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Про словник термінів і понять

Пропонований словник є термінологічним перекладним 
румунсько-українським – українсько-румунським. Він містить понад 
7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, мате-
матики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та право-
знавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких 
учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною 
українською. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-
словосполучення (наукові поняття). 

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

Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити 
терміни рідною мовою з термінами державної української мови і 
навпаки, що значно полегшить користування підручниками та 
спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення 
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 отримує доступ до зворот-
ного перекладу, що дає змогу легко зорієнтуватися під час відповіді 
на будь-яке науково-пізнавальне запитання, правильно виконати 
тестове завдання.

Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. Подана 
в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час 
підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для 
перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих чи інших 
галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, 
є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів 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 учнів і вчителів як традиційних загально-
освітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо. 
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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 ́
scrisoáre abreviátă

абіоти ́чні чи ́нники
fa ́ctori abiótici

аболіціоні ́зм
aboliţionísm

абрази ́в
abrazív

абревіату ́ра
abreviáţie, abreviére

абсолюти ́зм (абсолю ́тна
мона ́рхія)
absoluti ́sm (monarhie absolută)

абсолю ́тна воло ́гість
umiditáte absolútă

абсолю ́тне посила ́ння
referínţă absolútă

абсолю ́тний показни́к
зало ́млення
índice de refrácţie absolút

абстра ́ктне ми́слення
gândíre abstráctă

абстракціоні ́зм
abstracţioni ́sm

абсци ́зова кислота ́ (АБК)
aci ́d abci ́sic

абсци ́са то́чки
abcísa púnctului

авангарди ́зм
avangardísm

авітаміно ́з
avitaminoză

австралопіте ́ки
australopitecíne

автобіографі ́чний твір
creáţie autobiográfică

автобіогра ́фія
autobiografíe

автокефа ́льна це́рква
bisérică autocefálă

автоколива ́льна систе́ма
sistém autocolánt

автомагістра ́ль
magistràlă àuto

автома ́тія робо ́ти се ́рця
funcţiona ́rea automa ́tă a i ́nimii

автономіза ́ція
autonomizáţie

автономі ́сти
autonomíşti

автоно ́мія
autonomíe

автоно ́мна респу ́бліка
repùblică autonòmă

авторитари ́зм
autoritari ́sm

авторита́рний політи́чний режи ́м
regím polític autoritár

а́вторське пра ́во
drept de auto ́r

автотро ́фи
autotro ́fi

автофігу ́ра
figu ́ră automa ́tă

ага ́р-ага ́р
agar-aga ́r

агломера ́т
aglomerát

агломера ́ція промисло́ва
aglomeráţie industriálă

аглютина ́ція
aglutinare

агра ́рна краї ́на
ţáră agráră

агра ́рні відно ́сини
reláţii agráre

агрега ́тний стан
sta ́re de agrega ́re

агреси ́вна поведі ́нка
comporta ́re agresi ́vă

агре́сор
agreso ́r

агроклімати ́чні ресу ́рси
resúrse agroclimátice

агропромисло ́вий ко ́мплекс (АПК)
compléx agroindustriál

агрохо ́лдинг
agroho ́lding

агроцено ́з
agroceno ́ză

адапта ́ції
adapta ́re

ада ́птер
adapto ́r

адапти ́вна радіа ́ція
radiáţie adaptívă

5

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



адапти ́вні біологі ́чні ри́тми
ri ́tmuri biolo ́gice adapti ́ve

адвока ́т
avocát

адвока ́тська дія ́льність
activitáte de avocát

адені ́н
adenină

аденозинтрифосфа ́т (АТФ)
adenozintrifosfa ́t (ATP)

адити ́вність
aditivitáte

адіаба ́тний проце́с
procésul adiabátic

адміністрати ́вна відповіда ́льність
răspúndere administrati ́vă

адміністрати ́вне прова́дження
procedúră administratívă

адміністрати ́вне стя ́гнення
sancţiu ́ne administrati ́vă

адміністрати ́вне судочи ́нство
procedéu jurídic administratív

адміністрати ́вний аре ́шт
are ́st administrati ́v

адміністрати ́вно-територіа ́льний
у́стрій
împărţíre teritorial-administrativă

адміністра ́тори
administratóri

адре ́са електро ́нної пошто́вої
скри ́ньки
adrésa cutíei poştále electro ́nice

адреса ́т мо ́влення
destinatár

а́дресна кни́га
agéndă de adrése

а́дресний рядо ́к
şir de adrése

адсо́рбція
adso ́rbţie

аеро́би
aero ́b

аерозо́ль
aeroso ́l

аеропо ́рти-ха ́би
aeropo ́rturi-hábi

аероста ́т
aerosta ́t

а́збука
abecedár

ази ́мут ді ́йсний, магні ́тний
ázimut adevărát, magnétic

Азіа́тсько-Тихоокеа ́нське
економі ́чне співтовари ́ство (АТЕС)
Asociáţia econo ́mică Asiático-Pacífică

Азі́йсько-Тихоокеа ́нський регіо́н
regiúnea Asiático-Pacífică

азона́льність
azonalitáte

азо́т
azo ́t; nitroge ́n

а́йсберги
áisberguri

акаде ́мія
academíe

аквакульту ́ра
acvacultúră

аквала ́нг
acvaláng

аквато ́рія
suprafáţă de ápă, acvatóriu

акліматиза ́ція
aclimatiza ́re

акліматиза ́ція ви́дів
aclimatiza ́rea spe ́ciilor

акомода ́ція
acomoda ́re

акрові ́рш
acrostíh

акромега ́лія
acromegali ́e

акросо ́ма
acrozo ́m

акселера ́тор
acceleratór

акселера ́ція
acceleráre

аксіо ́ма
axio ́mă

аксіо ́ма парале ́льності прями ́х
axio ́ma dre ́ptelor paraléle

аксіо ́ми ймові ́рності
axio ́mele probabilitắţii

аксо ́н
axón

аксономе ́трія
axonometríe

актива ́ція
activáre

акти ́вне ви ́борче пра ́во
drept electorál actív

акти ́вний за ́хист
prote ́cţie acti ́vă

акти ́вний тра ́нспорт
transpórt acti ́v
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акти ́вний центр
céntrul acti ́v

акти ́вні дієприкме ́тники
particípii actíve

активо ́ване вугі ́лля
cărbúne activát

акти ́н
acti ́nă

актино ́їд
actinoi ́d

аку́стика
acústică

акце ́нт
accént

акце ́птор
accepto ́r

алані́н (а́льфа-алані ́н; а́льфа-
амінопропа ́нова кислота ́)
alanínă (a ́lfa-alanínă; a ́lfa-acíd
aminopropano ́ic)

а́лгебра
algébra

алгори ́тм
algori ́tm

алего́рія
alegoríe

але́льні ге ́ни
ale ́lă

алерге ́ни
alerge ́ni

алергі ́я
alergi ́e

аліме ́нти
pe ́nsie alimenta ́ră

аліфати ́чний вуглево ́день
hidrocarbúră alifátică

алкадіє ́н
alcadie ́n

алкало ́їди
alcaloi ́zi

алка ́н
alca ́n

алканоля ́т
alcoolát

алке́н
alche ́nă

алкі́л
alchil

алкі́н
alchínă

алма ́з
diama ́nt

алотро́пія
alotropi ́e

алотро́пна видозмі ́на
modificắri alotro ́pice

алфаві ́т
alfabét

алхі́мія
alchimíe

альбе́до
albédo

Альбіго ́йські ві ́йни
războáiele albigeniéne

альвео́ли
alveo ́le

альдегі́д
aldehi ́dă

альдегідоспи ́рт
alcool aldehidrogenic

альтернати ́вна (невійсько ́ва)
слу ́жба
servi ́ciu de alternati ́vă

альтернати ́вні джере́ла ене́ргії
súrse alternati ́ve de energi ́e

алю ́зія
alúzie

алюміна ́т
aluminát

алюмі ́ній
alumíniu

алюмі ́ній (гідрокси ́д, карбі́д,
нітра ́т, окси ́д, сульфа ́т, хлори́д)
alumíniu (hidroxíd, carbúră, nitrát, oxíd,
sulfát, clorúră)

алюмінотермі ́я (алюмотермі ́я)
aluminotermíe

амальга ́ма
amalga ́m

аме ́ба
amíbă

аме ́бна дизентері ́я (амебіа́з)
dizinterie amebiană

амебо́їдний рух
mişca ́re ameboi ́dă

амі ́дна (пепти ́дна) гру ́па
grúpa amídă (peptídică)

амі ́дний (пепти́дний) зв’язо ́к
legătúra amídă (peptídică)

аміла ́за
amila ́ză

амі ́н
amínă

аміногру ́па
grúpă amíno

аміноета ́нова (аміноо ́цтова)
кислота ́
acíd aminoacétic
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амінокислота ́ (замі́нна,
незамі ́нна)
aminoaci ́d (înlocuíbil, de neînlocuít)

амінокисло ́ти
aminoaci ́zi

аміто ́з
amitóză

амні ́стія
graţie ́re

амоніа ́к
amoniác

амоніа ́чна вода́
ápă amoniacálă

амоніа ́чна селі ́тра
azotát de amo ́niu

амоніа ́чний ро ́зчин
solúţie de amoniác

амо ́ній (гідрогенкарбона ́т,
гідрокси ́д, карбона́т, нітра́т,
нітри ́т, сульфа ́т, хлори ́д)
amo ́niu (carbonát acíd, hidroxíd,
carbonát, nitrát, nitrít, sulfát, clorúră)

амо ́ній-іо ́н
ion de amoniu

амо ́рфна речовина́
substa ́nţă amo ́rfă

амо ́рфність
amorfísm

ампліту ́да гармоні ́чного
колива ́ння
amplitúdinea osciláţiei armo ́nice

ампліту ́да колива ́ння температу ́р
amplitu ́dinea oscila ́ţiilor temperatúrilor

амфіфі ́льні сполу ́ки
compúşi amfifi ́li

амфоте ́рна сполу́ка
compús amfotéric

амфоте ́рний (гідрокси ́д, окси́д)
amfotér (hidroxid, oxid)

амфоте ́рність
caractér amfotér

анабіо ́з
anabio ́ză

анаболі ́зм (асиміля ́ція)
anaboli ́sm (asimila ́re)

анаеро ́би
anaero ́b

ана ́ліз
analíză

аналіза ́тор
analizato ́r

аналізу ́юче схре ́щування
încrucişáre analizatoa ́re

аналогі́чні о́ргани
organi ́sme analoage

анало́гія
analogi ́e

анало́гія зако ́ну
analogía légii

анало́гія пра ́ва
analogía dréptului

анато ́мія
anatomi ́e

анафа ́за
anafáză

ана ́фора
anáforă

анахроні ́зм
anacronísm

ангідри ́д
anhidri ́dă

ангі́на
angínă

андегра́унд
andegráund

ане ́ксія
anexiúne

анемі ́я (малокро ́в'я)
anemi ́e

анемо ́метр
anemométru

анізога ́мія
anizogami ́e

анілі ́н
anili ́nă

анілі ́новий барвни ́к
coloránt cu anilínă

анімаці ́йні ефе́кти
efe ́cte de anima ́ţie

аніма ́ція
animáţie

аніо ́н
anio ́n

ано ́д
ano ́d

ано ́дний проце ́с
procésul ano ́dic

аноні ́мні угрупо ́вання
grúpuri anoníme

антибіо ́тики
antibio ́tice

антиві ́русні програ́ми
prográm antivírus

антиге ́н
antige ́n

антигі ́тлерівська коалі ́ція
coali ́ţia antihitleri ́stă
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антикодо ́н
anticodo ́n

антимонопо ́льне законода ́вство
legisláţie antitro ́st

антипарале ́льні спі́ни
rotíri antiparaléle

антисеміти ́зм
antisemiti ́sm

антите ́за
antitéză

Антитерористи ́чна опера́ція (АТО)
operáţie antiterorístă

антиті ́ло
antico ́rp

антифри ́з
antige ́l

антицикло ́н
anticiclo ́n

античасти ́нки
antipartículă

анти ́чність
antichitáte

анто ́нім
antoním

антропоген ́ез
antropogene ́ză

антропоге ́нне забру ́днення
polua ́re antro ́pică, antropogenă

антропоге ́нний вплив
influénţă antropogénă

антропоге ́нний ландша ́фт
landşáft (peisáj) antro ́pic

антропоге ́нні екологі ́чні фа ́ктори
fa ́ctori ecolo ́gici antro ́pici

антропоге ́нні чи ́нники
fa ́ctori antrópici

антропоге ́новий пері ́од
perioa ́da antropoge ́nă

антрополо ́гія
antropologi ́e

антропо ́нім
antroponím

антьє́
párte întreágă a númărului reál

а́ншлюс
anşlús

апара ́т держа́ви
aparát de stat

апара ́т (ко́мплекс) Го ́льджі
aparátul (comple ́xul) Golgi

апара ́тне забезпе ́чення
hárdware, echipaméntul únui sistém
electro ́nic

апарте ́їд
apa ́rtheid

апати ́т
apatít

апеля ́ція
recúrs

апе ́ндикс
ape ́ndice

апендици ́т
apendici ́tă

апліка́та то́чки
aplicáta púnctului

апопто ́з
apopto ́ză

апо ́стро́ф
apostro ́f

апофе ́ма пірамі ́ди
apotéma piramídei

апроксима ́ція
aproximáre

«Ара ́бська весна ́»
„Primăvára arábă”

арґе́нтум
argínt

арґе́нтум (нітра ́т, бромі ́д, йоди ́д,
окси ́д, хлори ́д)
argínt (nitrát, bromúră, iodúră, oxíd,
clorúră)

арго́н
argón

аргуме ́нти
argume ́nt

аргуме ́нт фу ́нкції
argume ́ntul fu ́ncţiei

ареа ́л
area ́l

аре ́н
are ́nă

арео́метр
areome ́tru

аридиза ́ція
aridizáţie

аристократи ́чна (шляхе́тська)
респу ́бліка
repúblică aristocrátă

аристокра ́тія
aristocraţi ́e

аритмі ́я
aritmi ́e

арифме ́тика
artimétică

арифме ́тико-логі́чний при ́стрій
dispoziti ́v aritme ́tic şi lógic
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арифмети ́чний ви ́раз
exprésie aritmétică

арифмети ́чні дії над
ко́мплексними чи́слами
operáţii artimétice cu númere compléxe

аркко ́синус
arcco ́sinus

арккота ́нгенс
arcco ́tangentă

аркси ́нус
arcsi ́nus

аркта ́нгенс
arctange ́ntă

а́ркуш
págină, coálă

ароматиза ́ція на́фти
aromatizárea petro ́lului

аромати ́чний амі ́н
amínă aromátică

аромати ́чний вуглево ́день
hidrocarbúră aromátică

ароморфо ́з
aromorfo ́ză

арсе ́н
arsén

артезіа ́нські во ́ди
ápe arteziáne

артеріа ́льний пульс
puls arteriál

артеріа ́льний тиск
tensiúne arteria ́lă

арте́рії
arte ́re

артеріо ́ли
arterio ́le

арти ́кль
artícol

артикуля ́ція
articuláre

артри ́т
artrită

архаї ́зм
arhaísm

архебакте ́рії (архе ́ї)
arhebacte ́rii (archee)

архе ́йська е ́ра
éra arhaică

археологі ́чна культу ́ра
cultúră arheolo ́gică

археоло ́гія
arheologi ́e

археопте ́рикс
arheopte ́rix

архі ́в
arhívă

архіва ́тори
arhivatóri

архіва ́ція
arhivárea

архівува ́ння фа ́йлів
arhivárea fişiérelor

архіпела ́г
arhipelág

архітекту ́ра комп’ю́тера
arhitectúra calculato ́rului

архітекту ́ра обчи́слювальної
систе́ми
arhitectúra sistémului informátic

асиме ́трія
asimetríe

асиміляці ́йна (хлорофілоно ́сна)
ткани ́на
ţesút asimilato ́r (clorofi ́lă)

асиміля ́ція (анаболі ́зм)
asimiláre (anabolísm)

асимпто ́та
asimpto ́tă

асимпто ́та вертика ́льна
asimpto ́tă verticálă

асимпто ́та горизонта ́льна
asimpto ́tă orizontálă

асимпто ́та похи ́ла
asimpto ́tă óblică

аскари ́да
ascaridă

асоціати ́вність
asociativitáte

асоціа ́ція
asocia ́ţie

асоціа ́ція моле ́кул
asociérea molecúlelor

аста ́т
astatíniu

астеносфе ́ра
astenosféră

астигмати ́зм
astigmati ́sm

астро́їда
astroídă

атаві ́зми
atavísme

атеї ́зм
atei ́sm

атеросклеро ́з
ateriosclero ́ză

атмосфе ́ра
atmosfe ́ră
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атмосфе ́рна циркуля ́ція
circuláţie atmosférică

атмосфе ́рний тиск
presiu ́ne atmosfe ́rică

атмосфе ́рний фронт те́плий,
холо ́дний
front atmosféric cald, réce

атмосфе ́рні о ́пади
precipitáţii atmosférice

ато ́л
atól

а́том
atóm

атома́рний
atómic

а́томна електроста ́нція
centrálă atómo-ele ́ctrică (CAE)

а́томна ма́са
másă atómică

а́томна одини ́ця ма́си (а.о.м)
unitátea de másă atómică

а́томна орбіта ́ль
orbita ́l ato ́mic

а́томне ядро ́
nucle ́ul atómului

а́томно-молекуля ́рне вче ́ння
teoría atómo-molecula ́ră

а́том (перви́нний, втори ́нний,
трети ́нний, четверти́нний)
хімі́чного елеме ́нта
atómul (primár, secundár, terţiár,
cuaternár) eleméntului chímic

атрибу ́т фа ́йлу
atribútul fişiérului

атрофі ́я м’я ́зів
atrofi ́a múşchilor

аудіюва ́ння
audiére

ауксини ́
auxi ́ne

а́урум
áur

аутле ́т
óutlet

аутосо ́ми
autozo ́mi

аутофа ́гія
autofagi ́e

аутохромосо ́ми
autocromozo ́mi

аутсо ́рсинг
externalizáre

а́фікс
afíx

афікса ́ція
afixáre
афори ́зм
aforísm
африка ́т, африка ́та
consoană semiocluzívă, africátă
ацетабуля ́рія
acetabula ́ria
ацетальдегі ́д (етана́ль, о ́цтовий
альдегі́д)
acetaldehídă (etana ́l, aldehídă acétică)
ацетиле ́н (ети ́н)
acetile ́nă (etína)
ацетилцелюло ́за
(триацетилцелюло ́за)
acetilcelulo ́ză (triacetilcelulo ́ză)
ацето ́н
acetónă
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Б
баво ́вна
bumba ́c

