипо́льна,електростати́чна,йон-
дипо́льна,орієнтаці́йна)
взба́лтывание
збо́втування

взве́шивание
зва́жування

взрыв
ви́бух

взрывна́ясмесь
вибухо́васу́міш

взрывоопа́сный
вибухонебезпе́чний

взрывча́тка
вибухі́вка

взрывча́тыевещества́
вибухо́віречови́ни

взя́тка
хаба́р

ви́бриссы
ві́бриси(дотико́віволоски́)

вид
вид

видеоада́птер
відеоада́птер

видеока́рта
відеока́рта

видеокли́п
відеоклі́п

видеоконфере́нция
відеоконфере́нція

видеореда́ктор
відеореда́ктор

видеосисте́ма
відеосисте́ма

видеосту́дия
відеосту́дія

ви́джеты
ві́джети

ви́димыйсвет
ви́димесві́тло

видоизмене́нияко́рня
видозміни́ко́реня

видоизмене́нияпобе́га
видозміни́па́гона

видообразова́ние
видоутво́рення

ви́дыизлуче́ния
ви́дивипромі́нювання

ви́дыинформа́ции
ви́диінформа́ції

ви́дыравнове́сия
ви́дирівнова́ги

ви́дыречево́йде́ятельности
ви́димовленнє́воїдія́льності

визуа́льнаяинформа́ция
візуа́льнаінформа́ція

визуа́льноемодели́рование
візуа́льнемоделюва́ння

ви́кинги(варя́ги)
ві́кінги(варя́ги)
ви́ки-техноло́гия
ві́кі-техноло́гія
вина́
вина́

виндикацио́нныйиск
віндикаці́йнийпо́зов

вини́л
віні́л

винилхлори́д
вінілхлори́д

вини́тельныйпаде́ж
знахі́днийвідмі́нок

виногра́дныйса́хар(глюко́за)
виногра́днийцу́кор(глюко́за)
винт
гвинт
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век,столе́тие
столі́ття

ве́ки
пові́ки

ве́ктормагни́тнойинду́кции
ве́ктормагні́тноїінду́кції

ве́кторнаягра́фика
ве́кторнагра́фіка

ве́кторноеизображе́ние
ве́кторнезобра́ження

ве́кторноепростра́нство
ве́кторнийпро́стір

ве́кторныевеличи́ны
ве́кторнівеличи́ни

ве́кторы
ве́ктори

ве́кторыколлинеа́рные
ве́кториколінеа́рні

ве́кторыкомплана́рные
ве́кторикомплана́рні

ве́кторыпротивополо́жные
ве́кторипротиле́жні

«Вели́кийсгон»
«Вели́кийзгін»
величина́угла́
величина́кута́

величи́ны
величи́ни

ве́нулы
ве́нули

ве́нчик
віно́чок

ве́ны
ве́ни

верба́льнаяинформа́ция
верба́льнаінформа́ція

верба́льнаямоде́ль
верба́льнамоде́ль

верете́ноделе́ния(кле́тки)
верете́нопо́ділу(кліти́ни)
вероя́тностьслуча́йногособы́тия
достове́рным
ймові́рністьвипадко́воїподі́ївірогі́дної

вероя́тностьслуча́йногособы́тия
невозмо́жным
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї
неможли́вої

вероя́тностьслуча́йногособы́тия
противополо́жным
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї
протиле́жної

вероя́тностьслуча́йнойсу́ммы
несовме́стныхсобы́тий
ймові́рністьвипадко́воїсу́ми
несумі́снихподі́й

ве́рстка
ве́рстка

верте́п
верте́п

вертика́льныеуглы́
вертика́льнікути́

Верхо́вныйсове́тУкраи́ны
Верхо́внара́даУкраї́ни

верхово́дка
верхово́дка

верши́на
верши́на

верши́накону́са
верши́нако́нуса

верши́налома́ной
верши́нала́маної

верши́намногогра́нника
верши́намногогра́нника

верши́намногоуго́льника
верши́намногоку́тника

верши́напирами́ды
верши́напірамі́ди

верши́напри́змы
верши́напри́зми

верши́напрямоуго́льного
параллелепи́педа
верши́напрямоку́тного
паралелепі́педа

верши́наравнобе́дренного
треуго́льника
верши́нарівнобе́дреноготрику́тника

верши́натреуго́льника
верши́натрику́тника

верши́натрёхгра́нногоугла́
верши́натригра́нногокута́

верши́наугла́
верши́накута́

верши́начетырёхуго́льника
верши́начотирику́тника

верши́нымногоуго́льника
сосе́дние
верши́нимногоку́тникасусі́дні

верши́нычетырехуго́льника
противополо́жные
верши́ничотирику́тникапротиле́жні

верши́нычетырехуго́льника
сосе́дние
верши́ничотирику́тникасусі́дні

вес
вага́

«Весна́наро́дов»
«Весна́наро́дів»