багатоа́томний спирт
spi ́rt (alcoo ́l) poliato ́mic

багатове́кторність зо́внішньої
полі ́тики
multivectorialitátea políticii extérne

багатозада ́чність
polisema ́ntic

багатокліти ́нний органі ́зм
organi ́sm multicelula ́r

багатоосно ́вна кислота ́
aci ́d poliba ́zic

багатопарті ́йність
sistém multipartít

багатополя ́рний світ
lúme multipoláră

багаторі ́вневий спи́сок
lístă cu mai múlte nivéluri

багаторі ́чна мерзлота ́
înghéţ perén

бага́тство мо ́влення
bogăţía vorbírii

ба ́за да ́них
báza de dáte

ба ́за зна ́нь
báza de cunoştínţe

база ́льне тільце́
co ́rp baza ́l

базе ́дова хворо ́ба
boála lui Basedow

ба ́зова систе́ма
вве ́дення-виве ́дення
siste ́mul de ba ́ză intráre-ieşíre

ба ́йка
fábulă

байт
octét

бакте ́рії
bacte ́rii

бактеріоло́гія
bacteriologi ́e

бактеріофа ́г
bacteriofa ́g

бала ́да
baládă

ба ́лка
văgăúnă

бан
interdícţie

бандури ́ст
banduríst, cântăréţ la bandúră

банк
báncă

ба ́нківська систе́ма Украї ́ни
sistémul bancár al Ucraínei

ба ́нківська таємни ́ця
secrét bancár

бараба ́нна пере ́тинка
timpa ́n

барвни ́к
coloránt

ба ́рель
baríl

ба ́рій
ba ́riu

баро ́ко
baróc

баро ́кова літерату ́ра
literatúră barócă

баро ́метр
barométru

барха ́ни
barháne

басе ́йн вну ́трішнього сто ́ку
bazínul scúrgerii interioáre

басе ́йн океа ́ну
bazínul oceánului

басе ́йн рі ́чки
bazi ́nul rấului

баска ́к
baskákov

батьки ́
părínţi

батькі ́вство
paternitáte

ба ́тьківська поведі ́нка твари ́н
comportame ́nt parenta ́l

бджільни ́цтво
apicultúră

бе́дленд
bédland, terénuri réle

беза ́фіксний
nederivát

безба ́рвний (ро́зчин)
incolór (solúţie)
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безвідхо́дне виробни́цтво
prodúcţie fắră deşéuri

безві ́зовий режи ́м
regím fắră víze

безво ́дний
anhi ́dru

безкисне ́ва (атмосфе ́ра)
ano ́xică (atmosféră)

безла ́дний рух
mişcáre dezordonáta

безособо́ве дієсло ́во
vérb impersonál

безособо́вий
impersonál

безособо́вість
caractér impersonál

безпе ́ка життєдія ́льності
siguránţa viéţii

безпе ́чна дія ́льність
activitáte sígură

безпе ́чний експериме ́нт
experimént sígur

безпре ́фіксний
neprefixát

безробі ́ття
şoma ́j

безсполучнико ́ве складне ́
ре ́чення
fráză formátă prin juxtapúnere (fắră
conjúncţii)

безсполучнико ́вий
formát prin juxtapúnere (fắră
conjúncţii)

безсуфікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
mod de formáre a cuvíntelor fắră sufíxe

безумо ́вний рефле ́кс
refle ́x necondiţiona ́t

без’я ́дерний ста ́тус
statút denuclearizát

бензе ́н
benze ́n

бензе ́нове (кільце ́, ядро ́)
benzénic (inél, nucléu)

бензи́н (авіаці ́йний,
автомобі ́льний)
benzínă (péntru aviáţie, automobíle)

бе́нтос
be ́ntos

бе́ргштрих
bérgstrih

берила ́т
berilát

бери ́лій
beríliu

Берлі ́нська кри ́за
críza (Germániei) din Berlín

бертолі ́д
bertholi ́zi

бессеме ́рівський конве́ртер
convertizo ́rul Bessemer

бе́та промі́ння
rázele béta

бе́та ро́зпад
dezintegráre be ́ta

били ́на
poém ero ́ic naratív (bâlínă)

били ́ни
epopéi

Бі ́блія
Bíblia

бі́женці
refugiáţi

бі́ла речовина́
substa ́nţă álbă

білінгві ́зм
bilingvísm

біло ́к
protei ́nă

більйо ́н
bilio ́n, miliárd

більшовики ́
bolşevíci

бімолекуля ́рний
bimolecula ́r

біна ́рна номенклату ́ра
nomenclatúră bináră

біна ́рна сполу́ка
compús binár

біна ́рний
binár

біна ́рний по́діл кліти ́ни
diviziúne celuláră bináră

бінокуля ́рний зір
vede ́re binocula ́ră

біноміа ́льні коефіціє ́нти
coeficiénţi binomináli

біно ́м Ньюто ́на
bino ́mul lui Newto ́n

біоаку ́стика
bioacústică

біобезпе ́ка
securita ́te biolo ́gică

біогенети́чний зако ́н
le ́gea biogenétică

біоге ́нні елеме ́нти
eleménte biogéne
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біогеогра ́фія
biogeografía

біогеоцено ́з
biogeoceno ́ză

біогра ́фія
biografíe

біологі ́чна дія радіоакти́вного
випромі ́нювання
acţiúnea biológică a radiáţiei radioactíve

біологі ́чна індика ́ція
indica ́ţie biológică

біологі ́чна система ́тика
sistema ́tica biológică

біологі ́чне виві́трювання
eroziúne biolo ́gică

біологі ́чний вік
vấrstă biolo ́gică

біологі ́чний годи ́нник
ceás biolo ́gic

біологі ́чний каталіза ́тор
catalizato ́r biológic

біологі ́чний ме ́тод боротьби ́
зі шкідли́вими кома ́хами
metóda biolo ́gică de comba ́tere
a inséctelor dăunătoa ́re

біологі ́чний прогре ́с
progre ́s biolo ́gic

біологі ́чний регре ́с
regre ́s biolo ́gic

біологі ́чні мутаге ́ни
mutage ́ni biolo ́gici

біоло ́гія
biologi ́e

біома ́са
bioma ́să

біомембра ́ни
biomembráne

біори ́тми
biori ́tm

біорізномані ́ття
biodiversita ́te

біоси ́нтез
biosinte ́ză

біосфе́ра
biosfe ́ră

біосфе́рний запові́дник
rezerváţie biosférică

біотехноло ́гії
biotehnologi ́i

біоти ́чні екологі́чні фа ́ктори
fa ́ctori ecolo ́gici bio ́tici

біото ́п
bioto ́p

біофі́зика
biofi ́zică

біохімі ́чна еволю ́ція
evolúţie biochi ́mică

біохімі ́чний ме ́тод
metódă biochi ́mică

біохі́мія
biochimi ́e

біоцено ́з
biocenóză

біоценоти ́чні кри ́зи
cri ́ze biocenótice

біполя ́рний (двопо ́люсний) світ
lúme bipoláră

біполя ́рний йон
ión bipola ́r, dipól

бісе ́ктор двогра́нного ку́та
bisecto ́rul únghiului diédru

бісектри ́са кута́ трику ́тника
bisectoárea únghiului únui triúnghi

бі́смут
bísmut

біт
bi ́t

біфідобакте ́рії
bifidobacte ́rii

бічна ́ гра́нь пірамі ́ди
fáţa laterálă a piramídei

бічна ́ гра́нь при ́зми
fáţa laterálă a prísmei

бічна ́ лі́нія
li ́nie laterálă

бічна ́ пове́рхня ко́нуса
suprafáţa laterálă a cónului

бічна ́ пове́рхня пірамі́ди
suprafáţa laterálă a pirami ́dei

бічна ́ пове́рхня при́зми
suprafáţa laterálă a prísmei

бічна ́ пове́рхня цилі́ндра
suprafáţa laterálă a cili ́ndrului

бічна ́ сторона́ рівнобе ́дреного
трику ́тника
látura laterálă a triúnghiului isoscél

бічна ́ сторона́ трап ́еції
suprafáţa laterálă a trapézului

бічні́ ре ́бра пірамі́ди
múchiile laterále ále piramídei

бічні́ ре ́бра приз ́ми
múchiile laterále ále prísmei

благоро́дний газ
gaz nóbil

бластоме ́ри
blastome ́re
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бла ́стула
blastu ́lă

бли ́жня орієнта́ція
orientáre apropia ́tă

близнюки ́
gémeni

близнюко ́вий ме ́тод
metóda gémenilor

блиск металі ́чний
strălucíre meta ́lică

бліцкри ́г
răzbói-fúlger

блог
blóg

бло ́гер
blógger

блогосфе ́ра
blogosféră

блок-схе ́ма алгори ́тму
diagráma algorítmului

бокси ́т
bauxítă

бокси ́ти
boxíte

бологі ́чна систе́ма
sistémul denta ́r

болота ́ верхові ́, низи ́нні, перехідні ́
mláştină; ba ́ltă

бор
bor

боротьба ́ за існува ́ння
lúpta péntru existénţă

бота ́ніка
bota ́nică

ботані ́чні сади ́
grădíni botánice

ботулі́зм
botulism

боя ́ри
boiéri

боя ́рська респу ́бліка
república boierímii

бра ́тство
frăţi ́e

бра ́узер
brówser

«Бре ́кзит»
„Bréxit”

бриз
bri ́ză

броді ́ння
fermenta ́ţie; dospíre

броді ́ння (цукри ́стих речови ́н)
fermenta ́ţie; dospíre (a substa ́nţelor
zaharoa ́se)

бром
brom

бромі́д
bromúră

бромі́дна (бромоводне ́ва) кислота ́
acíd brómic (bromhídric)

бро ́мна вода́
ápă brómică

бромобензе ́н
bromobenzén

бромово́день
acíd bromhídric

бромомета ́н
bromúră de metíl

бромува ́ння
bromuráre

бро ́нзова хворо ́ба
boála de bronz

бро ́нзовий вік
epóca de bronz

бро ́нхи
brónhii

бронхіа ́льна а́стма
ástm brónşic

бронхіа ́льне де ́рево
árbore brónşic

бронхіо ́ли
bronhióle

броу ́нівський рух
mişca ́re brownia ́nă

брошу́ра
broşúră

бру́нька
mu ́gur; o ́chi

брунькува ́ння
înmuguri ́re

Будди́зм
budísm

буди ́телі
aderénţi

будіве́льний матеріа ́л
materia ́l de constru ́cţie

будо́ва
structu ́ră

будо́ва сло ́ва
structúra cuvấntului

будо́ва ядра ́
structúra nucléului

бу ́ква
líteră
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букле́т
buclét
бу ́льба
tube ́rcul
бу ́льбашка га́зу
búlă de gaz
бульбоцибули ́на
búlbi
бу ́льбочкові бакте ́рії
bacte ́rii de nodozidăţi
буржуазі ́я
burghezi ́e
бу ́рі во ́дорості
álge brúne
бурле ́ск
burlésc
бурхли ́ва реа ́кція
reácţie furtunoásă
буршти ́н
chihlimba ́r
буряко ́вий (трости ́нний) цу́кор
záhăr din sféclă (din tréstie de záhăr)
бутадіє́н
butadiénă
бута ́н
bután
бутана ́ль
butanál (aldehídă butírică)
бутано ́л (бути ́ловий спирт)
butano ́l
буте́н
buténă
бути ́л
butíl
бути ́н
butín
буфе ́р о ́бміну
búffer-ul de schímb (memo ́rie tampón)
бюдже ́тна систе́ма Украї ́ни
sistémul bugetár al Ucraínei
бюдже ́тний проце ́с
procés bugetár
бюлете́нь
buletín
бюре ́тка
biurétă
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В
вагі ́тність
sárcină

ва́ді
uéduri (cu ́suri de ápă în deşe ́rturi)

ва́жіль
pârghi ́e

ва́йї
vaie

вака ́нтна (ві ́льна) орбіта ́ль
orbítă vacántă (líberă)

вакуо ́ля
vacuólă

ва́куум
vi ́d

вакци ́на
váccin

вакци ́на БЦЖ
vaccínul BCG

вакцина ́ція (імуніза ́ція)
vaccináre (imuniza ́re)

вале ́нтний електро ́н
electro ́n de valénţă

вале ́нтність (змі ́нна, ста ́ла)
valénţă (variábilă, constántă)

ва́ловий вну ́трішній проду ́кт
(ВВП)
produ ́s inte ́rn brut (PIB)

ва́ловий націона ́льний проду ́кт
(ВНП)
prodús naţionál brut (PNB)

ванта ́жні пото ́ки
flúxuri de mắrfuri

вантажоо ́біг (змі́нний, добови́й,
тижне ́вий, мі ́сячний, річни ́й)
circuláţia de mă ́rfuri (variábilă, diúrnă,
săptămânálă, lunáră, anuálă)

вапно ́ (га́шене, нега́шене)
var (stins, nestins)

вапня ́к
pia ́tră de var

вапня ́на вода ́
ápă de vár

варвари ́зм
barbarísm

ва́рварське королі́вство
regátul barbár

варико́зне розши ́рення вен
varice

варіа́нта
variántă

варіа́нтність
variabilitáte

варіати ́вність
varietáte

варіаці ́йна крива ́
cúrbă variaţiona ́lă

варіаці ́йний ряд
série variaţiona ́lă

варіа́ція
variáţie

васаліте ́т
vasalitáte

ват
watt (W)

ватерлі ́нія
li ́nie de pluti ́re

ватме ́тр
wattme ́tru

вбира ́ння (поглина ́ння)
curăţáre (absórbţie)

вбирна ́ ба ́шта
túrnul de absórbţie

вбудо ́вана діагра ́ма
diagrámă încorporátă

вбудо ́вування об’є́кта
încorporárea obiéctului

ввідни ́й сифо ́н
sifon de pătrundere

вдих
inspiráţie

веб 2.0
We ́b 2.0

веб-диза ́йнер
We ́b desi ́gner (Proiecta ́ntWéb)

веб-дода ́тки
Wéb anéxe

веб-енциклопе ́дія
Wéb enciclopedíe

веб-катало ́г
regi ́stru deWéb

веб-порта ́л
portál Wéb

веб-сайт
We ́b si ́te

веб-спільно ́та
comunitáte Wéb
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веб-сторі ́нка
pa ́gină Wéb

вегетати́вна (автоно ́мна) нерво́ва
систе́ма
siste ́mul nervós vegetati ́v (autono ́m)

вегетати́вне розмно ́ження
înmulţi ́re vegetati ́vă

вегетати́вні о́ргани
orgáne vegeta ́tive

ве́ктори
véctori

ве́ктори протиле ́жні
véctori opúşi

ве́ктори колінеа́рні
vectori colineari

ве́ктори комплана ́рні
véctori coplanári

ве́ктор магні́тної інду́кції
véctor de indúcţie magnétică

ве́кторна графі ́ка
gráfică vectoria ́lă

ве́кторний про ́стір
spáţiu vectoriál

ве́кторні величи́ни
mări ́mi vectoria ́le

«Вели́ка трі́йка»
G3, „Márele trei”

вели ́ке ко ́ло кровоо ́бігу
circula ́ţie sangvi ́nă mare

«Вели́кий згін»
„Márele fíting”

вели ́кий круг ку́лі
cércul máre al sférei

«Вели́кий теро ́р»
„Márea teroáre”

величина ́ кута ́
mări ́mea únghiului

величи ́ни
mărími, valóri

ве́ни
ve ́ne

ве́нули
venúle

верете ́но по ́діл (кліти ́ни)
fus de diviziu ́ne

ве́рстка
amenajáre, aranjáre

верте́п
vertép

вертика ́льна по́ясність
zonalitáte de altitúdine

Верхо ́вна Ра ́да Украї ́ни
Ráda Supre ́mă a Ucraínei

верхово ́дка
strat permeábil

верши ́на
vârf

верши ́на ко́нуса
vấrful co ́nului

верши ́на кута́
vấrful u ́nghiului

верши ́на ла́маної
vâ ́rful li ́niei frâ ́nte

верши ́на многогра́нника
vấrful poliédrului

верши ́на многоку ́тника
vấrful poligo ́nului

верши ́на пірамі ́ди
vấrful piramídei

верши ́на при́зми
vấrful prísmei

верши ́на прямоку ́тного
паралелепі ́педа
vấrful paralelipipédului dreptunghiulár

верши ́на рівнобе ́дреного
трику ́тника
vấrful triu ́nghiului isosce ́l

верши ́на тригра ́нного кута ́
vấrful únghiului triédru

верши ́на трику ́тника
vấrful triu ́nghiului

верши ́на чотирику ́тника
vấrful patrulatérului

верши ́ни многоку ́тника сусі ́дні
vấrfuri vecíne ále poligónului

верши ́ни чотирику ́тника
протиле ́жні
vấrfuri opúse ále poligo ́nului

верши ́ни чотирику ́тника сусі ́дні
vấrfuri vecíne ále patrulatérului

«Весна ́ наро ́дів»
„Primăvára popoárelor”

вестибуля ́рний апара ́т
aparát vestibulár

ве́то
ve ́to

взає ́мний вплив а́томів у моле ́кулі
influe ́nţa recipro ́că, interacţiúnea
atómilor în molecúlă

взаємоді ́я
interacţiu ́nea

взаємоді ́я наелектризо ́ваних тіл
interacţiu ́nea córpurilor electriza ́te

взаємоді ́я неале ́льних генів
interacţiu ́nea ge ́nelor nealele
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взаємоді ́я парале ́льних
провідникі ́в
interacţiu ́nea conductoárelor

вибірка, середнє значення
selécţie, valoáre médie

ви ́бірка репрезентати ́вна
selécţie reprezentatívă

вибірко ́ва прони ́кність мембра́ни
permeabilita ́tea selecti ́vă a membránei

вибірко ́вий ме ́тод
metóda selécţiei

ви ́бори
alégeri

ви ́борчий о ́круг
circumscrípţie electorálă

ви ́брати
alége

ви ́бух
explo ́zie

вибухі ́вка
explozív

вибухо ́ва су́міш
améstec explozív

вибухонебезпе ́чний
pericol de explozie

ви ́вих
luxa ́ţie

вивідни ́й сифо ́н
sifon de eliminare

виві ́трювання
dezagregáre

ви ́водкові пташеня ́та
púi nidifugi

ви ́гук
interjécţie

вид
spe ́cie

ви ́далення (плям)
elimina ́rea, ştérgerea (pe ́telor)

ви ́далення фа ́йла
ştérgerea únui fişiér

ви ́далити
elimina ́ (şte ́rge)

ви ́ди випромі ́нювання
típuri de radiáţii

ви ́ди мовленнє ́вої дія ́льності
típuri ale activitắţilor de vorbíre

ви ́ди рівнова́ги
ti ́puri de echili ́bru

ви ́дих
expiráţie

ви ́ділення
excreţie

ви ́ділення (теплоти ́, сві ́тла)
alocárea (căldúrii, lumínii)

видільна ́ систе́ма
siste ́mul excreto ́r

видобува́ння ко́ри ́сних копа ́лин
extrácţia minerálelor

видозміни ́ ко ́реня
modificarea rădăcínii

видозміни ́ па́гона
modificările lăsta ́rilor

видоутво ́рення
forma ́rea spe ́ciei; specia ́ţie

ви ́значеність (детерміно ́ваність)
алгори ́тму
determinárea algorítmului

викона ́вець
executór

викона ́вча вла́да
pute ́re executívă

вико ́нуваність алгори ́тму
executárea algorítmului

використа ́ння
utiliza ́rea

ви ́лучення (до́мішок)
elimináre (impuritắţi)

ви ́міри прямоку ́тного
паралелепі ́педа
dimensiu ́nile paralelipipédului

вимі́рювання відрі́зків
măsurárea segméntelor

вимі́рювання куті́в
măsurárea únghiurilor

вимо́їна
şanţ

вина ́
vínă

ви ́нахід
invénţie

ви ́несення мно ́жника з-під зна ́ка
ко́реня
extrágerea fáctorului de sub sémnul
rădăcínei

ви ́несення спі ́льного мно ́жника
scoa ́terea fa ́ctorului comu ́n

виногра ́дний цу́кор (глюко ́за)
záhăr din strúguri (gluco ́ză)

ви ́носка
no ́tă de subso ́l

ви ́няток
excépţie, abátere

ви ́няток (із пра ́вила)
exce ́pţie, aba ́tere (de la re ́gulă)

випадко ́ва величина ́
măríme aleato ́rie
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випадко ́ва дискре ́тна величина ́
măríme aleato ́rie discrétă