вестибуля́рныйаппара́т
вестибуля́рнийапара́т

весы́
терези́

ве́тер
ві́тер
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В ва́ди
ва́ді
вазели́н
вазелі́н
ва́йи
ва́йї
вака́нтная(свобо́дная)орбита́ль
вака́нтна(ві́льна)орбіта́ль
вакуо́ль
вакуо́ля
ва́куум
ва́куум
вакци́на
вакци́на
вакци́наБЦЖ
вакци́наБЦЖ
вакцина́ция(иммуниза́ция)
вакцина́ція(імуніза́ція)
вале́нтность(переме́нная,
постоя́нная)
вале́нтність(змі́нна,ста́ла)
вале́нтныевозмо́жностиа́тома
вале́нтніможли́востіа́тома
вале́нтныйэлектро́н
вале́нтнийелектро́н
валида́цияса́йта
валіда́ціясайту
валово́йвну́треннийпроду́кт
(ВВП)
ва́ловийвну́трішнійпроду́кт(ВВП)
валово́йнациона́льныйпродукт
(ВНП)
ва́ловийнаціона́льнийпроду́кт(ВНП)
варвари́зм
варвари́зм
ва́рварскоекороле́вство
ва́рварськекоролі́вство
вариа́нт
варіа́нт
вариа́нта
варіа́нта
вариа́нтность
варіа́нтність
вариати́вность
варіати́вність
вариацио́ннаякрива́я
варіаці́йнакрива́
вариацио́нныйряд
варіаці́йнийряд
вариа́ция
варіа́ція

варико́зноерасшире́ниевен
варико́знерозши́реннявен

ва́рна
ва́рна

вассалите́т
васаліте́т

ватерли́ния
ватерлі́нія

ватт(Вт)
ват(Вт)

ваттме́тр
ватме́тр

вво́дноепредложе́ние
вставне́ре́чення

вво́дноесло́во
вставне́сло́во

вводно́есловосочета́ние
вставне́словосполу́чення

вводно́йсифо́н
ввідни́йсифо́н

вдох
вдих

веб2.0.
веб2.0

веб-диза́йнер
веб-диза́йнер

вебина́р
вебіна́р

веб-катало́г
веб-катало́г

веб-порта́л
веб-порта́л

веб-приложе́ния
веб-дода́тки

веб-сайт
веб-сайт

веб-соо́бщество
веб-спільно́та

веб-страни́ца
веб-сторі́нка

веб-энциклопе́дия
веб-енциклопе́дія

вегетати́вная(автоно́мная)
не́рвнаясисте́ма
вегетати́вна(автоно́мна)нерво́ва
систе́ма

вегетати́вноеразмноже́ние
вегетати́внерозмно́ження

вегетати́вныео́рганы
вегетати́вніо́ргани
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броми́д
бромі́д

броми́дная(бромоводоро́дная)
кислота́
бромі́дна(бромоводне́ва)кислота́

броми́рование
бромува́ння

броммета́н
бромомета́н

бро́мнаявода́
бро́мнавода́

бромоводоро́д
бромово́день

бро́нза
бро́нза

бро́нзоваяболе́знь
бро́нзовахворо́ба

бро́нзовыйвек
бро́нзовийвік

бро́нхи
бро́нхи

бронхиа́льнаяа́стма
бронхіа́льнаа́стма

бронхиа́льноеде́рево
бронхіа́льнеде́рево

бронхио́лы
бронхіо́ли

бро́уновскоедвиже́ние
бро́унівськийрух

брошю́ра
брошу́ра

«Брэ́ксит»
«Бре́кзит»

брюхоно́гиемолю́ски
черевоно́гімолю́ски

брю́шкочленистоно́гих
черевце́членистоно́гих

брюшна́яне́рвнаяцепо́чка
черевни́йнерво́вийланцюжо́к

будди́зм
будди́зм

буди́тели
буди́телі

бу́дущеевре́мя
майбу́тнійчас

бу́ква
бу́ква

бу́ква,ли́тера
лі́тера

букле́т
букле́т

бу́ллинг
бу́лінг

бума́га
папі́р

бума́жный
паперо́вий
буржуази́я
буржуазі́я
бурле́ск
бурле́ск
бу́рнаяреа́кция
бурхли́вареа́кція
бу́рыево́доросли
бу́ріво́дорості
бу́рыйу́голь
бу́ревугі́лля
бут-2-ен
бут-2-ен
бут-1-ин
бут-1-ин
бутадие́н
бутадіє́н
бута́н
бута́н
бутан-1-ол
бутан-1-ол
бутана́ль
бутана́ль
бутано́л(бути́ловыйспирт)
бутано́л(бути́ловийспирт)
буте́н
буте́н
бути́л
бути́л
бу́ферныйраство́р
бу́фернийро́зчин
бу́феробме́на
бу́феро́бміну
были́на
били́на
бытова́яле́ксика
побуто́вале́ксика
бюдже́т
бюдже́т
бюллете́нь
бюлете́нь
бюре́тка
бюре́тка
бюрократиза́ция
бюрократиза́ція
бюрокра́тия
бюрокра́тія
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близнецо́выйме́тод
близнюко́вийме́тод
близнецы́
близнюки́
близору́кость
короткозо́рість
блицкри́г
бліцкри́г
блог
блог
бло́гер
бло́гер
блогосфе́ра
блогосфе́ра
блок
блок
блок-схе́маалгори́тма
блок-схе́маалгори́тму
бога́тстворе́чи
бага́тствомо́влення
бокова́яграньпирами́ды
бічна́гра́ньпірамі́ди
бокова́яграньпри́змы
бічна́гра́ньпри́зми
бокова́яли́ния
бічна́лі́нія
бокова́япове́рхностько́нуса
бічна́пове́рхняко́нуса
бокова́япове́рхностьпирами́ды
бічна́пове́рхняпірамі́ди
бокова́япове́рхностьпри́змы
бічна́пове́рхняпри́зми
бокова́япове́рхностьцили́ндра
бічна́пове́рхняцилі́ндра
бокова́ясторона́
равнобе́дренноготреуго́льника
бічна́сторона́рівнобе́дреного
трику́тника
бокова́ясторона́трапе́ции
бічна́сторона́трап́еції
боковы́ерё́брапирами́ды
бічні́ре́брапірамі́ди
боковы́ерё́брапри́змы
бічні́ре́браприз́ми
бокси́т
бокси́т
бокси́ты
бокси́ти
боле́зньАльцге́ймера
хворо́баАльцге́ймера
боле́зньПаркинсо́на
хворо́баПаркінсо́на
болота́верховы́е,низи́нные,
переходны́е
болота́верхові́,низи́нні,перехідні́
боло́то
боло́то