ви ́палена земля ́
pămấnt ars

випа ́лювання (руди ́)
árderea (mineréurilor)

випаро ́вування води ́ росли ́ною
evaporárea ápei de către pla ́ntă

випаро ́вування і конденса ́ція
evaporáre şi condensáre

випаро ́вування (рідини ́)
evaporárea (lichídului)

випа ́рювання рідини ́
evaporarea lichidelor

виправні ́ робо ́ти
mu ́nci de core ́cţie

випробо ́вувати
încercá, a testá

випро́бування
tést, încercáre

випромі ́нювання
radiáţii, iradiére

ви ́раз
exprésie

ви ́раз алгебраї ́чний
exprésie algébrică

ви ́раз бу ́квений
exprésie literálă

ви ́раз зі змі́нними
exprésie cu variábile

виразко ́ва хворо ́ба шлу ́нка
úlcer de stoma ́c

вира ́зність мо́влення
expresivitátea vorbírii

ви ́раз ці ́лий
exprésie întreágă

ви ́раз числови́й
exprésie numérică

вирі́внювання
alinie ́re

ви ́різати
decupá, tăiá

виробни́к
producătór

виробни́цтво
produ ́cţie

ви ́рок
verdíct

ви ́словлення
exprimáre

ви ́словлення логі́чно еквівале ́нтні
exprimắri lo ́gic echivalénte

ви ́сновок теоре́ми
conclúzia teorémei

Висо́ке Відро ́дження
renáştere înáltă

високомолекуля ́рна сполу ́ка
(ВМС)
compu ́s macromolecula ́r

високомолекуля ́рні сполу́ки
compu ́şi macromolecula ́ri

висота ́ ко ́нуса
înălţi ́mea co ́nului

висота ́ кульово ́го сегме ́нта
înălţímea calo ́tei sférice

висота ́ паралелогра ́ма
înălţímea paralelográmului

висота ́ пірамі ́ди
înălţi ́mea piramídei

висота ́ при ́зми
înălţi ́mea pri ́smei

висота ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
înălţímea paralelipipédului
dreptunghiulár

висота ́ трапе ́ції
înălţímea trapézului

висота ́ трику ́тника
înălţi ́mea triu ́nghiului

висота ́ цилі ́ндра
înălţi ́mea cili ́ndrului

висотомі ́р
nivelmétru

височи ́ни
podíşuri

висхідні ́ шляхи ́ спинно ́го мо ́зку
căile ascendénte ale măduvei spinării

вити́снювальна зда́тність
capacitátea de fixáre

ви ́тік
obấrşie

витрива ́лість м’я́зів
reziste ́nţa mu ́şchilor

ви ́хід
ieşíre

вихідна ́ речовина́ (сполу́ка,
су́міш)
substánţă obţinútă (compús, améstec)

ви ́хід проду́кту
ieşírea prodúsului

ви ́хрове електри ́чне по́ле
câmp electric rotatív

ви ́ща нерво ́ва дія ́льність
activita ́te nervoa ́să superioáră

Ви ́ща ра ́да правосу ́ддя
Consíliul superio ́r al justíţiei

ви ́щий окси ́д
oxíd înált, superio ́r
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ви ́щі росли́ни
pla ́nte superioáre

ві ́бриси (дотико́ві волоски ́)
vibrísă (fi ́re de păr tactíl)

відбі́лювач
înălbito ́r

Відбудо ́ва
reconstruíre

відво ́дки
marcote

ві ́дгук
recénzie

віддава ́ння електро ́нів
cedarea electro ́nilor

відда ́лена гібридиза ́ція
hibridiza ́re îndepărtată

відда ́лений комп’ю́тер
calculato ́r la distánţă

відеоада ́птер
adápter vídeo

відеока ́рта
pla ́că vídeo

відеоклі ́п
videoclíp

відеоконфере ́нція
videoconferínţă

відеореда ́ктор
videoredáctor

відеосисте ́ма
siste ́mul vi ́deo

відеосту ́дія
videostudio ́u

від’є́мне зна ́чення
valoáre negatívă

від’є́мник
scăzăto ́r

відкри ́та систе ́ма
sistém deschís

відкри ́ти
deschíde, accesá

відкри ́тий на́голос
accént deschís

відкри ́тий склад
silábă deschísă

відла ́годження
ajustáre

Відли ́га
dezghéţ

відмі ́на
declináre

відміни ́ти
anulá

відмі ́нок
cáz

відмі ́нювання
declináre, conjugáre

відніма ́ння
scădére

відніма ́ння десятко ́вих дро ́бів
scăde ́rea frácţiilor zecimále

відніма ́ння звича ́йних дро́бів
scăde ́rea frácţiilor ordina ́re

відніма ́ння мі ́шаних чи ́сел
scădérea númerelor míxte

відніма ́ння многочле ́нів
scădérea polinoámelor

відно́влення
refa ́cere, reînnoíre

відно́влювати
refa ́ce, reînnoí

відно́вник
restauratór

відно́вні власти ́вості
proprietắţi de refacere, de restaurare

відно́сна а́томна ма ́са
másă atómică relati ́vă

відно́сна висота ́
înălţi ́me relatívă

відно́сна воло́гість пові́тря
umidita ́tea relati ́vă a áerului

відно́сна густина ́ га ́зу
densita ́tea relati ́vă a ga ́zului

відно́сна молекуля ́рна ма́са
masă molecula ́ră relatívă

відно́сне посила́ння
referínţă relatívă

відно́сний рух
mişca ́re relati ́vă

відно́сний спо ́кій
repa ́us relati ́v

відно́сні займе́нники
pronúme relatíve

відно́сні прикме́тники
adjectíve relatíve

відно́шення
rapórt, rela ́ţie

відно́шення двох відрі ́зків
rapórtul segméntelor

відобра́ження моде ́лі на ба ́зу
да ́них
cartografiérea modélului în báza de dáte

відокре ́млені другоря ́дні чле ́ни
ре ́чення
pắrţi secundáre de propozíţie izoláte

«відпли ́в умі ́в»
„exód intelectuál”

відповіда ́льність
responsabilitáte
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відповіда ́ч
respondént

відпу ́стка
conce ́diu

відрі ́зки несумі ́рні
segmente incomensurabile

відрі ́зки парале ́льні
segménte paraléle

відрі ́зки перпендикуля ́рні
segménte perpendiculáre

відрі ́зки сумі ́рні
segmente comensurabile

відрі ́зок
segmént

відрі ́зок одини ́чний
segmént unitár

відру́б
butáş

відсо́ток
procént

ві ́дстань від то́чки до прямо́ї
dista ́nţa de la un punct la dreáptă

ві ́дстань між парале ́льними
прями ́ми
dista ́nţa di ́ntre dóuă drépte paraléle

ві ́дстань між то́чками
dista ́nţa di ́ntre púncte

відсто ́ювання
sedimenta ́re

ві ́дступ
abátere, alineát

ві ́дступ пе ́ршого ря ́дка абза ́цу
indentárea prímului rând al aliniátului

відтво́рення
reprodu ́cere

відтво́рення насе ́лення
reprodúcerea populáţiei

відтво́рювальне господа ́рство
economía reprodúcerii

відхо́ди
deşéuri

відчу́ження майна ́
alienárea proprietắţii

відще́плення
despărţíre, dezlipíre

ві ́ї
gene

ві ́йки
cili ́

ві ́йкове (ціліа ́рне) ті́ло
corp cilia ́t

війна ́
răzbói

військо ́ве
генера ́л–губерна́торство
guvernáre generálă militáră

військо ́во–політи ́чний блок
bloc militár-polític

військо ́во–політи ́чний союз
uniúnea militár-polítică

військо ́во-промисло ́вий ко́мплекс
(ВПК)
comple ́x milita ́r-industria ́l

Ві́йсько Запоро́зьке
armáta zaporojeánă

ві ́йчастий епіте́лій
epitéliu corpuscula ́r

ві ́кінги
víkingi

вікно ́
fereástră

вікно ́ дода́тка
fereástră de aplicáţii

вікно ́ докуме ́нта
fereástra documéntului

вікови ́й склад насе ́лення
componénţa vấrstei populáţiei

ВІЛ-інфе ́кція
infecţie HIV

ві ́льна вода́
apă li ́beră

ві ́льна електро ́нна пара́
peréche electro ́nică líberă

ві ́льна матеріа ́льна то́чка
punct materiál líber

ві ́льна орбіта́ль
orbítă líberă

«ві ́льне коза ́цтво»
căzăci ́me li ́beră

ві ́льне паді ́ння
căde ́re li ́beră

ві ́льний вірш
vérs alb

ві ́льний радика ́л
radicál líber

«ві ́льний світ»
lúmea líberă

ві ́льні електромагні ́тні колива́ння
osciláţii electromagnétice líbere

ві ́льні заря́ди
încărcáre líberă

віні ́л
viníl

вінілхлори ́д
clorúra de viníl

віно ́чок
coro ́lă

22

В

в
ід
п
о
в
ід
а
ч

22

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



В

в
л
а
ст
и
в
іс
ть

23

вінче́стер
winche ́ster (ha ́rd di ́sc), (di ́sc)

віріо́н
virio ́n

віро ́їди
viroi ́zi

віртуа ́льний о́фіс
sédiu virtuál

ві ́рус
vi ́rus

ві ́рус імунодефіци ́ту люди ́ни
(ВІЛ)
vi ́rusul imunodeficiénţei uma ́ne (HIV)

вірусо ́їди
virusoízi

вірусоло ́гія
virusologi ́e

віршо́вана мо ́ва
limbáj versificát

віршо́ві ро́зміри
dimensiúnile vérsurilor

вісь абсци ́с
áxa absci ́selor

вісь апліка́т
áxa aplicátelor

вісь зла
áxa rắului

вісь ко́нуса
áxa co ́nului

вісь кота ́нгенсів
rapórtul áxelor cotangéntei

вісь ордина ́т
áxa ordona ́telor

вісь симе ́трії
áxă de simetríe

вісь та́нгенсів
rapórtul áxelor tangéntei

вісь ті́ла оберта ́ння
áxă a córpului de rotáţie

вітамі́н
vitami ́nă

ві ́тер
vânt

вітраж
vitráj

вітрова ́ електроста ́нція (ВЕС)
centràlă elèctrică eoliànă (CEO)

ві ́че
ve ́ce

вказівні ́ займе ́нники
pronúme demonstratíve

вкла́дені опера́тори
operatóri încorporáţi

вкла́дка
fílă

вклю́чення
inclu ́ziuni

вла́да
putére

вла́сне украї ́нська ле ́ксика
léxic ucraineán autohto ́n

вла́сник
proprietár

вла́сні географі ́чні на́зви
denumíri geográfice pro ́prii

вла́сні на ́зви
denumíri (substantíve) próprii

власти ́вість бісектри ́си
трику ́тника
proprietátea bisectoárei triúnghiului

власти ́вість вертика ́льних куті́в
proprieta ́tea únghiurilor opu ́se

власти ́вість відпові ́дних куті ́в
proprieta ́tea únghiurilor omoloa ́ge,
corespondénte

власти ́вість доти ́чної
proprietátea tangéntei

власти ́вість квадра ́та
proprietátea pătrátului

власти ́вість ко ́ла
proprietátea circumferínţei

власти ́вість ку́тів, впи ́саних в ко ́ло
proprietátea únghiurilor închíse
în circumferínţă

власти ́вість об'є́кта
proprietátea obiéctului

власти ́вість односторо ́нніх куті́в
proprietátea únghiurilor unilaterále

власти ́вість опу ́клого
многоку ́тника
proprietátea poligo ́nului conéx

власти ́вість паралелогра ́ма
proprietátea paralelográmului

власти ́вість парале ́льних прями ́х
proprietátea dréptelor paraléle

власти ́вість прямоку ́тника
proprietátea dreptúnghiului

власти ́вість прямоку ́тного
трику ́тника
proprietátea triúnghiului dreptúnghic

власти ́вість рівнобі ́чної трапе ́ції
proprietátea trapézului isoscél

власти ́вість різносторо ́нніх куті ́в
proprieta ́tea únghiurilor multilaterále

власти ́вість ро ́мба
proprietátea ro ́mbului
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власти ́вість сумі ́жних ку́тів
proprieta ́tea únghiurilor adiace ́nte

власти ́вості алгори ́тмів
proprietắţile algorítmilor

власти ́вості зо ́внішнього кута ́
трику ́тника
proprietắţile únghiului exterio ́r
al triúnghiului

власти ́вості рівня ́нь
proprietắţile ecua ́ţiilor

власти ́вості рідини ́
proprietắţile lichídului

власти ́вості сте ́пеня
proprietắţile pute ́rii

вне́сення мно ́жника під зна ́ка
ко́реня
rapórtul aplicắrii unúi coeficiént sub
rădăcínă

вну ́трішнє заплі ́днення
fecunda ́rea intérnă

вну ́трішнє середо ́вище органі ́зму
médiul intérn al organi ́smului

вну ́трішній скеле ́т
schelétul interio ́r

вну ́трішній трудови ́й розпоря́док
régulile intérne ale múncii

внутрішньови ́дова гібридиза ́ція
hibridiza ́re intraspeci ́fică

внутрішньокліти ́нне тра ́влення
digéstia intraceluláră

внутрішньомолекуля ́рний
водне ́вий зв’язо́к
legătúra intramoleculáră cu hidrogén

вну ́трішньо перемі́щені осо ́би
persoáne strămutáte în interio ́rul unéi
ţă ́ri

вну ́трішня ене́ргія
energi ́a interioa ́ră

вну ́трішня ене́ргія речовини ́
energi ́a inte ́rnă a substa ́nţei

вну ́трішня па́м’ять
memo ́rie interio ́ară

вну ́трішня структу ́ра са ́йту
structúra intérnă a sité-ului

вну ́трішня то́чка трикутника
punct interio ́r al triúnghiului

вогнега ́сник
stingătór

воді́й ри́тму
conducăto ́rul ri ́tmului

во ́дна ма ́са
másă de ápă

водне ́вий зв’язо́к
legătu ́ră de hidroge ́n

во ́дне ди ́хання
respiráţie acvátică

во ́дне середо ́вище
médiul acvátic

во ́дний бала́нс
echili ́bru hidrolo ́gic

во ́дний стік
de ́bitul ápei

во ́дні ресу ́рси
resúrse de a ́pă

вододі ́л
cúmpănă de ápe

водоно ́сний шар (горизо ́нт)
strat acvifér

водопрони ́кні поро́ди
róci permeábile

во ́дорості
álge

водоспа́д
cascádă

водосхо ́вище
bazi ́n, rezervo ́r de a ́pă, lac de acumuláre

водотривки ́й шар (горизо́нт)
strat hidrofúg

водяна́ ба ́ня
báie de ápă

воєво́дство
voievoda ́t

воє́нний зло ́чин
crímă militáră

воє́нний комуні ́зм
„comunísm militar”

вокалі ́зм
vocalísm

во ́ло
gúşă

воло́гість пові ́тря
umiditátea áerului

володі́ння майно ́м
deţínerea proprietắţii

воло́кна натура ́льні
fíbre naturále

воло́кна синтети ́чні
fíbre sintétice

волонте́рський рух
mişcárea voluntárilor

волоско ́ві (реце ́пторні) кліти ́ни
celule (receptoare) cu cili

воло́сся
păr

вольт
Vólt

во ́льтів стовп
coloa ́nă Vólta
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вольтме ́тр
voltme ́tru

ворси́нки
fi ́bre

во ́тчина
ócină, feúdă

во ́тчинне землеволоді ́ння
proprietáte feudálă

впи ́сані тіла ́
co ́rpuri înscríse

вро́джена поведі ́нка
comportamént congenita ́l, înnăscut

вро́джений (неспецифі ́чний)
імуніте ́т
imunita ́te înnăscută (nespeci ́fică)

всмо́ктування
abso ́rbţie

вста ́вити
inserá

вставне ́ ре ́чення
propozíţie incidéntă

вставне ́ сло́во
cuvấnt incidént

вставне ́ словосполу́чення
exprésie incidéntă

вставні ́ нейро́ни
neuro ́ni intercalaţi

вто́ма м’я́зів
obosea ́la múşchilor

втори ́нна структу ́ра моле ́кули
білка ́
structu ́ră secundáră a molecúlei
de proteíne

втори ́нний (амін, спирт)
secundár (amínă, alcoo ́l)

втори ́нні стате ́ві ознаки
caractére (sémne) sexua ́le secunda ́re

вторинново ́дні твари́ни
anima ́le secundar acvatice

втра́та (електро ́нів)
piérdere (de electro ́ni)

«втра ́чене поколі́ння»
„generáţie pierdútă”

вугі ́лля
cărbúne

вуглево́д
hidrát de carbo ́n; gluci ́dă

вуглево́день (наси́чений,
ненаси ́чений, аромати ́чний,
циклі ́чний, аліфати ́чний
(ациклі ́чний)
carbohidrát (saturát, nesaturát,
aromátic, cíclic, alifátic (acíclic)

вуглево́ди
gluci ́de
вуглевод́и прості ́
gluci ́de si ́mple
вуглеводне ́вий за ́лишок
radicál hidrocarbona ́t
вуглеки ́слий газ
dioxi ́d de carbón
ву ́зол
nod
ву ́зол кристалі ́чної ґра ́тки
no ́d al reţélei cristalíne
ву ́зол мере ́жі
nod de reţeá
ву ́зол тра ́нспортний
nod de transpo ́rt
вулка́н
vulca ́n
вулканіза ́ція каучуку ́
vulcanizárea cauciúcului
вулкані ́зм
vulcanísm
вулкані ́чний по ́піл
cenúşă vulcánică
вулкані ́чні бо́мби
bómbe vulcánice
вульгари ́зм
vulgarísm
ву ́сики
mustắţi
вушна́ ра́ковина
pavilio ́nul ure ́chii
в’язка ́ рідина ́
fluíd vâscós
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Г
га ́джет
gadjét
газ (водяни́й, ко ́ксовий,
приро ́дний, супу ́тний на́фтовий,
сухи́й)
gáz (de ápă, de cócs, naturál, petroliér,
uscát)
га ́зи
ga ́ze
газифіка ́ція па ́лива
gazifica ́rea combustíbilului
газо ́вана вода ́ (напі ́й)
ápă carbogazoásă (băutúră)
га ́зовий розря ́д
descărca ́re în ga ́z
газовідві́дна ́ тру ́бка
ţeávă de evacuáre a gázelor
газолі ́н
gazolínă
газолі ́нова фра ́кція
facţiúne de gazolínă
газоо ́бмін
metaboli ́sm gazo ́s
газува ́тий (проду ́кт реа ́кції)
gazo ́s (prodúsul reácţiei)
гайдама ́ки
haidama ́ci
гаймори ́т
sinuzi ́tă
гала́ктики
gala ́ctici
галере ́йні ліси ́
galería pădúrilor
га ́лій
gáliu
галоге ́н
haloge ́n
галогеново́день
halogenát de ápă
галогенопохідна ́ сполу ́ка
вуглево́дню
compús halogénic derivát din
hidrocarbúră
галогенува ́ння
halogena ́re
га ́лузь пра́ва
rámură a dre ́ptului
гальвано ́метр
galvanométru

гальваносте ́гія
galvanostegíe

гальмува ́ння
frâna ́re

гаме ́ти
gaméţi

гаметогене ́з
gametogene ́ză

гамма-випромі ́нювання
gáma de radiáţii

гамма-про ́мені
ráze ga ́ma

ґанди ́зм
gandhísm

Га ́нза
hánsa

гантелеподі ́бна фо́рма
електро ́нної орбіта ́лі
orbitál electro ́nic în fo ́rmă de hantélă

гапло ́їдний набі ́р хромосо ́м
set haploi ́d de cromozo ́mi

гара ́нтії прав та обо́в’язків
garanţíi de drépturi şi obligáţii

гармоні ́чне колива ́ння
oscila ́ţie armo ́nică

гармоні ́чне колива ́ння, ампліту ́да
oscila ́ţie armo ́nică, amplitúdine

гармоні ́чне колива ́ння, кутова ́
частот ́а
oscila ́ţie armo ́nică, frecvénţă unghiuláră

гармоні ́чне колива ́ння, початко ́ва
фа ́за
fáza iniţiálă a oscilaţiei armonice

гармоні ́чний колива ́льний рух
mişca ́re armo ́nică oscilato ́rie

гарніту ́ра
garnitúră

гаря́чі джере́ла
izvoáre fierbínţi

гас
petro ́l; gaz lampa ́nt

гасі ́ння (поже ́жі, вапна ́)
stíngere (a incéndiului, a várului)

гастри ́т
gastri ́tă

га ́струла
gastru ́lă
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гаструля ́ція
gastrula ́ţie

га ́шене вапно ́
vár stins

ге́йзери
ghéizere

гексае ́др
hexaédru

гекса ́н
hexán

гексахлороциклогекса ́н
(гексахлора ́н)
hexaclorciclohexán (hexaclorán)

гексо ́за
hexóză

гекта ́р
hecta ́r

ге́лієве пові ́тря
áer cu héliu

ге́лій
héliu

гель
ge ́l

гельмі ́нт
vie ́rme intestinál

Ге́льсінська гру ́па
grúpul Hélsinchi

гемати ́т
hematít

гемоглобі ́н
hemoglobi ́nă

гемодіа́ліз
hemodiali ́ză

гемофілі ́я
hemofili ́e

ген
ge ́nă

генеалогі ́чний ме́тод
metóda genealo ́gică

генераліза ́ція
generalizáre

Генера́льна ра́да
sfátul generál

генера ́льна старши́на
starşína generálă

генера ́льна суку́пність
totalitáte generálă

Генера́льна уго́да з тари ́фів
і торгі́влі
aco ́rd generál péntru tarífe şi comérţ

Генера́льний Секретаріа ́т
Secretariátul Generál

генера ́тор електромагні ́тних
колива ́нь
generatór de osciláţii electromagnétice

генера ́торний газ
gáz generato ́r

гене ́тика
genética

гене ́тика популя ́цій
genética populáţiilor

генети ́чний зв’язо ́к
legătu ́ră gene ́tică

генети ́чний код
co ́dul gene ́tic

генети ́чні ка ́рти хромосо ́м
hắrţile gene ́tice ale cromozo ́milor

генети ́чні ме ́тоди боротьби́
metóde genétice de lúptă

генети ́чно модифіко ́вані
(трансге ́нні) організми
organi ́sme modificáte genétic
(transgénice)

ге́нна (генети́чна) інжене ́рія
ingineri ́e genétică

ге́нна терапі ́я
terapíe genétică

ге́нні (точко ́ві) мута ́ції
mutáţii gene ́tice

ге́нно-інжене ́рні меди ́чні
препара ́ти
prodúse medica ́le de ingineri ́e genétică

ге́нно-інжене ́рні (рекомбіна ́нтні)
вакци ́ни
vaccíne ale ingineri ́ei genétice
(recombina ́te)

гено ́м
geno ́m

гено ́мні мута ́ції
mutáţii geno ́mice

геноти́п
genotíp

генофо ́нд
genofo ́nd

геноци ́д
genoci ́d

географі ́чна довгота́
longitu ́dine geográfi ́că

географі ́чна ізоля ́ція
izola ́re geográfică

географі ́чна ка ́рта
hártă geográfică

географі ́чна компете ́нтність
competénţă geográfică

географі ́чна оболо ́нка
înveli ́ş geogra ́fic
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географі ́чна широта ́
latitu ́dine geográfi ́că

географі ́чне видоутво́рення
speciaţia geografică

географі ́чне поло́ження (фі ́зико-
географі ́чне поло́ження)
pozi ́ţie, aşezáre fízico-geográfică

географі ́чне середо́вище
médiu geográfic

географі ́чний по ́яс
zo ́nă geográfică

географі ́чний (територіа ́льний)
по ́діл пра ́ці
diviziúnea geográfică (teritoriálă)
a múncii

географі ́чні координа ́ти
coordona ́te geográfice

геогра́фія
geografíe

геогра́фія насе ́лення
geografía populáţiei

геоекологі ́чна ситуа ́ція
situa ́ţie geoecolo ́gică

гео ́їд
geoíd

геологі ́чна будо́ва
structúră geológică

геоло ́гія
geologíe

геометри ́чна о́птика
óptică geome ́trică

геометри ́чне зобра ́ження
ко́мплексних чи ́сел
interpretárea geométrică a númerelor
compléxe

геометри ́чне мі ́сце то́чок
lócul geome ́tric al púnctelor

геометри ́чне ті́ло
corp geométric

геометри ́чний зміст ви́значеного
інтегра ́ла
sénsul geome ́tric al integrálei

геометри ́чний зміст диференціа ́ла
sénsul geome ́tric al diferenţiálei

геометри ́чний зміст мо́дуля
sénsul geome ́tric al modúlului

геометри ́чний зміст похідно́ї
sénsul geome ́tric al derivátei

геометри ́чні перетво ́рення
transformắri geométrice

геоме ́трія
geometri ́e

геоморфоло ́гія
geomorfologi ́e

геополі́тика
geopoli ́tică

геотерма ́льна електроста ́нція
centrálă geotermálă

геохронологі ́чна табли ́ця
tabél geocronolo ́gic

геоцентри ́чна моде́ль
modél geocéntric

гепати ́т
hepati ́tă

гепта ́н
heptán

геральди ́чний вірш
vérs heráldic

гербіци ́д
erbicíd

герма ́ній
germániu

гермафроди ́ти
hermafrodi ́ţi

геро ́їко-романти ́чна по ́вість
povestíre eroic-romántică

геронтоло ́гія
gerontologi ́e

герц
hertz (Hz)

гетероа ́том
heteroato ́m

гетерогаме ́тна стать
sex heterogame ́tic

гетероге ́нна систе́ма
sistém eterogén

гетерозиго ́та
heterozigo ́t

гетеро ́зис
heterózis

гетеротро ́фи
heterotro ́fi

гетерохромати ́н
heterocromati ́nă

гетерохромосо ́ми
heterocromozo ́mi

гетероци ́кл
eteroci ́clu; ci ́clu eteroge ́n

гетероциклі ́чна сполу́ка
compu ́şi heterocíclici

ге́тьман
hátman

гетьмана ́т
hătmăníe

Гетьма́нщина
hatmanát

гипоциклої ́да
hipocicloíd
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ги ́рло рі́чки
gúră a u ́nui râu

гіберелі ́ни
gibereli ́ne

гібри́ди
hibri ́zi

гібридиза ́ція
hibridiza ́re

гібридиза ́ція орбіта́лей
hibridizárea orbitálilor

гігієні ́чна поведі ́нка
comportame ́nt igie ́nic

гіганти́зм
gigantísm

гігро́метр
higrométru

гігроскопі ́чний
girosco ́pic

гігроскопі ́чні ру ́хи
mişcă ́ri higrosco ́pice

гідра ́т
hidrát;

гідрата ́ція
hidratáre

гідрато ́ваний йон
ión hidratát

гідри́д
hidrúră

гідроакумуляці ́йна
електроста ́нція (ГАЕС)
centrálă hidroeléctrică de acumuláre
(CHEA)

гідробіо ́нти
hidrobio ́neţi

гідро ́ваний, гідрогенізо ́ваний
(а́том Карбо ́ну)
hidratát, hidrogeniciculát (atóm de
Carbo ́n)

гідроге ́н
hidrogén

гідрогеніза ́ція
hidrogena ́re

гідроге ́н-іо ́н
ión de hidrogén

гідрогенкарбона ́т
hidrogen carbonát

гідроге ́н (окси ́д, перокси ́д)
hidrogén (oxíd, peroxíd)

гідрогенортофосфа ́т
hidrohen ortofosfát

гідрокси ́д
hidroxi ́d

гідрокси ́д-іо ́н
ión de hidroxi ́l

гідрокси ́л
hidroxíl

гідрокси ́льна (гідро ́кси-) гру ́па
grúpă hidroxi ́lă

гідроксо ́нію йон
ión de hidroxóniu

гідро ́ліз
hidroli ́ză

гідро ́ліз (білкі ́в, есте ́рів,
крохма ́лю, сахаро ́зи, со ́лі,
целюло ́зи)
hidroli ́za (proteínelor, estérilor,
amido ́nului, zaharo ́zei, sắrii, celulo ́zei)

гідроста ́тика і електродина ́міка
hidrostátică şi electrodinámică

гідросфе ́ра
hidrosfe ́ră

гідрофі ́льний
hidrofi ́l

гідрофі ́льні сполу ́ки
compúşi hidrofíli

гідрофо ́бний
hidrofo ́b

гідрува ́ння
hidráre

гіле́я
hiléa

гі́льдія
breáslă

гімн
ímn

гіпе ́рбола
hipérbolă

гіперпосила ́ння
híperadresáre

гіперте ́кст
híperte ́xt

гіпертоні ́я
hipertoni ́e

гіподинамі ́я
hipodinami ́e

гіпотала ́мо-гіпофіза ́рна систе́ма
siste ́mul hipotala ́mo-hipofizar

гіпотала ́мус
hipotala ́mus

гіпо ́теза
ipote ́ză

гіпо ́теза адапти ́вного компромі ́су
ipote ́za compromi ́sului adapti ́v

гіпо ́теза Ампе́ра
Ipotéza lui Ampére

гіпо ́теза катастро ́ф
ipote ́za catastro ́felor
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гіпо ́теза нейтра ́льності
молекуля ́рної еволю ́ції
ipote ́za neutralitắţii evolúţiei molecula ́re

гіпо ́теза панспермі ́ї
ipote ́za panspermi ́ei

гіпо ́теза пере ́рваної рівноваги
ipote ́za echili ́brului întrerúpt

гіпо ́теза Пла́нка
Ipotéza lui Planck

гіпо ́теза симбіогене ́зу
ipote ́za simbiogene ́zei

гіпо ́теза чистоти ́ гаме́т
ipote ́za purităţii gaméţilor

гіпо ́тези абіогене ́зу
ipote ́zele ambiogenezei

гіпо ́тези біогене ́зу
ipote ́zele biogene ́zei

гіпотену ́за
ipotenu ́ză

гіпотети́чна фо́рма
fórmă ipotétică

гіпотоні ́я
hipotoni ́e

гіпо ́фіз
hipofi ́ză

гіпохлори ́т
hipoclorít

гіпс
gíps

гірка́ сіль (ма́гній сульфа ́т
гептагідра ́т)
sáre brútă (sulfát de magnéziu
heptahidrát)

гірська ́ краї ́на
ţáră montánă

гіруди ́н
hirudini ́nă

ГІС (географі ́чні інформаці ́йні
систе́ми)
GIS (sistéme geoinformaţionále)

гістогене ́з
histogene ́ză

гістоло́гія
histologi ́e

гістотехноло ́гії
histotehnologi ́i

гі́фи
hífe

гладіа ́тор
gladiato ́r

гладка ́ (незерни́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
reticulul endoplasmatic neted
(agranular)

гла́сність
publicita ́te

глауберо ́ва сіль (на́трій сульфа ́т
декагідра ́т)
sáre Glauber (sulfát de so ́diu
deshidratát)

глибина ́ ко ́льору
adâncímea culo ́rii

глибоково ́дні жолоби ́
fóse oceánice, gro ́pi abisále

гли́на
argi ́lă

глікоге́н
glicoge ́n

глікока ́лікс
glicoca ́lix (structuri glicoproteidice)

гліко́ліз
glicoli ́ză

гліколіпі ́ди
glicolipi ́de

гліко́ль (двоа́томний спирт)
glicól (alcoo ́l diato ́mic)

гліцера ́т
glicerát

гліцери ́л
gliceríl

гліцеро ́л
gliceri ́nă, glicerol

гліци ́н
glicínă

глобаліза ́ція
globaliza ́re

глоба ́льна мере ́жа
reţéa globa ́lă

глоб ́альне потеплі ́ння
încălzíre globálă

глоба ́льні пробле ́ми лю ́дства
proble ́me globále ále omeni ́rii

гло ́бус
glob

гломерулонефри ́т
glomerulonefri ́tă

глоса ́рій
glosár

гло ́тка
fari ́nge

глухи ́й звук
súnet súrd

глюкаго́н
glucago ́n

глюко ́за
gluco ́ză

глюко ́зи альдегі ́дна фо́рма
fórma aldehídei de gluco ́ză
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глюко ́зи циклі ́чна фо́рма
fórmă cíclică a glucózei

глюко ́метр
glucome ́tru

гниття́
putrezíre

гнус
insecte hematofage

гнучки́й магні ́тний диск
disc magnétic flexíbil

гові ́рка
dialéct, exprésie populáră

говорі ́ння
vorbíre, exprimáre

годи ́нні пояси ́
fúse oráre

головна ́ (дома ́шня) сторі́нка
página de porníre (de acásă)

головна ́ ду ́мка те́ксту
idéea principálă a téxtului

головна ́ опти ́чна вісь
áxa o ́ptică principa ́lă

головна ́ підгру ́па
subgru ́pă principa ́lă

головне́ меню ́
meni ́u principa ́l

головне́ сло́во
cuvấntul principál

головни ́й геро́й
eróul principál

головни ́й мо́зок
encefa ́l, creier

головни ́й член ре ́чення
párte principálă de propozíţie

головогру ́ди
cefalotoráce

головоно ́гі молю ́ски
molúşte cefalopo ́de

Голодомо ́р
foa ́mete

Голоко ́ст
holocáust

голонасі ́нні
gimnospe ́rme

го́лос
glás, voce

голосни ́й звук
súnet vocálic

голосові ́ зв’я ́зки
coárde vocále

го́лчастий криста ́л
cristálul ácului

гомеоста ́з
homeostázie

гомеоста ́з популя ́ції
homeostazi ́a popula ́ţiei

гомініза ́ція
hominiza ́re

гомогаме ́тна стать
sex homogame ́tic

гомоге ́нна су́міш (систе́ма)
améstec omogén (sistém)

гомоге ́нне середо ́вище
médiu omogén

гомозиго ́та
homozigo ́t

гомо ́лог
omolo ́g

гомологі ́чна різни ́ця
diferénţă omolo ́gică

гомологі ́чний ряд
série omológică

гомологі ́чні о́ргани
organe omolo ́age

гомологі ́чні хромосо ́ми
cromozo ́mi omológi

гомоте ́тія
omoteti ́e

го́мруль (самоврядува ́ння)
home–rule (autoguverna ́re)

гоноре́я
gonore ́e, blenoragie

го́ри (бри́лові, висо ́кі, вулкані ́чні,
низькі ́, молоді́, середньовисо ́кі,
скла ́дчасті, скла ́дчасто-бри́лові,
старі́, тектоні ́чні)
múnţi (bloc, înálţi, vulcánici, jóşi, tíneri,
médii, de încreţíre, de încreţíre-bloc,
bătrâni, tecto ́nici)

горизонта ́лі
orizonta ́lă (li ́nie)

горі ́ння реа ́кція
reácţie la árdere

гормо ́н
hormón

горта ́нь
lari ́nge

господа ́рство това́рне
economi ́a mắrfurilor

госпо ́дарська дія́льність
activita ́te econo ́mică

госпо ́дарська спеціаліза ́ція
терито ́рії
specializáre económìcă

госпо ́дарське пра ́во
drept comerciál

госпо ́дарське товари ́ство
asociáţie comerciálă
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госпо ́дарські са ́нкції
sancţiúni comerciále

госпо ́дарські спо ́ри
dispúte comerciále

господарюва ́ння
menáj

гострота ́ зо ́ру
acuitátea văzului

гострота ́ ню ́ху
acuitátea miro ́sului

готи ́чний стиль
stílul gótic

готува ́ння до зло ́чину
pregătíre péntru crímă

гра ́бер
gráber, prográm de colectáre a anumítor
informáţii

гравітаці ́йна взаємоді ́я
interacţiu ́ne gravitaţiona ́lă

гравю́ра
gravúră

градіє ́нт концентра ́ції
gradiént de concentrare

градіє ́нтне залива ́ння
umplutúră gradiéntă

гра ́дус
grad

граду ́сна мі ́ра дуги ́ ко́ла
măsu ́ră în grade a árcului

граду ́сна мі ́ра кута ́
măsu ́ră în grade a únghiului

гра ́дусна сі́тка
reţeá de gráde

гра ́дус (Це ́льсія, Ке ́львіна)
grád (Ce ́lsius, Kélvin)

грама ́тика
gramátică

грамати ́чна катего ́рія
categoríe gramaticálă

грамати ́чна осно ́ва ре ́чення
báză gramaticálă a propozíţiei

грамати ́чна фо́рма сло́ва
fórmă gramaticálă a cuvấntului

грамати ́чне зна́чення сло́ва
sénsul gramaticál al cuvấntului

гра ́ни
gráne

грани ́ця послідо ́вності
li ́mita şi ́rului

грани ́ця фу ́нкції
li ́mita fu ́ncţiei

грани ́ця фу ́нкції, крите ́рій
існува ́ння
límita fúncţiei, critériile de existénţă

грани ́ця фу ́нкції лівосторо ́ння
límita de stấnga a fúncţiei

грани ́ця фу ́нкції
на нескінче́нності
límita fúncţiei la infinít

грани ́ця фу ́нкції односторо ́ння
límita unilaterálă a fúncţiei

грани ́ця фу ́нкції правосторо ́ння
límita de dreápta a fúncţiei

грани ́чно допусти ́ма концентра ́ція
(ГДК)
concentráţia máximă admísă (CMA)

гра ́ні прямоку ́тного
паралелепі ́педа протиле ́жні
féţele opúse ále paralelipipédului
dreptunghiulár

грань двогра́нного кута́
fáţa únghiului diédru

грань многогра́нника
fáţa polie ́drului

грань прямоку ́тного
паралелепі ́педа
fáţa paralelipi ́pedului dreptúnghiular

грань тригра ́нного кута́
fáţa únghiului triédru

ґра ́тка (а́томна, йо ́нна,
кристалі ́чна, металі ́чна,
молекуля ́рна)
reţeá (ato ́mică, iónică, cristalínă,
metálică, moleculáră)

гра ́фік
gráfic

гра ́фік ліні ́йного рівня ́ння з двома ́
змі ́нними
gráficul únei ecuáţii liniáre cu do ́uă
variábile

гра ́фіка
gráfică

гра ́фік ліні ́йної фу ́нкції
gráficul fu ́ncţiei linia ́re

гра ́фік прямо́ї пропорці ́йності
gráficul proporţionalitắţii dire ́cte

гра ́фік рівня ́ння з двома ́ змі́нними
gráficul fúncţiei cu dóuă variábile

гра ́фік ру́ху ті́ла
gráficul mişcării co ́rpului

гра ́фік фу ́нкції
gráficul fu ́ncţiei

гра ́фік шви́дкості
gráficul vite ́zei

гра ́фік шля́ху
gráficul drúmului

графі ́т
grafít
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графі ́ті
graffiti, inscŕipţie