«Больша́ятро́йка»
«Вели́катрі́йка»

большевики́
більшовики́

большо́йкругкровообраще́ния
вели́кеко́локровоо́бігу

большо́йкругша́ра
вели́кийкругку́лі

«Большо́йтерро́р»
«Вели́кийтеро́р»

бор
бор

бороводоро́д(бора́н)
бора́н

борьба́засуществова́ние
боротьба́заіснува́ння

бот
бот

бота́ника
бота́ніка

ботани́ческиесады́
ботані́чнісади́

ботне́т-сеть
ботне́т-мере́жа

ботули́зм
ботулі́зм

боя́ре
боя́ри

боя́рскаяреспу́блика
боя́рськареспу́бліка

брак
шлюб

бра́тство
бра́тство

бра́узер
бра́узер

«бра́чнаядиплома́тия»
«шлю́бнадиплома́тія»

бриз
бриз

броже́ние
броді́ння

броже́ние(сахари́стыхвеще́ств)
збро́джування(цукри́стихречови́н)

броже́ние(сбра́живание,
фермента́ция;маслянокислое,
мета́новое,молочноки́слое,
спиртово́е;сахари́стыхвеще́ств)
броді́ння(збро́джування,
фермента́ція;масляноки́сле,
мета́нове,молочноки́сле,спирто́ве;
цукри́стихречови́н)

бром
бром

бромбензо́л
бромобензе́н
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биологи́ческаяэ́тика
біологі́чнае́тика

биологи́ческиакти́вныевещества́
(БАВ)
біологі́чноакти́вніречови́ни(БАР)

биологи́ческиемутаге́ны
біологі́чнімутаге́ни

биологи́ческиечасы́
біологі́чнийгоди́нник

биологи́ческийво́зраст
біологі́чнийвік

биологи́ческийкатализа́тор
біологі́чнийкаталіза́тор

биологи́ческийме́тодборьбы́
свре́дныминасеко́мыми
біологі́чнийме́тодборотьби́
зішкідли́вимикома́хами

биологи́ческийпрогре́сс
біологі́чнийпрогре́с

биологи́ческийрегре́сс
біологі́чнийрегре́с

биологи́ческийтеррори́зм
біологі́чнийтерори́зм

биологи́ческоевыве́тривание
біологі́чневиві́трювання

биологи́ческоеде́йствие
радиоакти́вногоизлуче́ния
біологі́чнадіярадіоакти́вного
випромі́нювання

биологи́ческоеразнообра́зие
біорізномані́ття

биоло́гия
біоло́гія

биома́сса
біома́са

биомембра́ны
біомембра́ни

биополиме́р
біополіме́р

биоразлага́емость
деграда́бельність

биоразлага́емый
(биодегради́руемый)материа́л
біодеграда́бельнийматеріа́л

биоразлага́емыйматериа́л
деграда́бельнийматеріа́л

биоразлага́емыйполиме́р
деграда́бельнийполіме́р

биори́тмы
біори́тми

биоси́нтез
біоси́нтез

биосфе́ра
біосфе́ра

биосфе́рныйзапове́дник
біосфе́рнийзапові́дник

биотехноло́гии
біотехноло́гії

биоти́ческиеэкологи́ческие
фа́кторы
біоти́чніекологі́чніфа́ктори

биото́п
біото́п

биофи́зика
біофі́зика

биохими́ческаяэволю́ция
біохімі́чнаеволю́ція

биохими́ческийме́тод
біохімі́чнийме́тод

биохи́мия
біохі́мія

биоцено́з
біоцено́з

биоценоти́ческиекри́зисы
біоценоти́чнікри́зи

биполя́рный(двухпо́люсный)мир
біполя́рний(двопо́люсний)світ

биполя́рныйио́н
біполя́рний(диполя́рний)йон

бипри́змаФре́неля
біпри́змаФре́неля

биссе́ктордвугра́нногоугла́
бісе́ктордвогра́нногоку́та

биссектри́саугла́треуго́льника
бісектри́сакута́трику́тника

бит
біт

би́тум
бі́тум

бифидобакте́рии
біфідобакте́рії

бицикли́ческоесоедине́ние
біциклі́чнасполу́ка

бишофи́т
бішофі́т

благозву́чие
милозву́чність

благоро́дный(ине́ртный)газ
благоро́дний(іне́ртний)газ

благоро́дныймета́лл
благоро́дниймета́л

бланк
бланк

бластоме́ры
бластоме́ри

бла́стула
бла́стула

блескметалли́ческий
блискметалі́чний

бли́жняяориента́ция
бли́жняорієнта́ція
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безуда́рныйгла́сный
ненаголо́шенийголосни́й
безусло́вный(врожде́нный)
рефле́кс
безумо́внийрефле́кс
безъя́дерныйста́тус
без’я́дернийста́тус
белки́
білки́
бе́лоевещество́
бі́ларечовина́
бело́к
біло́к
бе́лыйфо́сфор
бі́лийфо́сфор
бензи́н(авиацио́нный,
автомоби́льный)
бензи́н(авіаці́йний,автомобі́льний)
бензи́новаяфра́кция
бензи́новафра́кція
бензо́л
бензе́н
бензо́льное(кольцо́,ядро́)
бензе́нове(кільце́,ядро́)
бе́нтос
бе́нтос
бе́ргштрих
бе́ргштрих
бере́менность
вагі́тність
берилла́т
берила́т
бери́ллий
бери́лій
Берли́нскаястена́
Берлі́нськиймур
Берли́нскийкри́зис
Берлі́нськакри́за
бертолли́д
бертолі́д
беспо́лоепоколе́ние
нестате́вепоколі́ння
беспо́лоеразмноже́ние
нестате́верозмно́ження
бессеме́ровскийконве́ртер
бессеме́рівськийконве́ртер
бессою́зноесло́жное
предложе́ние
безсполучнико́вескладне́ре́чення
бессою́зный
безсполучнико́вий
бессу́ффиксныйспо́соб
словообразова́ния
безсуфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення
бесцве́тный(раство́р)
безба́рвний(ро́зчин)

бе́таизлуче́ние
бе́тапромі́ння

бе́та-распа́д
бе́таро́зпад

бето́н
бето́н

библиоте́ка
бібліоте́ка

библиоте́чно-библиографи́ческий
бібліоте́чно-бібліографі́чний
Би́блия
Бі́блія

билингви́зм
білінгві́зм

биллио́н
більйо́н

бимолекуля́рный
бімолекуля́рний

бина́рнаяноменклату́ра
біна́рнаноменклату́ра

бина́рноеделе́ниекле́тки
біна́рнийпо́ділкліти́ни

бина́рноесоедине́ние
біна́рнасполу́ка

бина́рный
біна́рний

бинокуля́рноезре́ние
бінокуля́рнийзір

биномиа́льныекоэффицие́нты
біноміа́льнікоефіціє́нти

би́номНьюто́на
біно́мНьюто́на

биоакку́стика
біоаку́стика

биобезопа́сность
біобезпе́ка

биогенети́ческийзако́н
біогенети́чнийзако́н

биоге́нныеэлеме́нты
біоге́нніелеме́нти

биогеогра́фия
біогеогра́фія

биогеоцено́з
біогеоцено́з

биогра́фия
біогра́фія

биологи́ческаязащи́та
біологі́чнийза́хист

биологи́ческаяинди́кация
біологі́чнаіндика́ція

биологи́ческаяопа́сность
біологі́чнанебезпе́ка

биологи́ческаясисте́ма
біологі́чнасисте́ма

биологи́ческаясистема́тика
біологі́чнасистема́тика
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Б ба́зада́нных
ба́зада́них

ба́зазна́ний
ба́зазна́нь

база́льноете́льце
база́льнетільце́

базе́доваболе́знь
базе́довахворо́ба

ба́зоваясисте́мавво́да-вы́вода
ба́зовасисте́мавве́дення-ви́ведення
ба́йка,ба́сня
ба́йка

байт
байт

бакте́рии
бакте́рії

бактериоло́гия
бактеріоло́гія

бактериофа́г
бактеріофа́г

ба́лка,лог
ба́лка

балла́да
бала́да

бан
бан

банде́ровцы
банде́рівці

бандури́ст
бандури́ст

банк
банк

ба́нковскаясисте́маУкраи́ны
ба́нківськасисте́маУкраї́ни

ба́нковскаята́йна
ба́нківськатаємни́ця

ба́ннер
ба́нер

бараба́ннаяперепо́нка
бараба́ннапере́тинка

ба́рель
ба́рель

ба́рий
ба́рій

барио́н
баріо́н

бари́товаявода́
бари́товавода́

баро́кко
баро́ко

баро́метр
баро́метр

баро́чнаялитерату́ра
баро́ковалітерату́ра

барха́ны
барха́ни

«ба́рхатнаяреволю́ция»
«оксами́товареволю́ція»
ба́рщина,па́нщина
па́нщина

баска́к
баска́к

бассе́йнвну́треннегосто́ка
басе́йнвну́трішньогосто́ку

бассе́йнокеа́на
басе́йнокеа́ну

бассе́йнреки́
басе́йнрі́чки

бе́дленд
бе́дленд

бе́женец
бі́женець

бе́женцы
бі́женці

беза́ффиксный
беза́фіксний

безви́зовыйрежи́м
безві́зовийрежи́м

безво́дный
безво́дний

безде́йствие
бездія́льність

безкислоро́рдная(атмосфе́ра)
безкисне́ва(атмосфе́ра)

безли́чностность
безособо́вість

безли́чный
безособо́вий

безли́чныйглаго́л
безособо́ведієсло́во

безопа́сноснаяде́ятельность
безпе́чнадія́льність

безопа́сностьжизнеде́ятельности
безпе́кажиттєдія́льності

безопа́сныйэкспериме́нт
безпе́чнийекспериме́нт

безотхо́дноепроизво́дство
безвідхо́дневиробни́цтво

безрабо́тица
безробі́ття
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атрибу́тфа́йла
атрибу́тфа́йлу