графі ́чне зобра́ження
imágine gráfică

графі ́чний планше ́т
tablétă gráfică

графі ́чний приміти ́в
primitív gráfic

графі ́чний реда́ктор
reda ́ctor gráfic

графі ́чні об’є ́кти малю ́нка
obiéctele gráfice ále desénului

графі ́чні об’є ́кти презента ́ції
obiécte de prezentáre gráfică

графі ́чні фі́льтри
fíltre gráfice

гре́бінь
gráben

гре́ко–като ́лицька (уніа ́цька)
це ́рква
bisérică gréco-cato ́lică

грибни ́ця (міце ́лій)
micéliu

гризуни ́
rozătoáre

гриму ́чий газ
gáz fulminánt

грип
gri ́pă

грома ́дівський рух
mişcáre populáră

грома ́дська організа ́ція
organiza ́ţie públică (obşteáscă)

грома ́дські робо ́ти
lucrắri públice

громадя ́нин
cetăţeán

громадя ́нство
cetăţeníe

громадя ́нська лі́рика
lírică civílă

громадя ́нське суспі́льство
societa ́te civílă

гроте́ск
grotésc

груди ́на
ste ́rn

грудна ́ клі́тка
cuti ́e torácică

грудни ́й пері́од
perioádă de sugar

гру ́дочка
grămăjoáră

ґрунт
so ́l

ґрунт (лу ́жний, ки ́слий)
so ́l (alcalin, acru)

ґрунтова ́ воло́га
umiditátea so ́lurilor

ґрунто ́ве середо ́вище
médiul so ́lului

ґрунтові ́ во ́ди
ápe frea ́tice

ґрунто ́ві сапротро ́фи
saprotrofii so ́lului

ґрунтоутво ́рення
forma ́rea so ́lului

гру ́па (альдегі́дна, гідрокси ́льна,
карбоні ́льна, карбокси ́льна,
характеристи ́чна)
grúp (aldehídic, hidroxílic, carbonílil,
carboxílic, característic)

гру ́па елеме ́нтів у періоди ́чній
систе́мі
grup de eleménte într-un sistém
periódic

гру ́па зче́плення
grúp de înlănţuire

гру ́па кро́ві
grup sangvi ́n

гру ́па сим́етрії
grúpul de simetríe

гру ́пи слів за зна ́ченням
categoríi semántice

групова ́ поведі ́нка
comportame ́nt de grup

групува ́ння малю ́нків
grupárea imáginilor

грязьові ́ вулка́ни
vulcáni noroio ́şi

гуані́н
guanină

губе́рнія
gubérnie

гу ́бка
spongier

губни ́й звук
súnet labiál

гу ́бчаста (основна ́) ткани ́на
листка ́
ţesútul spongio ́s de ba ́ză al frúnzei

гу ́бчаста речовина ́
substa ́nţă spongioa ́să

гудро́н
gudro ́n

ГУЛА ́Г
GULAG
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гу ́ма
cauciu ́c; gúmă
гумані ́зм
umani ́sm
гу ́мор
umór
гумора ́льна регуля ́ція
regla ́re umorálă
гумора ́льний імуніте ́т
imunita ́te umorálă
гуморе́ска
anecdo ́tă
гуси ́ти
husíţi
Гуси ́тські ві ́йни
războáiele husístice
густина ́
densitáte
густина ́ стру ́му
densitátea curéntului
густота ́ насе ́лення
densita ́tea populáţiei
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Д
дава́льний відмі ́нок
cáz datív

дава́льницька сировина ́
oferírea matériei príme

да ́вні лю́ди
oa ́meni véchi

давньору ́ська мо ́ва
límba rúsă véche

далекозо ́рість
hipermetropi ́e

да ́льня орієнта́ція
orientáre la distanţă

дальтоні ́д
daltonídă

дальтоні ́зм
daltoni ́sm

данина ́
bir, da ́re

да ́ні
da ́te

да ́ні (умо ́ви зада ́чі)
da ́te (condíţiile sárcinii)

дарвіні ́зм
darwini ́sm

дванадцятипа ́ла ки́шка
duode ́n

дві ́йкове кодува ́ння
codifica ́re bináră

двобі́чна (білатера ́льна) симе ́трія
simetri ́e bilaterálă

двовале ́нтний елеме ́нт
elemént bivalént

двогра ́нний кут
únghi die ́dru

дводо ́льні росли ́ни
pla ́nte dicotiledonate

дводо ́мні росли́ни
pla ́nte dióice

двої́ста приро ́да части ́нок, я́вищ
(дуалісти ́чна приро ́да части ́нок,
я́вищ)
natúra dúblă a partículelor, fenoménelor
(natúra dualístă a partículelor,
fenoménelor)

двокра ́пка
dо́uă púncte

двомі ́рний маси́в
suprafáţă bidimensionálă

двоосно ́вна кислота ́
acíd dibázic

двоскла ́дні ре ́чення
propozíţii cu ámbele pắrţi principále

двостулко ́ві молю ́ски
molúşte biválve

двочле ́н
bino ́m

двошаро ́ві твари́ни
animale bistraficate

дево́нський пері́од
perioa ́da devoniánă

дегенера ́ція
degeneráre

дегідрата ́ція
deshidratáre

дегідрогеніза ́ція
dehidrogena ́re

дегідрува ́ння
dehidráre

деду ́кція
dedúcţie

дезінтеграці ́йні проце́си
procése de dezintegráre

дезоксирибо ́за
dezoxiribo ́ză

дезоксирибонуклеї ́нова кислота ́
(ДНК)
acídul deoxiribonucléic (ADN)

дезурбаніза ́ція
dezurbanizáre

деіндустріаліза ́ція
dezindustrializáre

деінсталя ́ція
de ́zinstala ́re

дейте ́рій
deutériu

декабри ́сти
decembri ́şti

декарбоксилюва ́ння
decarboxiláre

декодува́ння повідо ́млення
decodárea mesájului

деколоніза ́ція
decoloniza ́re

декстри ́н
dextri ́nă
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деліктозда ́тність
capacita ́tea de a comi ́te deli ́cte

деліміта ́ція кордо ́ну
delimitárea frontiérei

де́льта
déltă

дельтоподі ́бний м’яз
mu ́şchi deltoi ́d

демарка ́ція кордо ́ну
demarcárea frontiérei

демілітаризо ́вана зо́на
zo ́nă demilitarizátă

демографі ́чна кри́за
críză demográfică

демографі ́чна полі́тика
polítică demográfică

демографі ́чна ситуа ́ція
situáţie demográfică

демографічний вибух
explo ́zie demográfică

демокра ́тія
democraţi ́e

демонстра ́ція
demonstráţie

де́мос
démos

денатура ́т
denaturát

денатура ́ція білкі ́в
denaturárea proteínelor

денатуро ́ваний спирт
alcoo ́l denaturát

дендри ́ти
dendri ́te

денуда ́ція
denuda ́ţie

день зимо ́вого, лі́тнього
сонцестоя ́ння, осі ́ннього,
весня ́ного рівноде ́ння
solstíţiul de iárnă, váră, echinócţiu
de toámnă, primăváră

деплазмо ́ліз
deplasmoli ́ză

депопуля ́ція насе ́лення
depopula ́re

депорта ́ція
deporta ́re

депреси ́вні райо ́ни
raioáne depresíve

деревина ́
lemn

деревне ́ вугі ́лля
cărbúne de lemn

деревни ́й спирт
alcoo ́l de lemn

де́рево можли ́вих варіа́нтів
árborele variántelor posíbile

держа ́ва
stat

держа ́ви вісь
áxa státului

держа ́вна вла́да
putérea de stat

держа ́вна мо ́ва
li ́mbă de stat

держа ́вна слу ́жба
servíciul públic

держа ́вна терито ́рія
terito ́riul státului

держа ́вне ми́то
táxa de stat

держа ́вне регулюва ́ння
еконо ́міки
reglementárea de stat a economíei

держа ́вний бюдже ́т
bugét de stat

держа ́вний кордо ́н
frontie ́ră de stat

держа ́вний лад
sistém de stat

держа ́вний о ́рган
orgán de stat

державний переворот
revolúţie de stat

держа ́вний при ́мус
coercíţie de stat

держа ́вний службо ́вець
funcţionár de stat

держа ́вний сувереніте ́т
suveranitáte de stat

держа ́вні станда́рти
standárde de stat

державотво ́рення
formárea státului

де́рма (вла́сне шкі́ра)
de ́rmă (pie ́le propriu-zisă)

десо ́рбція
deso ́rbţie

десталініза ́ція
destaliniza ́re

дестру ́кція білкі ́в
distrúcţia protei ́nelor

десятко ́ва фо́рма за ́пису дро ́бів
fórma zecimálă de scríere a frácţiilor

десятко ́вий за ́пис натура ́льних
чи ́сел
scríerea zecimálă a númerelor naturále
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детонаці ́йна сті́йкість (бензи ́ну)
rezisténţa la detonáre (a benzínei)

детри́тний харчови ́й ланцю ́г
lánţul alimentár detrític

дефі ́с
cratímă, liniúţă

дефіци ́т
defici ́t

дефо ́лт
defólt

дефрагмента ́ція
de ́fragmentárea

децентраліза ́ція управлі ́ння
decentralizárea administrắrii

джаз
djaz

джгу ́тик
cilvibratíl

джентрифіка ́ція
gentrificáre

джере́ла пра́ва
izvoa ́re ále dre ́ptului

джерело ́
izvór, súrsă

джерело ́ підви ́щеної небезпе ́ки
súrsă de perícol ridicát

джерело ́ сві ́тла
súrsă de lumínă

джо́йстик
jóystick, dispozitív alcătuít díntr-o
articuláţie sférică mobílă

джо́уль
jóule

дзвінки ́й
sonór

дзи ́жчальця
haltere balansiere

дзьоб
cio ́c

диверге ́нція
diverge ́nţă

диверсифіка ́ція господа́рства
diversificárea ecomomíei

дивіні ́ловий каучу ́к
cauciúc divinilát

«ди ́вна війн ́а»
„răzbói strániu”

дигібри ́дне схре ́щування
încrucişáre dihibri ́dă

дигідрогенортофосфа ́т
orfosfát de dihidrogén

диза ́йн
désing

диза ́йн-маке ́т
machét de désing

ди ́зельне па ́ливо
motorínă

дизентері ́йна аме ́ба
amíbă dizente ́rică

дизентері ́я
dizenteri ́e

диз’ю́нкція ви́словлень
disjúncţia exprésiilor

диз’ю́нкція предика ́тів
disjúncţia predicátelor

Ди ́ке по ́ле
câmp sălbátic

дикта ́тор
dictato ́r

диктіосо ́ма
dictiozo ́m

диметиламі ́н
dimetilamínă

дина ́міка ті́ла
dinámica co ́rpului

динамі ́т
dinamítă

динамі ́чна рівнова ́га
echili ́bru dinámic

динамі ́чна робота м’я́зів
lucrul muscula ́r dinámic

динамі ́чний стереоти ́п
stereoti ́p dina ́mic

динамі ́чність
dinamísm

династи ́чна у́нія
únie dinástică

диноза ́ври
dinoza ́uri

дипепти ́д
dipepti ́dă

дипло́їдний набі́р хромосо ́м
set diploi ́d de cromozo ́mi

дипо ́ль
dipól

директи ́вна еконо́міка
economíe directívă

Директо ́рія
directoríe

директри ́са
directoáre

дисахари ́д
dizahari ́dă

дисахари ́ди
dizahari ́de

дисбактеріо ́з
disbacterio ́ză
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дисиде ́нтство
disidenţíe

дисиміля ́ція (катаболі ́зм)
dezasimila ́ţie (cataboli ́sm)

диск
di ́sc

диске ́та
deschétă

дисково́д
unitáte de di ́sc

дискредита ́ція
discredita ́re

дискре ́тність
discréţie

дискриміна ́нт
discrimina ́nta

дискриміна ́ція
discrimina ́re

диску ́сія
discúţie

дисоціа ́ція електролі́тів
disocie ́rea electro ́nilor

дисоціюва ́ти
disociá

дисперго ́вана речовина ́
solúţie dispersátă

дисперсі ́йна фа́за
fa ́ză dispersa ́tă

дисперсі ́йне середо ́вище
médiu dispersát

диспе ́рсія
dispersa ́re

диспе ́рсія сві ́тла
dispe ́rsia lumínii

диспе ́рсна систе́ма
siste ́m dispersa ́t

диспле ́й
displa ́y

диспропо ́рції економі́чні
dispropo ́rţii económice

дистанці ́йне навча ́ння
învăţáre la distánţă

дистоні ́я
distoníe

дистрибути ́в
distributív

дистрибути ́вність
distributivitáte

дисульфі ́дний місто ́к
pod disulfídric

дисципліна ́рна відповіда ́льність
răspúndere disciplina ́ră

дисципліна ́рне стя ́гнення
penalizáre disciplnáră

дити ́на
copi ́l

дитя ́чий буди ́нок сіме ́йного ти ́пу
cásă de copíi de tip familiál

диференціа ́л
diferenţia ́lul

диференціа ́ція
diferenţie ́re

диференціа ́ція кліти ́н
diferenţie ́rea celu ́lelor

диференціюва ́ння
deriváre

дифра ́кційні гра ́тки
griláje de difrácţie

дифра ́кція
difrácţie

дифра ́кція сві ́тла
difrácţia lumínii

дифра ́кція хвиль
difrácţia válurilor

дифтері ́я
difteri ́e

дифу ́зія
difu ́zie, difuziune

ди ́хальна недоста́тність
insuficie ́nţă respiratórie

ди ́хальна систе́ма
siste ́m respiratór

ди ́хальний об’є ́м
volúm respiratór

ди ́хальний центр
céntru respiratór

ди ́хальні ко ́рені
rădăci ́ni respiratórii

ди ́хальні шляхи ́
căi respiratórii

ди ́хання
respiráţie

ди ́хання вну ́трішнє
respiráţie internă

ди ́хання зо́внішнє
respiráţie externă

ди ́хання кліти ́нне
respiráţie celuláră

дихлоромета ́н
diclormetán

діагона ́ль многоку ́тника
diagonála poligo ́nului

діагон ́аль многогра ́нника
diagona ́la poliédrului

діагона ́льна площина ́
plan diagonál

діагона ́льний пере ́різ пірамі ́ди
secţiúne diagonálă a piramídei

38

Д

д
и
си
д
е
н
тс
тв
о

38

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



Д

д
о
б
у
то
к

39

діагона ́льний пере ́різ при ́зми
secţiúne diagonálă a prísmei

діагона ́ль паралелепі ́педа
diagonála paralelipipédului

діагона ́ль чотирику ́тника
diagona ́la patrulate ́rului

діагра ́ма
diagrámă

діагра ́ма кругова ́
diagrámă circuláră

діагра ́ма сто ́впчаста
diagrámă cu báre

діале ́кт
dialéct

діалекти ́зм
dialectísm

діалектоло ́гія
dialectologíe

діале ́ктрики
dieléctric

діале ́ктрична проникність
permeabilitáte dieléctrică

діало ́г
dialóg

діалогі ́чне мо ́влення
vorbíre dialogátă

діало ́гове вікно ́
ferea ́stră de dialóg

діамагне ́тики
diamagnetísm

діа́метр ко́ла
diamétrul circumferínţei

діа́метр кру́га
diame ́trul cércului

діа́метр ку́лі
diamétrul sférei

діа́метр ті́ла
diamétrul córpului

діапазо ́н
diapazo ́n

діа́спора
dia ́sporă

діа́стола
dia ́stolă

діато́мові во ́дорості
álge diatome ́e

діафра ́гма
diafrágmă

діелектри ́чна прони ́кність
permetivita ́te diele ́ctrică

дієприкме ́тник
particípiu

дієприкметнико ́вий зворо́т
constrúcţie participiálă

дієприслі ́вник
gerúnziu

дієприслі ́вники доко ́наного виду
gerúnzii cu aspéct perfectív

дієприслі ́вники недоко ́наного
виду
gerúnzii cu aspéct imperfectív

дієприслівнико ́вий зворо́т
constrúcţie gerunziálă

дієслі ́вний при́судок
predicát verbál

дієсло ́во
vérb

дізна ́ння
anchétă

ді́ї над ве́кторами
operáţii cu véctori

ді́йсний спо́сіб дієсло ́ва
mo ́dul indicatív al vérbului

ді́йсний тип
tip valíd

ді́лене
deîmpărţi ́tul

ді́лення
împărţi ́rea

ді́лення десятко ́вих дро ́бів
împărţi ́rea frácţiilor zecima ́le

ді́лення з оста ́чею
împărţi ́rea cu rest

ді́лення на́ціло
divizáre întreágă

діли́льна лі́йка
pấlnie de divizare

дільни ́к
împărţito ́r

дільни ́чний офіце́р полі ́ції
ofiţér de políţie de sectór

до́бриво
îngrăşămấnt

добросо́вісність
conştiinciozitáte

добросусі ́дство
búnă vecinătáte

добува ́ння речовини ́
extrácţia substánţei

до́буток
prodús

до́буток поді ́й
prodúsul eveniméntelor

до́буток різни ́ці та су́ми дво ́х
ви ́разів
prodúsul diferénţei şi súmei a do ́uă
exprésii
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до́буток сте́пенів
produ ́sul pute ́rilor

«довге ХІХ століття»
de-a lúngul sécolului al XIX-lea

довжина ́ ве́ктора
lungímea véctorului

довжина ́ відріз́ка
lungi ́mea segme ́ntului

до́вжина двійко́вого ко́ду
повідо ́млення (обсяг даних)
lungi ́mea co ́dului binár (cantitátea
de dáte)

до́вжина ́ ко́ла
lungi ́mea circumferínţei

довжина ́ ла́маної
lungi ́mea li ́niei frấnte

дові́реність
procúră

дові́чне позба ́влення во ́лі
priváre de liberta ́te pe via ́ţă

довкі́лля
médiu

до́говір
contráct, acórd

додава ́ння
aduna ́re

додава ́ння звича ́йних дро́бів
aduna ́rea frácţiilor ordina ́re

додава ́ння мі ́шаних чи ́сел
adunárea númerelor míxte

додава ́ння многочле ́нів
aduna ́rea polinoa ́melor

додава ́ння десятко ́вих дро ́бів
aduna ́rea frácţiilor zecima ́le

дода́ток
complemént

додека ́едр
dodecae ́dru

дозріва ́ння РНК
maturizarea ARN

доко ́наний вид
aspéct perfectív (al vérbului)

доктри ́на
doctrínă

докуме́нт
documént

доломі́т
dolomítă

доме́н
dome ́niu

до́менна піч
furna ́l

доме́нне ім’я
núme de doméniu

доміна ́нт
domina ́nt

доміна ́нтний алель
ale ́lă domina ́ntă

домініо ́ни
dominión

домінува ́ння
domina ́nţă

до́мішка
ada ́os; substa ́nţă aditi ́vă

до́нор (електро ́нної пари́)
donor (al peréchii electro ́nice)

до́норно-акце ́пторний (механі ́зм)
mecani ́sm de ceda ́re-accepta ́re

до́повідь (рефера ́т)
discúrs (referát)

доре́чність мо́влення
relevánţa vorbírii

дослі ́дження
cerceta ́re

дослі ́дження функції
cercetárea fúncţiei

до́слід Лєбє ́дєва
experiméntul lui Lébedev

дослі ́дницька поведі ́нка
cerceta ́re comportamenta ́lă

доста ́тня умо ́ва екстре ́муму
фу ́нкції
condíţia de suficiénţă a extrémului
fúncţiei

доста ́тня умо ́ва зроста ́ння фу ́нкції
condíţia de suficiénţă a créşterii fúncţiei

доста ́тня умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
condíţia de suficiénţă a existénţei
púnctului de inflexiúne

доста ́тня у́мова спада ́ння фу ́нкції
condíţia de suficiénţă a descréşterii
fúncţiei