атрофи́ямышц
атрофі́ям’я́зів

аудиовизуа́льныйме́диапродукт
аудіовізуа́льнийме́діапродукт

ауди́рование
аудіюва́ння

аукси́ны
аукси́н

а́урум(зо́лото)
а́урум

аутле́т
аутле́т

аутосо́мы
аутосо́ми

аутофаги́я
аутофагі́я

аутохромосо́мы
аутохромосо́ми

аутсо́рсинг
аутсо́рсинг

афори́зм
афори́зм

аффере́нтныйнейро́н
чутли́вий(доцентро́вий)нейро́н

а́ффикс
а́фікс

аффикса́ция
афікса́ція

аффрика́т,аффрика́та
африка́т,африка́та

ацетабуля́рия
ацетабуля́рія

ацета́ль
ацета́ль

ацетальдеги́д(этана́ль,у́ксусный
альдеги́д)
ацетальдегі́д(етана́ль,о́цтовий
альдегі́д)

ацета́тноеволокно́
ацета́тневолокно́

ацетилени́д
ацетилені́д

ацетиле́н(эти́н)
ацетиле́н(ети́н)

ацетилсалици́ловаякислота́
ацетилсаліци́ловакислота́

ацетилцеллюло́за
(триацетилцеллюло́за)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)

ацето́н
ацето́н

аци́лыкарбо́новыхкисло́т
аци́ликарбо́новихкисло́т

аэро́бы
аеро́би

аэрозо́ль
ае́розоль

аэропо́рты-ха́бы
аеропо́рти-ха́би

аэроста́т
аероста́т
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архива́ция
архіва́ція

архипела́г
архіпела́г

архитекту́равычисли́тельной
систе́мы
архітекту́раобчи́слювальноїсисте́ми

архитекту́рада́нных
архітекту́рада́них

асимпто́та
асимпто́та

асимпто́тавертика́льная
асимпто́тавертика́льна

асимпто́тагоризонта́льная
асимпто́тагоризонта́льна

асимпто́танакло́нная
асимпто́тапохи́ла

аскари́да
аскари́да

ассиме́трия
асиметрі́я

ассимиляцио́ннаяткань
асиміляці́йнаткани́на

ассимиля́ция
асиміля́ція

ассимиля́ция(анаболи́зм)
асиміля́ція(анаболі́зм)

ассимме́трия
асиметрі́я

ассоциати́вность
асоціати́вність

ассоциа́ция
асоціа́ція

ассоциа́циямоле́кул
асоціа́ціямоле́кул

аста́т
аста́т

астеносфе́ра
астеносфе́ра

астигмати́зм
астигмати́зм

астро́ида
астро́їда

асфа́льт
асфа́льт

атави́змы
атаві́зми

атама́нщина
отама́нщина

атеи́зм
атеї́зм

атеросклеро́з
атеросклеро́з

атмосфе́ра
атмосфе́ра

атмосфе́рнаяциркуля́ция
атмосфе́рнациркуля́ція

атмосфе́рноедавле́ние
атмосфе́рнийтиск

атмосфе́рныеоса́дки
атмосфе́рніо́пади

атмосфе́рныйфронттё́плый,
холо́дный
атмосфе́рнийфронтте́плий,холо́дний

ато́лл
ато́л

а́том
а́том

атома́рный
атома́рний

атоми́зм
атомі́зм

атоми́стика,атоми́зм
атомі́стика

а́томнаядо́ляхими́ческого
элеме́нта
а́томнача́сткахімі́чногоелеме́нта

а́томнаяедини́цадлины́
а́томнаодини́цядовжини́

а́томнаяедини́цама́ссы
а́томнаодини́цяма́си(а.о.м)

а́томнаяма́сса
а́томнама́са

а́томнаяорбита́ль
а́томнаорбіта́ль

а́томнаяэлектроста́нция(АЭС)
а́томнаелектроста́нція(АЕС)

а́томноеядро́
а́томнеядро́

а́томно-молекуля́рноеуче́ние
а́томно-молекуля́рневче́ння

а́томныекристалли́ческие
решё́тки
а́томнікристалічніґра́тки

а́томныйобъё́м
а́томнийоб’є́м

а́томныйра́диус
а́томнийра́діус

а́том(перви́чный,втори́чный,
трети́чный,четверти́чный;
гибридизо́ванный,хира́льный),
хими́ческогоэлеме́нта(углеро́да)
а́том(перви́нний,втори́нний,
трети́нний,четверти́нний;
гібридизо́ваний,хіра́льний),хімі́чного
елеме́нта(Карбо́ну)

атрибу́т
атрибу́т
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арге́нтум
арґе́нтум

арге́нтум(броми́д,иоди́д,нитра́т,
окси́д,ортофосфа́т,сульфа́т,
хлори́д)
арґе́нтум(бромі́д,йоди́д,нітра́т,
окси́д,ортофосфа́т,сульфа́т,хлори́д)

арго́н
арго́н

аргуме́нтфу́нкции
аргуме́нтфу́нкції

аргуме́нты
аргуме́нти

ареа́л
ареа́л

аре́н
аре́н

аре́нда
оре́нда

арео́метр
арео́метр

аридиза́ция
аридиза́ція

аристократи́ческая(шляхетская
(дворя́нская))респу́блика
аристократи́чна(шляхе́тська)
респу́бліка