досудо ́ве слі ́дство
anche ́tă prejudicia ́ră

доти ́чна
tange ́ntă

доти ́чна до гр ́афіка фу ́нкції
tange ́ntă la gráficul fu ́ncţiei

доти ́чна до ко́ла
tange ́nta la circumferi ́nţă

доти ́чна площина ́ до ко́нуса
plan tangént la con

доти ́чна площина ́ ку́лі
plan tangént la sféră

доти ́чна площина ́ цилі ́ндра
pla ́n tange ́nt la cili ́ndru
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доти ́чні сфе́ри
sfére tangénte

доцентро́ве приско ́рення
acceleráţie centripe ́tă

до́шка інтеракти ́вна
táblă interactívă

дошкі́льний пері ́од
perioa ́da preşcola ́ră

дощ
ploáie

дра ́йвер
dri ́ver

драмати ́чний твір
óperă dramátică

дрейф ге́нів
deri ́va ge ́nelor

дрейф кри ́ги
deríva ghéţei

дріб непра ́вильний
frácţie neregulátă

дріб нескінче ́нний
frácţie infinítă

дріб нескоро ́тний
frácţie ireducrtíbilă

дріб періоди ́чний десятко ́вий
frácţie zecimálă perio ́dică

дріб пра ́вильний
frácţie regulátă

дрі ́жджі
drójdii

дріопіте ́ки
driopite ́ci

дріт
fir, sấrmă

дро ́би десятко ́ві
frácţii zecimále

дро ́би звичайні
frácţii ordináre

дро ́блення
fragmentare

дробо ́ва части ́на десятко ́вого
дро ́бу мі ́шаного числа́
pártea fracţionáră a frácţiei zecimále
a númărului mixt

дробові ́ числі ́вники
numerále fracţionáre

дру́га космі ́чна шви́дкість
vitéza a dóua co ́smică

дру́га сигна ́льна систе́ма
al dóilea sistém de semnaliza ́re

дру́га чудо ́ва грани ́ця
(a) dóua límită

дру́гий зако́н Ньюто ́на
le ́gea a do ́ua a lui Newto ́n

дру́гий зако ́н термодина ́міки
le ́gea a do ́ua a termodinámicii
«Дру́гий фро́нт»
al dóilea front
другоря ́дний член ре ́чення
párte secundáră de propozíţie
другоря ́дні геро ́ї
erói secundári
дружи ́на
ceátă (unita ́te de lúptă)
дуалісти ́чна мона ́рхія
monarhíe dualístă
дуга ́ ко ́ла
árcul circumferínţei
дугови ́й розря ́д
descărca ́re ele ́ctrică cu árc
ду ́жка
parantéză
ду ́ма
gấnd, meditáţie
духо ́вно–ри ́царські ордени ́
ordinúri spirituále-cavaleréşti
дю ́жина
duzínă
дюйм
unitáte de măsúră egálă cu 2,54cm
дю ́ни
dúne
дюра́ль (дюралюмі ́ній)
durál, duralumíniu
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ебоні ́т
eboni ́tă

евакуа ́ція
evacuáre

евгле ́на зеле́на
euglénă ve ́rde

еволюці ́йна (філогенети ́чна)
систе́ма
siste ́m evoluti ́v (filogene ́tic)

еволюці ́йне вче ́ння
învăţătură evoluţionistă

еволю́ція
evolu ́ţie

евфемі́зм
eufemísm

еква ́тор
ecuato ́r

еква ́тор ку́лі
ecuato ́rul sférei

еквівале́нтна до́за
випромі ́нювання
dóză echivaléntă de radiáţie

еквівале́нтність ви ́словлень
echivalénţa exprésiilor

еквівале́нтність предика ́тів
echivalénţa predicátelor

еквіпотенціа ́льна пове́рхня
suprafáţa echipotenţiálă

екзотермі ́чна реа ́кція
rea ́cţie exotérmică

екзотермі ́чний проце ́сс
procés exotérmic

екзоцито ́з
exocitóză

екле ́ктика
eclectísm

еклі ́метр
eclimétru

екологі́чна гру ́па
grup ecolo ́gic

екологі́чна е ́тика
étică ecolo ́gică

екологі́чна ізоля ́ція
izola ́re ecolo ́gică

екологі́чна індика ́ція
indica ́ţie ecolo ́gică

екологі́чна кри ́за
críză ecolo ́gică

екологі́чна мере ́жа
reţeá ecolo ́gică

екологі́чна ні ́ша
níşă ecolo ́gică

екологі́чна пірамі ́да
piramídă ecolo ́gică

екологі́чне видоутво ́рення
speciaţi ecolo ́gică

екологі́чне ми́слення
gândíre ecolo ́gică

екологі́чний моніто́ринг
monitoriza ́re ecolo ́gică

екологі́чні захво ́рювання
bóli ecolo ́gice

екологі́чні пробле ́ми
probléme ecolo ́gice

екологі́чні фа ́ктори (чи́нники)
fa ́ctori ecolo ́gici

екологі́чно чи́стий
ecolo ́gic curát

еколо́гія
ecologi ́e

еконо ́міка кома ́ндно-
адміністрати ́вна
economía de comándă-administratívă

еконо ́міка ри ́нкова
economíe de piáţă

еконо ́міко-географі ́чне
поло ́ження
aşezáre económico-geográfică

економі ́чна геогра́фія
geografíe econo ́mícă

економі ́чна інтегра́ція
integráţie econo ́mică

економі ́чна систе́ма
sistém económic

«економі ́чне ди ́во»
minúne económică

економі ́чний потенціа́л краї ́ни
potenţia ́lul económic al ţă ́rii

економі ́чно акти ́вне насе́лення
popula ́ţie acti ́vă económic

екосисте ́ма
ecosiste ́m

екра ́н
ecrán

екра ́нна заста́вка
fon de ecrán
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експансіоні ́зм
expansionísm

експа ́нсія
expansiu ́ne

експериме ́нт
experime ́nt

експеримента ́льний ме ́тод
дослі ́дження
metóda de cerceta ́re experimenta ́lă

експеримента ́льні зада́чі
sárcini experimentále

експериме ́нти випадко ́ві
experiénţe aleato ́rii

експона ́т
exponát

експоне ́нта
exponént

е ́кспорт
expo ́rt

е ́кспорт фа ́йлу
expo ́rtul fişiérului

екстенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
dezvoltarea extensivă a economiei

екстенси ́вний шлях ро ́звитку
cálea extensívă de dezvoltáre

екстрагува ́ти
extráge

екстра ́кція
extrácţie

екстре ́мум
extrém

екстре ́мум фу ́нкції
extre ́mul fu ́ncţiei

екстре ́мум фу ́нкції лока ́льний
fúncţii locále extréme

ексцентрисите ́т
excentricitáte

ексце́с викона ́вця
excésul executórului

ектоде ́рма
ectode ́rm

еласти ́чність поліме ́ру
elasticitátea polimérului

електриза ́ція
electriza ́re

еле ́ктрика
ele ́ctrică

електри ́чна дуга ́
árc elec ́tric

електрична електроємність
конденсатора
putérea eléctrică a condensato ́rului

електри ́чна прові ́дність
conductivitáte eléctrică

електри ́чне по́ле
cấmp ele ́ctric

електри ́чний двигу ́н
moto ́r eléctric

електри ́чний заря ́д
sárcină ele ́ctrică

електри ́чний о ́пір
reziste ́nţă ele ́ctrică

електри ́чний струм в ва ́куумі
curént eléctric în vid

електри ́чний струм в електролі́тах
curént eléctric în electrolíţi

електри ́чний струм у га́зах
curént eléctric în gáze

електри ́чний струм у мета́лах
curént eléctric în metale

електри ́чний струм у рі ́зних
середо ́вищах
curént eléctric în diferíte médii

електро ́д
electro ́d

електродина ́міка
electrodinámică

електродугови ́й спо́сіб
виробни́цтва ста ́лі
metódă de elaboráre a oţélului
cu ajutórul árcului eléctric

електрокардіогра ́ма
electrocardiográmă

електро ́ліз
electroli ́ză

електролі́т
electroli ́t

електроліти ́чна дисоціа ́ція
disocie ́re electroli ́tică

електролюмінесце ́нція
electroluminiscénţă

електромагні ́тна інду ́кція
indu ́cţie electromagne ́tică

електромагні ́тні колива́ння
та хви ́лі
osciláţii şi váluri electromagnétice

електромагні ́тні хви́лі
váluri electromagnétice

електро ́метр
electrome ́tru

електро ́н
electro ́n

електронегати ́вність
electronegativita ́te

електро ́нна адре ́са
adrésă electro ́nică
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електро ́нна (будо́ва, густина́,
орбіта ́ль, приро ́да хімі ́чного
зв’язку́, фо ́рмула)
electro ́nică (structúră, densitáte, orbítă,
natúra legătúrii chímice, formúlă)

електро ́нна енциклопе ́дія
enciclopedíe electro ́nică

електро ́нна мікроскопі ́я
microscopi ́e electro ́nică

електро ́нна пети́ція
petíţie electro ́nică

електро ́нна по ́шта
póştă electro ́nică

електро ́нна пошто́ва скри ́нька
cutíe poştálă electro ́nică

електро ́нна табли́ця
tabe ́l electro ́nic

електро ́нна хрестома ́тія
crestomaţíe electro ́nică

електро ́нний а́тлас
atlás electro ́nic

електро ́нний (віртуа ́льний)
пра́ктикум
ateliér electro ́nic (virtuál)

електро ́нний за ́сіб контро ́лю
навча ́льних дося ́гнень у́чнів
instrumént electro ́nic péntru contro ́lul
realizắrilor elévilor

електро ́нний мікроско ́п
microsco ́p electro ́nic

електро ́нний пі ́дпис
semnătúră electro ́nică

електро ́нний посі ́бник
ghid electro ́nic

електро ́нний рі ́вень
nive ́l electro ́nic

електро ́нний словни ́к
dicţionár electro ́nic

електро ́нні табли́ці (ЕТ)
tabéle electro ́nice (TE)

електро ́нно-ді ́рковий перехі ́д
(p-n-перехід)
trécerea prin gắuri electro ́nice
(joncţiúne p-n)

електропрові ́дність
conductibilita ́te ele ́ctrică

електроруші ́йна си́ла
fórţă electromoto ́rie

електроста ́тика
electrosta ́tică

електростати ́чна інду́кція
indu ́cţie electrosta ́tică

електростати ́чне по ́ле
câmp electrostátic

електростати ́чні си́ли притяга ́ння
fórţe electrostátice de atrácţie

електрофоре ́з
electroforéză

електрохімі ́чний (ряд напру ́г
мета ́лів, за ́хист від коро ́зії)
electrochi ́mică (séria activită ́ţii
metálelor, protécţie împotríva
coroziúnii)

елеме ́нт
elemént

елемента ́рна розумо́ва дія ́льність
activita ́te menta ́lă elementa ́ră

елемента ́рний заря́д
încărcáre elementáră

елемента ́рні фа ́ктори еволю́ції
fa ́ctori elementa ́ri ai evolúţiei

елемента ́рні части ́нки
partícule elementáre

елеме ́нт Во́льта
eleméntul Vo ́lta

елеме ́нти тео ́рії відно́сності
eleménte ale teoríei relativitắţii

елеме ́нти фізи ́чної о ́птики
elemente de optică fizică

елеме ́нт керува ́ння
elemént de contro ́l

еліміна ́ція
elimina ́re

е ́ліпс
elípsă

еліта́рна культу ́ра
cultúră elitáră

елліні ́зм
elinísm

емансипа ́ція
emancipáre

ембріогене ́з
embriogene ́ză

ембріол ́огія
embriologi ́e

ембріо ́н
embrio ́n

ембріона ́льна інду ́кція
indúcţie embriona ́ră

ембріона ́льний пері ́од
perioa ́dă embriona ́ră

ембріоніза ́ція
embrioniza ́re

ембріотехноло ́гії
tehnologi ́i embriona ́re

емігра ́ція
emigráţie
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емігра ́ція (політи́чна та трудова́)
emigráţie (politică şi de muncă)

емпіри ́чний ме ́тод дослі́дження
metóda empírică de cercetáre

емульга ́тор
emulgato ́r

ему ́льсія
emu ́lsie

емфіте́взис
emfiteo ́ză

енде́міки
endémice

ендемі ́чні захво́рюванння
bóli endémice

ендока ́рд
endoca ́rd

ендокри ́нна систе ́ма
sistémul endocri ́n

ендокриноло ́гія
endocrinologi ́e

ендоплазмати ́чна сі́тка
(ендоплазмати ́чний рети ́кулум)
reti ́cul endoplasma ́tic

ендоспе ́рм
endospe ́rm

ендоте ́лій
endotéliu

ендотермі ́чна реа ́кція
rea ́cţie endote ́rmică

ендоцито ́з
endocito ́ză

енеолі ́т
eneoli ́tic

енергети́чна ці́нність харчово ́го
проду ́кту
valoárea energétică a prodúsului
alimentár

енергети́чний бала́нс органі ́зму
echili ́brul energe ́tic al organi ́smului

енергети́чний о́бмін
metabolism energetic

енергети́чний рі ́вень
nive ́l energe ́tic

ен ́ергія
energi ́e

ене́ргія електри ́чного по ́ля
плоско ́го конденса ́тора
energía cấmpului eléctric al unúi
condensato ́r plat

ене́ргія зв’язку́
energía de comunicáre

ене́ргія зв’язку́ а́томних я́дер
energía de legáre a nucléelor atómice

ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
energi ́a cấmpului magne ́tic al bobinei

ене́ргія магні́тного по́ля стру ́му
eneŕgia cấmpului magne ́tic

енергомістке ́ виробни ́цтво
prodúcţie ce necésită energíe

енергосисте ́ма держа ́ви
siste ́mul energe ́tic al ţă ́rii

ентоде ́рма
entode ́rmă

ентропі ́я
entropíe

енцефалі ́т
encefali ́tă

енциклопеди ́сти
enciclopedíşti

енциклопе ́дія
enciclopedíe

ЕОМ (електро ́нна обчи ́слювальна
маши ́на)
calculato ́r, maşínă electro ́nică de cálcul

епідеміоло ́гія
epidemiologi ́e

епіде ́мія
epidemi ́e

епіде ́рма (шкі́рка)
epide ́rmă

епіка́рд
epica ́rd

епіле ́псія
epilepsi ́e

епіло́г
epilóg

епіста ́з
epistazie

епітеліа ́льна ткани ́на
ţesút epitelia ́l

епітеліа ́льно-м’я́зові кліти ́ни
celu ́le epitelio-muscula ́re

епіте́лій ві ́йчастий
epite ́liu cilia ́t

епі́тет
epitét

епі́фора
epíforă

епіце ́нтр землетру ́су
epicéntrul cutrémurului

епі́чний твір
óperă épică

е ́пос
épos

епо́ха
epócă
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е ́ра
éră

ергоно́міка
ergonomíe

еритроци ́ти
eritroci ́te

еро́зія ґрунті ́в
eroziu ́nea sólurilor

есе́нція
esenţa

ескі́з
schi ́ţă

еспера ́нто
esperánto

есте ́р
este ́r

естерифіка ́ція
esterifica ́re

естроге ́н
estroge ́n

ета́н
etán

етано ́ат
etanoát

етано ́л
etano ́l

етати ́зм
etatísm

ете ́р (діети́ловий, димети ́ловий)
ete ́r (dietilát, dimetilát)

ети́л
etíl

етиламі ́н
metilamínă

етиле ́н
etile ́nă

етиленгліко ́ль
etilenglico ́l

етилетано ́ат
etíl etanoát

етимоло ́гія
etimologíe

ети́н
etínă

етні ́чний склад насе ́лення
compone ́nţa, structu ́ra étnică

етні ́чні менши ́ни
minoritắţi etnice

етноні́міка
etnonímică

е ́тнос
etni ́e

етологі ́чна ізоляція
izola ́re etolo ́gică

етоло ́гія
etologíe
еубакте ́рії
eubacte ́rii
еукаріо ́ти
eucario ́te
еухромати ́н
eucromatínă
ефе́кт Ко ́мптона
eféctul Compton
ефе́кт Тінда ́ля
eféctul Tyndall
ехолока ́ція
elocaţie
ехоло́т
ecoso ́ndă
еякуля́ція
ejacula ́re
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Є
євроінтегра ́ція
eurointegráţie
«Євромайда ́н»
„Euromaidán”
Європе ́йський банк реконстру ́кції
та ро ́звитку (ЄБРР)
Bánca europeánă de reconstrúcţie
şi dezvoltáre
Європе ́йський Сою ́з (ЄС)
Uniúnea Europea ́nă (UE)
єзуї ́ти
iezuíţi
є́мність пло́ского конденса ́тора
volúmul condensatórului plat
єпа ́рхія
eparhíe
єрети ́к
ereti ́c
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Ж
жалкі́ кліти ́ни
celúle urzicătoare

жанр
gén literár, stíl

жанр мо ́влення
stílul vorbírii

жарго́н
jargo ́n

жаргоні ́зм
elément de jargo ́n

жаростійки ́й (жаротривки ́й)
rezistént la căldúră

жарості ́йкість (жаротри ́вкість)
rezisténţă la căldúră

«жда ́новщина»
„jdanovşcína”

жеврі ́ння
mocníre

жерло ́
coş

жива ́ речовина ́ біосфе ́ри
substa ́nţa vie a biosférei

живи ́льний елеме ́нт
elemént nutritív

жи́влення
nutri ́ţie

жи́влення рі ́́чки
alimentáţia rấului

живонаро ́дження
viviparitate

живці́
buta ́şi

жи́лка листка́
nervúra frúnzei

жилкува ́ння
nerváţie

жири ́
grăsi ́mi

жи́рна кислота ́
acíd grás

жир (натура ́льний, шту ́чний)
grăsi ́mi (naturále, artificiále)

жи́рні кисло́ти
aci ́zi gráşi

жи́рова ткани ́на
ţesút adipo ́s

жи́рове ті́ло
co ́rp adipós

життє ́ва є́мність леге́нів
capacita ́te pulmona ́ră vitálă
життє ́ва си́ла (у віталісти́чній
тео ́рії)
fórţa viéţii (în teoría vitalístă)
життє ́ва фо́рма росли ́н
fórma vitálă a pla ́ntelor
життє ́вий цикл
ci ́clu vitál
життя ́
via ́ţă
жіно́чий рід
gén feminín
жо ́вта пля́ма
pa ́tă ga ́lbenă
жовч
bi ́lă
жо ́вчний міху ́р
vezi ́că biliáră
жовчокам’яна ́ хворо́ба
litiază biliară, colelitiază
жорстки ́й
rigi ́d
жорстки ́й магні ́тний диск
hard disk
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З
заба ́рвлення
coloráre

забру ́днений
contaminát

забру ́днення
poluáre

забру ́днення довкі́лля
polua ́rea médiului

зави́тка
cоblee, melc memranos

за ́га́дка
ghicitoáre

зага́льна дегенера́ція
degenerárea generálă

зага́льна фо́рмула (бру́тто-
фо́рмула, молекуля́рна фо ́рмула
сполу ́ки)
formúlă generálă (formúla brútă,
formúla moleculáră a compúsului)

зага́льне збі ́льшення мікроско ́па
mări ́re totálă a microsco ́pului

зага́льні на́зви
denumíri generále (substantíve
comúne)

загальновжи ́вані слова ́
cuvínte de uz generál

задньоязико ́вий
postlingúal

Задуна ́йська Січ
Sécea Dunăreánă

заду ́шливий (газ)
sufocánt (gaz)

займа ́ння
ocupáre, cupríndere

займе ́нник
pronúme

займи ́стий
inflamábil

за ́йнятість насе ́лення
grad de ocupa ́re a popula ́ţiei

зайцеподі ́бні
lagomo ́rfe

заказ́ники
terito ́riu proteja ́t

закі́нчений зло ́чин
crímă terminátă

закі́нчення
termináţie, desinénţă

зако ́н
le ́ge

зако ́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка,
ді́ючих мас, збере ́ження ма́си,
періоди ́чний, ста́лості скла ́ду)
légea (Avogadro, Gay-Lussac, máselor
actíve, conservắrii máselor, periódică,
constánţei compozíţiei)

зако ́н Архіме ́да
légea lui Arhiméd

зако ́н ви́ключення тре́тього
légea exclúderii célui de-al tréilea

зако ́н відбива ́ння
le ́gea refle ́cţiei

зако ́н всесві ́тнього тяжі́ння
le ́gea atrácţiei universa ́le

зако ́н Гей-Люсса́ка
légea lui Gay Lussac

зако ́н гомологі ́чних ряді ́в
мінли ́вості
légea sériilor omoloáge ale variabilităţii

зако ́н Гу ́ка
le ́gea lui Hooke

зако ́н Джо́уля-Ле ́нца
le ́gea lui Jo ́ule-LE ́NZ

зако ́н електромагні ́тної інду́кції
légea indúcţiei electromagnétice

зако ́н зало ́млення
le ́gea refrácţiei

зако ́н збере ́ження і́мпульсу
le ́gea conservării impúlsului

зако ́н збере ́ження механі́чної
ене́ргії
légea conservắrii energíei mecánice

зако ́ни геометри́чної о́птики
légile ópticii geométrice

зако ́ни збере ́ження електри ́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел
légile de conserváre a încărcătúrilor
eléctrice şi númerelor de másă

зако ́ни Ньюто ́на
légile lui Newton

зако ́ни пості ́йного стру ́му
légile curéntului contínuu

зако ́ни термодина ́міки
légile termodinámicii

зако ́ни Фараде ́я
légile lui Faraday
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зако ́ни фотоефе́кту
légile eféctului fotoeléctric

зако ́н Куло́на
le ́gea lui Coulo ́mb

зако ́н Мо́ргана
legea lui Morgan

зако ́н незале ́жного комбінува ́ння
ста ́нів озна ́к
légea combinării independente
a caracterelor

зако ́нність
legalitáte

законода ́вча вла́да
pute ́re legislati ́vă

законода ́вча ініціати ́ва
iniţiati ́vă legislati ́vă

законода ́вчий проце ́с
procés legislati ́v

зако ́н О́ма для діля ́нки ко́ла
légea lui Ohm péntru o porţiúne de cerc

зако ́н О́ма для по ́вного ко́ла
légea lui Ohm péntru un cerc complét

закономі ́рність
legita ́te

зако ́н Паска ́ля
le ́gea lui Pascál

«Зако ́н про п’я ́ть колоскі ́в»
„Légea déspre cínci spíce”

зако ́н прямоліні́йного поши́рення
сві ́тла
le ́gea propagării luminii rectilínii

зако ́н радіоакти ́вного ро ́зпаду
légea dezintegrắrii radioactíve

зако ́н розще ́плення
le ́gea segregắrii (disju ́ncţiei)

зако ́н чистоти ́ гаме́т
le ́gea puritắţii gaméţilor

зако ́н Ша ́рля
légea lui Charles

за ́купи (селя́ни)
cumpărắri

зале ́жне сло ́во
cuvấnt dependént

зале ́жні краї ́ни і терито ́рії
ţă ́ri şi teritórii dependénte

зале ́жність
dependénţă

зале ́жність пито́мого о́пору
мета ́лів і електролі́тів від
температу ́ри
dependénţa rezisténţei specífice
a metálelor şi electrolíţilor
la temperatúră

зали ́вка об’є́ктів табли ́ці
úmplerea (colorárea) obiéctelor
tabélului

зали ́вка рису́нка
úmplerea (colorárea) desénului

залишко ́вий об’є ́м
volúm rezidua ́l

за ́лишок
rămăşíţă

залі ́зний вік
epóca de fiér

залізобакте ́рії
ferobacterii

за ́лози
glánde

за ́лози вну ́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
gla ́nde de secre ́ţie inte ́rnă (endocrine)

за ́лози змі ́шаної секре́ції
gla ́ndă cu secre ́ţie míxtă

за ́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри ́нні)
gla ́ndă de secre ́ţie extérnă (exorcine)

залози ́стий епіте́лій
epite ́liu glandulár

залози ́сті кліти ́ни
celúle glanduláre

зало ́млення сві ́тла
refrácţia lumínii

за ́мах
încercáre

замісни ́к
substituie ́nt, înlocuito ́r

замі ́щення
înlocuíre, substituire

замі ́щувати
înlocuí, substitui

за ́мкнена (будо ́ва)
închísă (structúră)

за ́мкнена кровоно ́сна систе ́ма
siste ́m circulato ́r închís

за ́мкнений (ланцю ́г)
închís (lanţ)

закон Бо ́йля-Маріо ́тта
légea Boyle-Mariotte

запа ́лення
inflama ́ţie

запам'ято ́вування
memoriza ́re

запаса ́юча основна ́ ткани ́на
ţesútul de bază de depozitare

запашна ́ (речовина ́)
aromátă (substánţă)
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запере ́чення ви́словлення
negárea exprésiei

запере ́чення предика ́та
negárea predicátului

запере ́чний правочи ́н
tranzácţie (înţelégere) controversátă

запере ́чні займе ́нники
pronúme negatíve

запи ́лення
poleniza ́re

за ́пис (корте ́ж)
înregistráre (coloánă)

за ́пит ба ́зи да ́них
solicitárea bázei de dáte

запла ́ва
lúncă

заплі ́днення
fecunda ́re

запобіга ́ння
preveníre

запобі ́жний за́сіб
mijlo ́c de preveníre

запові ́дне уро ́чище
câmp din rezerváţie (tract)

запові ́дник
rezerváţie ştiinţifică

запові ́дник біосфе́рні, приро ́дні
rezerváţii biosférice, naturále

запові ́дні уро ́чища
câmpíi rezerváte

запові ́т
testame ́nt

запози ́чення
împrumút

Запоро ́зька Січ
Sécea Zaporojeánă

за ́пуск програ́ми на викона ́ння
accesárea prográmei spre ruláre

заробі ́тна пла ́та
saláriu, leáfă

зародко ́вий пері ́од
perioa ́da embriona ́ră

зародко ́вий розвиток
dezvolta ́re embriona ́ră

зародко ́ві листки ́
foíţe embrionáre

за ́родок
embrio ́n; ge ́rmene

за ́росток
protal

заря́д
sárcină, încărcătu ́ră

заря́д тіла
încărcáre corporálă

заря́д я́дра а́тома
sárcină a nucle ́ului de atóm

за ́сіб за́хисту росли́н
mijlo ́c de protécţie a plántelor

за ́соби виробни́цтва
mijloáce de prodúcţie

застарі ́лі слова ́
arhaísme

Засті́й
stagnáre

застосува ́ння
utiliza ́re, folosi ́re

застосува ́ння дослі́дження
фу ́нкцій
aplicárea cercetắrii fúncţiei

застосува ́ння похідно́ї
до дове́дення нері́вностей
aplicárea derivátei la demonstrárea
inegalitắţilor

застосува ́ння тот́ожностей
aplicárea identitắţilor

застосу ́нок
aplicáţie

затиска ́ч
clámă

зато ́ка
golf

захисна ́ поведі ́нка
comportame ́nt proteja ́t

захисне ́ заба ́рвлення
culoa ́re de prote ́cţie

за ́хист повідо ́млень
protécţia mesájelor

за ́хист че́сті, гі́дності та ділово ́ї
репута ́ції осо ́би
apărárea onoárei, demnitắţii
şi reputáţiei unéi persoáne

за ́хідники
occidentáli

збага ́чування руди ́
îmbogăţírea mineréului

збалансо ́ване харчува́ння
alimenta ́re echilibrátă

зберегти ́
salvá

зби ́тки
piérderi

збір
adunáre, impózit

збі ́рні числі ́вники
numerále colectíve

збо ́втування
agitáre, zguduíre
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збро́джування (цукри ́стих
речови́н)
fermentáţie (a substánţelor zaharoáse)

збу ́джений стан а ́тома
sta ́re excita ́tă a atómului

збу ́дження
excita ́ţie

збу ́дники хворо́б
agenţi patogeni

зва́жування
cântăríre

зве ́дення поді ́бних членів
redúcerea únor térmeni ase ́menea

зве ́рнення
cérere, recúrs

зверта ́ння
adresáre

зви́вини
circumvolúţii, circumvoluţiuni

зви́чай
obice ́i

зви́чай ділово ́го оборо ́ту
obicéi de afáceri, cífră de afáceri
personalizátă

зви́чки
obisnui ́nţe, depri ́nderi

зві ́льнення від ірраціона ́льності
в знаме ́ннику дро́бу
eliberárea de iraţionalitáte a numito ́rului
frácţiei

звірозу ́бі сса ́вці
mamife ́re teriodo ́nte

звірофе ́рма
fe ́rmă de anima ́le

звіт ба ́зи да ́них
rapórtul bázei de dáte

зворо́тне всмо́ктування
(реабсо ́рбція)
abso ́rbţie ínversă (reabso ́rbţie)

зворо́тне узго ́дження
acord recipro ́c, inerénţă

зворо́тний займе ́нник
pronúme reflexív

зворо́тній зв’язо ́к
conexiúne ínversă

зву́ки мо ́влення
súnetele vorbírii

звукові ́ хви ́лі
únde sono ́re

зв’я ́зана вода ́
ápă lega ́tă

зв’язки́
legătu ́ră

зв’язо ́к хімі ́чний (пі (π-);
си́гма (σ-); водне́вий;
ковале́нтний неполя́рний;
ковале́нтний поля ́рний;
спря ́жений; ордина ́рний;
подві́йний; потрі́йний)
legătúră chímică (pi (π-), sígma (σ),
hidrogén, covalént nepolár, covalént
polár, conjugát, obişnuít, dúblu, tríplu)

зв’я ́зування об’є́кту
legárea únui obiéct

згорта́ння білка ́
învelíşul proteínelor

згоря́ння
árdere

згу́бна дія
acţiúne fatálă

зда ́тність до взаємоді ́ї
abilitáte de a interacţioná

зді ́бності
aptitu ́dini

Зеле́на кни́га
Cártea Vérde

Зеле́на кни́га Украї ́ни
Cártea Vérde a Ucraínei

Зеле́на револю ́ція
revolúţia vérde

зеле ́ні во ́дорості
álge vérzi

зеле ́ні за́лози
gla ́ndele ve ́rzi

Земе ́льне пра́во
drept funcia ́r

земе́льні ресу ́рси
resúrse funcia ́re

земе́льні спо ́ри
litígii (controvérse) funciáre

землезабезпе ́ченість
asiguráre funciáră

землетру ́с
cutre ́mur de pămấnt, sei ́sm

зе́мство
zémstvă (administráţie în Ru ́sia ţari ́stă)

Зе ́мський собо ́р
Sobórul Zémski

з’єдна́ння конденса ́торів
conectáre de condensatoáre

зиго ́та
zigo ́t

зимівни ́к
wintérer

зіни́ця
pupi ́lă
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зі́ткнення
ciocníre, coliziúne

з’їзд князі ́в
congrésul cnéjilor

зло ́чин
infracţiúne, cri ́mă

зло ́чин про ́ти лю ́дства
crímă cóntra lúmii

зме ́ншуване
de scăzút

змі ́на агрега ́тних ста́нів речовини́
schimbárea stắrilor agregáte ále unéi
substánţe

зм ́інна зале ́жна
valoáre dependéntă

змі ́нна незале ́жна
valoáre independéntă

змі ́нний електри ́чний струм
curént eléctric variábil

змі ́нні величи́ни
mărími variábile

зміст докуме́нта
conţinútul documéntului

змісто ́вність мо ́влення
conţinútul vorbírii

змі ́шане жи ́влення
alimentáre míxtă

змі ́щення (електро ́нної густини ́,
хімі́чної рівнова ́ги)
deplasárea (densitắţii electro ́nice,
echilíbrului chímic)

знайти ́
aflá, găsí

знак
sémn

зна ́ки нері ́вності
sémnele inegalitắţii

знак о ́клику
sémnul exclamắrii

знак пита ́ння
sémnul întrebă ́rii

знаме ́нник дро́бу
numito ́rul frácţiei

зна ́хідка
obiéct găsi ́t

знахі́дний відмі ́нок
caz acuzatív

знахо́дження відсо́тків від числа́
determinárea procéntelor díntr-un
númăr

знахо́дження у приро ́ді
găsírea în natúră

знахо́дження числа ́ за його ́
відсо́тками
determinárea númărului dúpă
procéntele lúi

зна ́чення ви ́разу
valoárea exprésiei

зна ́чення ви ́разу зі змі ́нною
valoárea expre ́siei cu variábilă

зна ́чення ви ́разу числово ́го
valoárea exprésiei numérice

зна ́чення фу ́нкції
valoárea fúncţiei

значу́щі части ́ни сло ́ва
pắrţile componénte ale cuvấntului

знеба́рвлення
necolorát

зни ́ження температу ́ри
scădérea temperatúrii

зобов’я́зання
angajamént

зо́вні впи́сана ку́ля
sféră înscrísă

зо́внішнє заплі ́днення
fertilizáre exterioáră

зо́внішнє (позакишко ́ве)
тра ́влення
digéstie extérnă (extraintestinală)

зо́внішній ви ́гляд (речовини́,
су́міші)
aspéct exterio ́r (al substánţelor,
améstecurilor)

зо́внішній енергети ́чний рі ́вень
(електро ́нний шар)
nive ́l energe ́tic exterio ́r (strát electro ́nic)

зо́внішній скеле ́т
schelét extern

зовнішньоекономі ́чні зв’язки́
reláţii econo ́mice extérne

зовнішньоторгове ́льний оборо́т
circuítul exterio ́r al comérţului

зо́внішня па́м’ять
memo ́rie exterióară

зо́внішня торгі́вля
comérţ extérn

«Золоти ́й спо ́кій»
línişte de áur

зо́на ві́льної торгі ́влі
zo ́nă a comérţului líber

зо́на всмо́ктування
zo ́na de abso ́rbţie

зона́льність горизонта ́льна
zonáre orizontálă

зо́на по́ділу
zo ́na de diviziune
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зо́на ро ́зтягу
zo ́na de creştere

зо́на ро ́сту
zo ́na cre ́şterii

зооло ́гія
zoologíe

зоопа ́рк
grădi ́nă zoológică

зоопсихоло ́гія
zoopsihologi ́e

зооспо ́ри
zoospo ́ri

зорова́ се ́нсорна систе ́ма
sistémul senzoria ́l vizual

зорови́й пігме ́нт (мелані ́н)
pigment vizual (melani ́nă)

зрівнова ́жування терезі ́в
echilibrárea cântárelor

зрі́дження га ́зів
lichefiérea gázelor

зрі́зана пірамі ́да
tru ́nchi de pirami ́dă

зрі́заний ко ́нус
tru ́nchi de con

зрі́лий пері ́од
perioa ́da maturitắţii

зро́шення ґрунті ́в
irigárea so ́lurilor

зсіда ́ння кро ́ві
coagularea sấngelui

зу ́би
di ́nţi

зубни ́й звук
súnet dentár

зу ́стріч цивіліза ́цій
întâlnírea civilizáţiilor

зче ́плене успадкува ́ння
moşteni ́re înlănţuită

зче ́плені зі ста ́ттю ге́ни
génele cupláte dúpă sex, genele
înlănţuite cu sexul

зши́тий поліме́р
polimér reticulát

зя́бра
bránhii

зя́брові кри ́шки
opércule branhiale

зя́брові щіли ́ни
fante branhia ́le
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І
ідеа ́льний газ
gaz idea ́l

ідентифіка ́тор
identificato ́r

ідентифіка ́ція речовини ́
identificárea substánţei

ідеоло ́гія
ideologi ́e

іде ́я
idée

ідіоадапта ́ція
idioadapta ́re

ідіо́ма
exprésie idiomátică

ієрархі ́чна систе ́ма
sistém ierárhic

ієра́рхія
ierarhíe

ієро ́гліф
hierogli ́f

ієрогліфі ́чне письмо ́
scrisoáre ieroglífică

ізго́ї
proscríşi

ізоба ́рний проце́с
procés izobáric

ізобута ́н (метилпропа ́н)
izobután (metilpropán)

ізога́мія
izogami ́e

ізоля ́ція
izola ́re

ізоме ́р
izome ́r

ізомериза ́ція
izomerizáre

ізоме ́рія
izomeri ́e

ізоморфі ́зм
izomorfísm

ізопре ́н
izoprén

ізопроце ́с
izoprocés

ізотермі ́чний проце ́с
procés izotérmic

ізото ́п
izoto ́p

ізохо ́рний проце ́с
procés izoclo ́ric

і ́кла
canini

іко ́на
icoánă

ікоса ́едр
icosae ́dru

ікра ́
i ́cre

іма ́го
imágo

іменна ́ части ́на скла ́деного
при ́судка
párte nominálă a predicátului compús

іменни ́й при́судок
predicát nominál

іме́нник
substantív

іммігра ́ція
imigráre

імпе ́рія
impe ́riu

імпі ́чмент
impíciment

імпліка ́ція ви́словлень
implicárea exprésiilor

імпліка ́ція предика ́тів
implicárea predicátelor

і ́мпорт фа ́йлу
impo ́rtul fişiérului

імпресіоні ́зм
impresioni ́sm

і ́мпульс тіла
impúlsul co ́rpului

імуніза ́ція
imuniza ́re

іму ́нна ві ́дповідь
răspúns imunita ́r

іму ́нна па́м’ять
memo ́rie imună

іму ́нна систе́ма
siste ́m imunitár

імунодефіци ́т
imunodeficie ́nţă, imunita ́te de ficitáră

ім’я́ при́строю збере ́ження да ́них
númele dispozitívului de stocáre
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ім’я́ фа ́йлу або па́пки
númele fişiérului sáu al mápei

інвазі́йні хворо́би
bóli invázive

інваріа ́нт
invariánt

інваріа ́нтність
invariativitáte

інвести́ції
investi ́ţie

інвести́ції (вкла́дення капіта ́лів)
investíţii

інгібі ́тор
inhibito ́r

і ́ндекс
i ́ndice

і ́ндекс людсько ́го ро́звитку (ІЛР)
índexul dezvoltắrii umáne (IDU)

і ́ндекс ма́си ті́ла
i ́ndice de ma ́să corporálă

індиві ́д
indivíd

індивідуа ́льна поведі ́нка
comporta ́re individua ́lă

індивідуа ́льний акт
act individua ́l

індивідуа ́льний добі́р
selécţie individua ́lă

індивідуа ́льний ро́звиток
органі ́зму
dezvolta ́rea individua ́lă a organísmului

індика ́тор
indicato ́r

індоєвропе ́йські мо ́ви
límbi índo-européne

індуї ́зм
hindui ́sm

індуко ́вані мута ́ції
mutáţii indúse

індукти ́вність
inducta ́nţă

індукці ́йний струм
curént de indu ́cţie

інду ́кція
indúcţie

індустріаліза ́ція
industrializa ́re

індустріа ́льне суспі ́льство
societáte industriálă

іне́ртна ма́са
másă inértă

іне́ртний (елеме ́нт, газ)
inért (elemént, gaz)