аристокра́тия
аристокра́тія

аритми́я
аритмі́я

арифме́тика
арифме́тика

арифме́тико-логи́ческое
устро́йство
арифметико-логі́чнийпри́стрій

арифмети́ческиеде́йствиянад
ко́мплекснымичи́слами
арифмети́чнідіїнадко́мплексними
чи́слами

арифмети́ческоевыраже́ние
арифмети́чнийви́раз

аркко́синус
аркко́синус

арккота́нгенс
арккота́нгенс

аркси́нус
аркси́нус

аркта́нгенс
аркта́нгенс

ароматиза́тор(пищево́й)
ароматиза́тор(харчови́й)

ароматиза́цияне́фти
ароматиза́ціяна́фти

аромати́ческаякарбо́новая
кислота́
аромати́чнакарбо́новакислота́

аромати́ческаясисте́ма
аромати́чнасисте́ма

аромати́ческийами́н
аромати́чнийамі́н

аромати́ческийспирт
аромати́чнийспирт

аромати́ческийуглеводоро́д
аромати́чнийвуглево́день

аромати́ческоесоедине́ние
аромати́чнасполу́ка

аромати́чность
аромати́чність

ароморфо́з
ароморфо́з

арсе́н(мышья́к)
арсе́н

арси́н
арси́н

артезиа́нскиево́ды
артезіа́нськіво́ди

артериа́льноедавле́ние
артеріа́льнийтиск

артериа́льныйпульс
артеріа́льнийпульс

арте́рии
арте́рії

артерио́лы
артеріо́ли

арти́кль
арти́кль

артикуля́ция
артикуля́ція

артри́т
артри́т

архаи́зм
архаї́зм

архебакте́рии(архе́и)
архебакте́рії(архе́ї)

архе́йскаяэ́ра
архе́йськае́ра

археологи́ческаякульту́ра
археологі́чнакульту́ра

археоло́гия
археоло́гія

археопте́рикс
археопте́рикс

архи́в
архі́в

архива́торы
архіва́тори
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аноди́рование
анодування

ано́дныйпроце́сс
ано́днийпроце́с

ано́ды(акти́вные,ине́ртные)
ано́ди(акти́вні,іне́ртні)

анони́мныегруппиро́вки
аноні́мніугрупо́вання

антибио́тики
антибіо́тики

антиви́русныеба́зы
антиві́руснібази

антиви́русныепрогра́ммы
антиві́русніпрогра́ми

антиге́н
антиге́н

антиги́тлеровскаякоали́ция
антигі́тлерівськакоалі́ція

антикодо́н
антикодо́н

антимонопо́льное
законода́тельство
антимонопо́льнезаконода́вство

антиоксида́нт
антиоксида́нт

антипаралле́льныеспи́ны
антипарале́льніспі́ни

антисемити́зм
антисеміти́зм

антисе́птик
антисе́птик

антисепти́ческиесво́йства
антисепти́чнівласти́вості

антите́за
антите́за

антите́ло
антиті́ло

Антитеррористи́ческаяопера́ция
(АТО)
Антитерористи́чнаопера́ція(АТО)

антифри́з
антифри́з

антицикло́н
антицикло́н

античасти́цы
античасти́нки

Анти́чность
Анти́чність

анто́ним
анто́нім

антоциа́ны
антоціа́ни

антраце́н
антраце́н

антраци́т
антраци́т

антропогене́з
антропоген́ез

антропоге́нноевозде́йствие
антропоге́ннийвплив

антропоге́нноезагрязне́ние
антропоге́ннезабру́днення

антропоге́нныефа́кторы
антропоге́ннічи́нники

антропоге́нныеэкологи́ческие
фа́кторы
антропоге́нніекологі́чніфа́ктори

антропоге́нныйландша́фт
антропоге́ннийландша́фт

антропоге́новыйпери́од
антропоге́новийпері́од

антрополо́гия
антрополо́гія

антропо́ним
антропо́нім

антье́
антьє́

а́ншлюс
а́ншлюс

апартеи́д
апарте́їд

апати́т
апати́т

апатри́д
апатри́д

апелля́ция
апеля́ція

апопто́з
апопто́з

апо́стро́ф
апо́стро́ф

апофе́мапра́вильнойпирами́ды
апофе́мапра́вильноїпірамі́ди

аппар́атГо́льджи
апара́т(ко́мплекс)Ґо́льджі

аппара́тгосуда́рства
апара́тдержа́ви

аппара́тноеобеспече́ние
апара́тнезабезпе́чення

аппе́ндикс
апе́ндикс

аппендици́т
апендици́т

аппли́катато́чки
апліка́тато́чки

аппроксима́ция
апроксима́ція

ар
ар

«Ара́бскаявесна́»
«Ара́бськавесна́»
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9

аммо́ний(гидрокарбона́т,
гидроортофосфа́т,гидрокси́д,
дигидроортофосфа́т,карбона́т,
нитра́т,нитри́т,ортофосфа́т,
сульфа́т,хлори́д)
амо́ній(гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,гідрокси́д,
дігідрогенортофосфа́т,карбона́т,
нітра́т,нітри́т,ортофосфа́т,сульфа́т,
хлори́д)

аммо́ний-ио́н
амо́ній-іо́н

аммо́ний-катио́н
амо́ній-катіо́н

аммофо́с
амофо́с

аммофо́ска
амофо́ска

амни́стия
амні́стія

амо́рфноевещество́
амо́рфнаречовина́

амо́рфность
амо́рфність

ампе́р
ампе́р

амплиту́дагармони́ческого
колеба́ния
ампліту́дагармоні́чногоколива́ння

амплиту́даколеба́нийтемператур
ампліту́даколива́ннятемперату́р

амфифи́льныесоедине́ния
амфіфі́льнісполу́ки

амфоли́т
амфолі́т

амфоте́рноесоедине́ние
амфоте́рнасполу́ка

амфоте́рность
амфоте́рність

амфоте́рный(гидроокси́д,окси́д)
амфоте́рний(гідрокси́д,окси́д)

анабио́з
анабіо́з

анаболи́зм(ассимиля́ция)
анаболі́зм(асиміля́ція)

ана́лиз
ана́ліз

анализа́тор
аналіза́тор

анализи́рующеескре́щивание
аналізу́ючесхре́щування

ана́лизхими́ческий
ана́лізхімі́чний

аналити́ческаяхи́мия
аналіти́чнахі́мія

аналоги́чныео́рганы
аналогі́чніо́ргани

анало́гия
анало́гія

анало́гиязако́на
анало́гіязако́ну

анало́гияпра́ва
анало́гіяпра́ва

анато́мия
анато́мія

анафа́за
анафа́за

ана́фора
ана́фора

анахрони́зм
анахроні́зм

анаэро́бы
анаеро́би

ангидри́д
ангідри́д

ангидри́т
ангідри́т

анги́на
ангі́на

андегра́унд
андегра́унд

анеми́я
анемі́я(малокрі́в'я)

анемо́метр,ветроме́р
анемо́метр

анеро́ид
анеро́їд

анизога́мия
анізога́мія

анизотропи́я
анізотропі́я

анили́н
анілі́н

анили́н(аминобензо́л,
фенилами́н)
амінобензе́н(анілі́н,феніламі́н)

анили́новыйкраси́тель
анілі́новийбарвни́к

анимацио́нныеэффе́кты
анімаці́йніефе́кти

анима́ция
аніма́ція

аними́зм
анімі́зм

анио́н
аніо́н

аниони́т
аніоні́т

анне́ксия
ане́ксія

ано́д
ано́д
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аллотро́пия
алотро́пія
аллотро́пнаямодифика́ция
(аллотро́пноевидоизмене́ние)
алотро́пнамодифіка́ція(видозмі́на)
аллю́зия
алю́зія
алма́з
алма́з
алфави́т
алфаві́т
алфави́тноеписьмо́
абе́тковеписьмо́
алхи́мия
алхі́мія
альбе́до
альбе́до
Альбиго́йскиево́йны
Альбіго́йськіві́йни
альбуми́н
альбумі́н
альвео́лы
альвео́ли
альдеги́д
альдегі́д
альдегидоспи́рт
альдегідоспи́рт
альдогексо́за
альдогексо́за
альдо́за
альдо́за
альдо́ль
альдо́ль
альдо́льнаяконденса́ция
альдо́льнаконденса́ція
альдопенто́за
альдопенто́за
альтернати́вная(нево́инская)
слу́жба
альтернати́вна(невійсько́ва)слу́жба
альтернати́вныеисто́чники
эне́ргии
альтернати́вніджере́лаене́ргії
а́льфа-части́ца
а́льфа-части́нка
алюмин́ат
алюміна́т
алюми́ний
алюмі́ній
алюми́ний(гидрокси́д,карби́д,
нитра́т,окси́д,сульфа́т,хлори́д)
алюмі́ній(гідрокси́д,карбі́д,нітра́т,
окси́д,сульфа́т,хлори́д)
алюминотерми́я(алюмотерми́я)
алюмінотермі́я(алюмотермі́я)
алюмогидри́д
алюмогідри́д

алюмосилика́т
алюмосиліка́т

амальга́ма
амальга́ма

амё́ба
аме́ба

амёбо́идноедвиже́ние
амебо́їднийрух

ами́д
амі́д

ами́дная(пепти́дная)гру́ппа
амі́дна(пепти́дна)гру́па

ами́дная(пепти́дная)связь
амі́дний(пепти́дний)зв’язо́к

амила́за
аміла́за

амило́за
аміло́за

амилопекти́н
амілопекти́н

ами́н(алифати́ческий,
аромати́ческий,втори́чный,
перви́чный,трети́чный)
амі́н(аліфати́чний,аромати́чний,
втори́нний,перви́нний,трети́нний)

аминогру́ппа
аміногру́па

аминокапро́новаякислота́(α-,ε-)
амінокапро́новакислота́(α-,ε-)

аминокислота́
амінокислота́

аминокислота́(замени́мая,
незамени́мая)
амінокислота́(замі́нна,незамі́нна)

аминоко́мплекс
аміноко́мплекс

аминоэта́новая(аминоу́ксусная)
кисло́та
аміноета́нова(аміноо́цтова)кислота́

амито́з
аміто́з

аммиа́к
амоніа́к

аммиа́чнаявода́
амоніа́чнавода́

аммиа́чнаясели́тра
амоніа́чнаселі́тра

аммиа́чныйраство́р
амоніа́чнийро́зчин
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акклиматиза́цияви́дов
акліматиза́ціяви́дів

аккомода́ция
акомода́ція

аккумуля́тор
акумуля́тор

акрила́ты
акрила́ти

акри́ловаякислота́
акри́ловакислота́

акромега́лия
акромега́лія

акросо́ма
акросо́ма

акрости́х
акрові́рш

акселера́тор
акселератор

акселера́ция
акселера́ція

аксессуа́ры
аксесуа́ри

аксио́ма
аксіо́ма

аксио́мапаралле́льныхпрямы́х
аксіо́мапарале́льнихпрями́х

аксио́мывероя́тности
аксіо́миймові́рності

аксо́н
аксо́н

аксономе́трия
аксономе́трія

актива́ция
актива́ція

активи́рованныйко́мплекс
активо́ванийко́мплекс

активи́рованныйу́голь
активо́ваневугі́лля

акти́внаязащи́та
акти́внийза́хист

акти́вноеизбира́тельноепра́во
акти́вневи́борчепра́во

акти́вностьио́нов
акти́вністьйо́нів

акти́вность(элеме́нта,мета́лла,
немета́лла)
акти́вність(елеме́нта,мета́ла,
немета́ла)

акти́вныеприча́стия
акти́внідієприкме́тники

акти́вныйтра́нспорт
акти́внийтра́нспорт

акти́вныйцентр
акти́внийцентр

акти́н
акти́н

акти́ний
акти́ній

актино́ид
актино́їд

аку́стика
аку́стика

акусти́ческиерезона́торы
акусти́чнірезона́тори

акце́нт
акце́нт

акце́птор
акце́птор

алани́н
(α-аминопропано́ваякислота́)
алані́н(α-алані́н;α-амінопропа́нова
кислота́)

а́лгебра
а́лгебра

алгори́тм
алгори́тм

алеба́стр
алеба́стр

алерге́ны
алерге́ни

алиме́нты
аліме́нти

алифати́ческийуглеводоро́д
аліфати́чнийвуглево́день

алкадие́н
алкадіє́н

алкало́иды
алкало́їди

алка́н
алка́н

алкандио́л
алкандіо́л

алкано́л
алкано́л

алканоля́т
алканоля́т

алкантрио́л
алкантрио́л

алке́н
алке́н

алке́н(олефи́н)
олефі́н(алке́н)

алки́л
алкі́л

алки́н
алкі́н

аллего́рия
алего́рія

алле́льныеге́ны
але́льніге́ни

аллерги́я
алергі́я
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агрохо́лдинг
агрохо́лдинг

агроцено́з
агроцено́з

адапта́ция
адапта́ція

ада́птер
ада́птер

адапти́внаярадиа́ция
адапти́внарадіа́ція

адапти́вность
адапти́вність

адапти́вныебиологи́ческие
ри́тмы
адапти́внібіологі́чніри́тми

адвока́т
адвока́т

адвока́тскаяде́ятельность
адвока́тськадія́льність

адвока́тскаята́йна
адвока́тськатаємни́ця

аддити́вность
адити́вність

адени́н
адені́н

аденозинтрифосфа́т(АТФ)
аденозинтрифосфа́т(АТФ)

адиабати́ческийпроце́сс
адіаба́тнийпроце́с

администрати́вная
отве́тственность
адміністрати́внавідповіда́льність

администрати́вноевзыска́ние
адміністрати́внестя́гнення

администрати́вноепроизво́дство
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О словаре терминов и понятий

Предлагаемый словарь является терминологическим перевод-
ным украинско-русским – русско-украинским. Он содержит 8500 
наиболее употребляемых терминов из истории, географии, мате-
матики, физики, биологии, химии, информатики, филологии и 
правоведения. В словаре содержатся термины, состоящие из одного 
слова, и термины-словосочетания (научные понятия).

Большинство терминов – международные, но их правописание в 
каждом языке подчиняется определенным правилам, овладеть 
которыми тоже помогает словарь, так как является нормативным. 
Следовательно – правописание слов из различных сфер соот-
ветствует актуальным законам языка. 

Основное предназначение словаря – помочь ученикам соот-
носить термины на государственном украинском языке с терминами 
родного языка и наоборот, что значительно облегчит работу с учеб-
никами и специальной литературой из определенной области 
знаний. Изучение терминов особенно важно в нынешних условиях, 
когда украинский язык как государственный распространяется во 
всех научных сферах.

Пользоваться словарем очень легко: слова размещены 
в алфавитном порядке до третьей буквы и дальше. Перед каждым 
термином дана пиктограмма (символ), напоминающая, к какой 
области знаний относится термин или научное понятие. Ударение в 
словах обеспечит правильное произношение. 

Переворачивая книгу, пользователь словаря получает доступ 
к обратному переводу, что предоставляет возможность легко 
сориентироваться при ответе на научно-познавательный вопрос, 
правильно выполнить любое тестовое задание. 

Словарь является самодостаточным интеллектуальным спра-
вочником. Содержащаяся в нем терминологическая лексика нужна 
не только с целью подготовки к разным видам работ для проверки 
знаний, но и для перевода учебных материалов в той или иной 
области. Знание предметов, терминологию которых содержит сло-
варь, является необходимым для поступления в заведения высшего 
образования Украины. Но сначала нужно пройти внешнее 
независимое оценивание.

Словарь содержит также новые научные и технические термины 
и понятия, которые под влиянием социальных и экономических 
изменений появились в употреблении не так давно.  

Издание является полезным для получателей полного общего 
среднего образования и педагогов.
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