іне́ртність
inerţíe

інерціа ́льна систе́ма ві ́дліку
siste ́m de referi ́nţă inerţia ́l

інжене ́р-техно ́лог
inginér-tehnologicián

інжене ́р-хі́мік
inginér chimíst

інквізи́ція
inchizi ́ţie

інкорпора ́ція
încorporáre

інкуба ́тор
incubato ́r

іннова ́ція
inováţie

інозе́мець
străi ́n

інсектици ́д
insecticíd

інсталя́ція
instala ́re

інста ́нція су́ду
instánţa judecắţii

інсти́нкт
insti ́nct

інститу ́т науко ́во-до ́слідний
institút de cercetáre ştiinţífică

інструме ́нт
instrumént

інсулі ́н
insuli ́nă

інтегра ́л
integrálă

інтегра ́л ви́значений, обчи ́слення
площ
integrála definítă

інтегра ́л ви́значений, власти ́вості
integrála definítă, proprietắţi

інтегра ́л ви́значений, обчи ́слення
об’є ́мів
integrála definítă, calculárea volúmelor

інтегра ́л неви́значений
integrála nedefinítă

інтегра ́льна су́ма
súmă integrálă

інтегра ́льний націоналі ́зм
naţionalísm integrál

інтеграці ́йні проце́си
procése de integráre

інтегра ́ція
integráre

інтегра ́ція економі ́чна, політи ́чна
integráţie econo ́mică, polítică
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інтелектуа ́льна вла ́сність
proprieta ́te intelectua ́lă

інтеліге ́нція
intelectualita ́te

інтенси ́вний ро́звиток еконо ́міки
dezvoltárea intensívă a economíei

інтерве ́нція
interve ́nţie

інтерлі ́нгва
interlingvístică

інтерметалі ́чна сполу ́ка
compús intermetálic

Інтерне ́т
interne ́t

інтерфа ́за
interfa ́ză

інтерфе ́йс
interfa ́ţă

інтерфе ́йс користувача ́
interfa ́ţa utilizato ́rului

інтерфере ́нція
interfere ́nţă

інтерфере ́нція і дифра ́кція хвиль
interferénţa şi difrácţia úndelor

інтерфере ́нція сві ́тла
interferénţa lumínii

інтерферо ́н
interfero ́n

інти́мна лі ́рика
lírică íntimă

інтона ́ція
intonáţie

інфа ́ркт
infárct

інфекці ́йні хвороби
bóli infecţioáse

інфініти ́в
infinitív

інфля ́ція
infla ́ţie

інформа ́тика
informa ́tică

інформати ́чна компете ́нтність
competénţă informatívă

інформа ́цiя
informa ́ţie

інформаці ́йна (комп'ю́терна)
техноло ́гія
tehnologíe informaţionálă (de
calculatoáre)

інформаці ́йна культу ́ра
cultúră informaţiona ́lă

інформаці ́йна моде́ль
modél informaţionál

інформаці ́йна РНК (іРНК)
ARN-ul mesagér

інформаці ́йна систе ́ма
siste ́m informaţiona ́l

інформаці ́йне
(постіндустріа ́льне) суспі ́льство
societa ́te informaţiona ́lă

інформаці ́йний ресу ́рс
resúrs informaţionál

інформаці ́йно-комунікаці ́йна
інфраструкту ́ра
infrastructúră de informáre
şi comunicáre

інформаці ́йно-комунікаці ́йні
техноло ́гії
tehnologi ́i informaţiona ́le
şi comunicaţionále

інфраструкту ́ра
infrastructúră

інфузо ́рія
infuzo ́riu, parameciu

інцистува ́ння
inchistare

іншомо́вний
împrumutát, străín

іншомо́вні слова ́
cuvínte de orígine străínă

іригаці ́йне (зро́шувальне)
землеро ́бство
agricultúră irigátă

ірига ́ція
irigáre

іро́нія
ironíe

іррадіа ́ція
iradiére

ірраціона ́льне число́
númăr iraţionál

ісла́м
isla ́m

ісла́мська револю ́ція
revolúţie islamístă

ісла́мський фундаменталі ́зм
fundamentalísm islámic

іскрови ́й розря ́д
descărcáre scânteioásă

і ́стинний ро ́зчин
solu ́ţie verita ́bilă

істори ́зм
istorísm

істо ́рик
isto ́ric

істо ́рико–географі ́чний регіо ́н
regiúne isto ́rico-geográfică
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істори ́чна ка ́рта
hártă isto ́rică
істори ́чна осо ́ба
persoánă isto ́rică
історична па́м’ятка
monumént isto ́ric
істори ́чна па́м'ять
memo ́rie isto ́rică
істори ́чна по ́вість
povestíre isto ́rică
істори ́чне дослі́дження
cercetáre isto ́rică
істори ́чний рома ́н
román isto ́ric
істори ́чний факт
fapt isto ́ric
істори ́чний час
timp isto ́ric
істори ́чні джере́ла
izvoáre isto ́rice
істори ́чні пісні́
cấntece isto ́rice
істо ́рія
isto ́rie
істо ́тні умо ́ви до ́говору
térmenii esenţiáli ai contráctului
іхтіоза ́ври
ihtioza ́uri
ішемі ́я
ischemi ́e
ІЮПА ́К
IUPAC
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Ї
їдка́ речовина́
substa ́nţă caústică
їдке ́ ка ́лі
pota ́să caústică
їдки ́й натр
nátriu caústic, hirdoxi ́d de na ́triu
їстівні ́ гриби ́
ciupérci comesti ́bile
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Й
ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
probabilitátea eveniméntului aleato ́riu
ймові ́рність випадко ́вої поді ́ї
протиле ́жної
probabilitátea inversắrii accidentále
ймові ́рність випадко ́вої су́ми
несумі ́сних випадко ́вих поді ́й
probabilitátea unéi súme aleato ́rii
de eveniménte accidentále
йод
iód
йоди ́д
iodúră
йоди ́дна кислота ́ (йодоводне́ва
кислота ́)
acíd iódic (acíd iodhídric)
йо ́дна насто ́янка
tinctúră de iód
йодово ́день
iodhídric
йон
ión
йоніза ́ція
ionizáre
йо ́нний (зв’язо́к, о ́бмін)
de io ́ni (legătúră, schímb)
йо ́нно-молекуля́рне рівня ́ння
реа ́кції (по́вне, скоро ́чене)
ecuáţia ióno-moleculáră de reácţie
(complétă, scurtátă)
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К
Кабіне́т Міні ́стрів Украї́ни
Cabinétul de Miníştri al Ucraínei

кабота ́ж
cabota ́j

ка ́дмій
cádmiu

ка ́зка
povéste

ка ́зус
întâmpláre

кайнозо ́йська е́ра
éra cainozo ́ică

каламбу ́р
calambúr

калігра ́фія
caligrafíe

ка ́лій
potásiu

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)
potásiu (bromúră, hidroxíd, iodúră,
carbonát, manganát, superoxíd, nitrát,
nitrít, oxíd, ortofosfát, permanganát,
sulfát, sulfúră, clorúră)
ка ́лійна селі ́тра
azotát de potásiu
ка ́лій-на́трієвий насо ́с
pómpă de pota ́siu şi so ́diu
кало́рія
calori ́e
ка ́лус
cálus
кальвін ́ізм
calvini ́sm
ка ́лька
cálc
калькува ́ння
calchiére
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)
cálciu (hidrură, hidrogencarbonát, fosfát
hidrogenogenát, dihidrogenortofosfát,
carbúră, carbonat, nitrát, nítru,
ortofosfát, zaharát, sulfát, clorúră)

ка ́мбій
cámbiu

ка ́мпос
cámpos

кам’яне́ вугі ́лля
cărbúne de pămấnt

кам’яни́й вік
epóca de piátră

кам’яновугі́льний пері ́од
perioa ́da carbonife ́ră

кана ́ли зро́шувані, осу́шувальні,
суднопла ́вні
canále de irigáre, de secáre,
navigaţionále

кана ́ли передава ́ння да ́них
canále de transmítere a dátelor

кана ́льцева секре́ція
secre ́ţie tubula ́ră

каноні ́чний ро́зклад
descompúnere cano ́nică

каньйо ́н
canio ́n

као ́лін
caoli ́n

капіля ́ри
capila ́re

капіля ́рні я ́вища
efécte capiláre

капіталі́зм
capitali ́sm

капро ́н
caprón

караве́ла
caravélă

каранти ́н
carantínă

карбамі ́д
urée

карбі ́д
carbi ́d, carbúră de calciu

карбокси ́льна гру ́па
grúpă carboxi ́l

карбо ́н
carbón

карбона ́рії
carbonári

карбона ́т
carbonát
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карбона ́тна кислота ́
acíd carboxílic

карбона ́тна тве ́рдість води ́
duritátea carbo ́nică a ápei

карбоні ́льна гру ́па
grúp carboníl

карбо ́нова кислот ́а
aci ́zi carboxi ́lici

карбо ́рунд
carborúndum

кардіограф
cardiográf

кардіоміоци ́ти
cardiomioci ́te

Кари ́бська кри ́за
críza Caríbă

ка ́рієс
cárie

каріокіне ́з
cariochine ́ză

каріопла ́зма
cariopla ́smă

каріоти ́п
carioti ́p

ка ́рликовість
nani ́sm

Карпа ́тська Січ
Sécea Carpátică

ка ́рта хромосо ́ми
hárta cromozómului

карте́ль
cartél

ка ́рти географі́чні
hắrţi geográfice

ка ́рти економі́чні
hắrţi econo ́mice

ка ́рти зна́нь (когніти ́вні ка ́рти)
hắrţi cognitíve

ка ́рти темати ́чні
hắrţi temátice

ка ́рти топографі́чні
hắrţi topográfice

картографі ́чні прое ́кції
proiécţie cartográfică

ка ́ртридж
cartu ́ş

каса ́ція
casáţie

ка ́ста
cástă

катаболі ́зм (дисиміля ́ція)
cataboli ́sm (disimila ́re)

каталіза ́тор
catalizato ́r

каталіти ́чна реа ́кція
rea ́cţie catali ́tică

каталіти ́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
cracáre catalítică a prodúselor petroliére

катало ́г
catalo ́g

катего ́рія безособо́вості
categoría impersonalită ́ţii

ка ́тет
cate ́tă
катіо ́н
catio ́n

като ́д
catód

като ́дний проце́с
procés catódic
катодолюмінісце ́нція
catodoluminescénţă
каучу ́к (бутадіє ́новий,
дивіні ́ловий, ізопре ́новий,
приро ́дний, синтети ́чний,
хлоропре ́новий)
cauciúc (butadién, divinilát, izoprén,
naturál, sintétic, cloroprén)

квадра ́т
pătrát
квадра ́т непо́вний різни ́ці двох
ви ́разів
pătrátul incomplét al diferénţei a dóuă
exprésii

квадра ́т непо́вний су ́ми двох
ви ́разів
pătrátul incomplét al súmei a dóuă
exprésii

квадра ́тний метр
métru pătrát
квадра ́тний міліме ́тр
milimétru pătrát

квадра ́тний сантиме ́тр
centimétru pătrát

квадра ́т одини́чний
pătrát unitár

квадра ́т різни́ці двох ви ́разів
pătrátul diferénţei a dóuă exprésii
квадра ́т су́ми двох ви ́разів
pătrátul súmei a do ́uă exprésii

квадра ́т числа́
pătrátul númărului

квадрильйо ́н
cvadrilión

квант ене́ргії
cuántă de energíe
ква ́нтова фізика
fízică cuántică
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ква ́нтові постула ́ти Бо ́ра
postulátele cuántice ale lui Bohr

ква ́нтові чи ́сла
númere cuántice

ква ́нтор зага ́льності
cuántumul universalitắţii

ква ́нтор існува ́ння
cuántumul existénţei

кварц
cua ́rţ

кві ́тка
floáre

квітколо ́же
recepta ́col

квітконі ́жка
pedice ́l, pedúncul

кво ́та (е ́кспортна)
cuántum

кегль
mărímea caractérelor

кембрі ́йський період
perioa ́da Cambria ́nă

кера ́міка
cerámică

керівні ́ копа ́лани
índici fosíli

керо́вана реа́кція
reácţie ghidátă

кеш ди ́ску
cache-ul díscului

кеширува ́ння да ́них
cáching-ul dátelor

Ки́ївська катастро ́фа
catastro ́fa Kieveánă

Ки́ївська коза ́ччина
căzăcímea Kieveánă

кипі ́ння
fie ́rbere

кипля́чий шар
strát de fiérbere

кири ́лиця
alfabét chirílic

ки́сла сіль
sáre aci ́dă

ки́сле середо ́вище
médiu acídic

кислота ́ (аромати ́чна,
багатоосно ́вна, бута ́нова
(ма́сляна), бромі́дна, двоосно ́вна,
ви ́ща, глюко ́нова, етандіо ́ва
(оксала ́тна, ща ́влева), ета́нова
(о́цтова), жи́рна, йоди ́дна,
капро ́нова, карбо ́нова,
карбона ́тна, 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,
пікри ́нова, пропа ́нова, силіка ́тна,
стеари ́нова, сульфа ́тна, сільфі ́тна,
сульфі ́дна, флуо ́ридна, хлора́тна,
хлори ́дна, хлори́тна)
acíd (aromátic, polihídric, butánic
(butíric), brómic, dibázic, ridicát,
gluco ́nic, etandio ́ic (oxalát, oxálic),
etano ́lic (acétic), grás, io ́dic, capróic,
carboxílic, carbonát, metano ́ic (fo ́rmic),
láctic, monoclo ́ric, saturát, nesaturát,
nitrát, nitrít, nucléic, monobázic,
orgánic, anorgánic, oléic, ortofosfát,
palmític, picrícic, propánic, silicát,
steáric, sulfát, sulfít, sulfídic, fluorhídric,
clorát, clorhídric, clóric)

кисло́тні дощі ́
plói acíde

кисло́тність
aciditáte

кисне ́ве голодува́ння
hipoxíe

кисне ́вий конве ́ртер
converto ́r de oxigén

кистепе ́рі ри ́би
pe ́şti crosopterigiéni

кито ́вий вус
fano ́n

китоподі ́бні
cetace ́e

кишко ́ва порожни ́на
cavita ́tea intestina ́lă

кіберне ́тика
ciberne ́tică

«кі ́борги»
„cíborgi”

кі ́гті
gheáre

кілоба ́йт
ki ́looctét (Kbytes)

кіль
care ́nă

кі ́лькісний ана ́ліз
analíza cantitatívă

кі ́лькісні числі ́вники
numerále cardinále

кі ́лькість еле ́ктрики
cantita ́tea de electricita ́te

кі ́лькість інформа ́ції
cantita ́tea de informa ́ţie
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кі ́лькість нейтро ́нів
númărul de neutro ́ni

кі ́лькість о ́падів
cantitátea precipitáţiilor

кі ́лькість прото ́нів
númărul de proto ́ni

кі ́лькість речовини ́
cantita ́tea de substa ́nţă

кінема ́тика
cinema ́tică

кінети ́чна ене́ргія
energi ́e cinétică

кінетохо ́ри
cinetohóri

кіноапара ́т
aparát de proie ́cţie cinematográfică

кінце́вий (вели ́кий) мо ́зок
créerul máre (terminál)

кі ́нці відрі́зка
extremitắţile segme ́ntului

кі ́нці дуги ́
extremitắţile árcului

кі ́нці ла ́маної
extremitắţile líniei frấnte

кі ́птя́ве по ́лум’я
flácără fumigénă

кі ́рка
scoarţă

кістки ́
oa ́se

кістки ́ гу ́бчасті
oa ́se spongioa ́se

кістки ́ змі́шані
oa ́se míxte

кістки ́ пло́скі
oa ́se pla ́te

кістки ́ тру ́бчасті
oa ́se tubula ́re

кісткова ́ ткани́на
ţesut osos

кісткові ́ ри ́би
péşti osóşi

кіфо ́з
cifo ́ză

кіш
kiş (ta ́bără de cazáci)

клавіату́ра
tastatúră

кла ́віша
ta ́stă

кла ́дка
pontă, depunerea ouălor

клас
cla ́să

класифіка ́ція
clasifica ́re

класифіка ́ція об’є ́ктів
clasificárea obiéctelor

класици ́зм
clasici ́sm

кла ́си числа ́
clásele númărului

класи ́чна меха ́ніка
meca ́nica cla ́sică

клас мільйо ́нів
clása milioánelor

клас мілья ́рдів
clása miliárdelor

клас одини ́ць
clása unitắţilor

кла ́стер
cla ́ster

кла ́стери
clústere

клас ти ́сяч
clása míilor

кла ́цання
clica ́re

клейно ́ди
cleinoáde

клино́пис
cuneifo ́rm

кли ́чна фо́рма, кли ́чний відмі ́нок
formă vocatívă, cáz vocatív

кліє ́нт
clie ́nt

клі́мат
cli ́mă

клімати ́чні пояси ́ основні ́
і перехідні ́
zo ́ne climatérice principále şi de tranzíţie

кліматодіагра ́ма
diagráma climatolo ́gică

кліматотві ́рні чи́нники
fáctori climatérici

кліп
clip

кліти ́на
celu ́lă

кліти ́нка
pătrăţícă, porţiúne

кліти ́нна інжене ́рія
ingineríe celula ́ră

кліти ́нна мембра́на
membránă celula ́ră

кліти ́нна оболо ́нка
învelíş celulár
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кліти ́нна тео́рія
teoría celúlară

кліти ́нне (ткани ́нне) ди ́хання
respiráţie celuláră (tisulară)

кліти ́нний імуніте ́т
imunita ́te celuláră

кліти ́нний це ́нтр
céntru celulár

кліти ́нний цикл
cíclu celula ́r

кліти ́нні вклю ́чення
inclu ́ziuni celula ́re

кліткови ́на
celuloză

кліше́
clişéu

клоа́ка
cloacă

клон
clo ́nă

клонува ́ння
clona ́re

ключ
chéie

ключове ́ по ́ле (ідентифіка ́тор)
cấmpul chéie (identificato ́r)

кни́га
cárte, agéndă

кни́жка (шлу́нок)
foios

книжко ́ві мініатю ́ри
miniatúri de cắrţi

кни́жний
livrésc

кно ́пка
butón

князь
cnea ́z

коагуля́ція
coagula ́re

коацерва ́ти
coacerváte

ко́бальт
cobált

кобза ́р
cobzár

ковале́нтний зв’язо ́к
legătu ́ră covaléntă

ко́вкість
maleabilitáte

ко́декс
co ́d

кодифіка ́ція
codifica ́re

ко́дова табли́ця си́мволів
tabélul simbo ́lurilor codificáte

кодомінува ́ння
codomináre, codominanţă

кодува ́ння повідо ́млень
codifica ́rea mesa ́jelor

коефіціє ́нт
coeficiént

коефіціє ́нт гомоте ́тії
coeficiént omotétic

коефіціє ́нт зволо́ження
coeficie ́ntul umiditắţii

коефіціє ́нт кори ́сної ді ́ї (ККД)
coeficiéntul de performánţă (COP)

коефіціє ́нт одночле́на
coeficie ́ntul monómului

коефіціє ́нт о́пору
coeficie ́nt de reziste ́nţă

коефіціє ́нт поді ́бності
coeficie ́nt de asemăna ́re

коефіціє ́нт спо́кою
coeficie ́ntul repáusului

коефіціє ́нт тертя́ ко́взання
coeficie ́nt de freca ́re al alunecării

коза ́к
cazác

коза ́цька ра́да
sfa ́tul cazácilor (de si ́ce, milita ́r)

«коза ́цьке баро́ко»
„barócul căzăcésc”

коза ́цькі клейно ́ди
cleinoáde căzăcéşti

коза ́цькі літо́писи
litopiséţe căzăcéşti

кокс
cocs

ко́ксова піч
cuptór de cocseríe

коксохімі ́чне виробни ́цтво
prodúcţie cocsochímică

коксува ́ння
cocsifica ́re

колабораціоні ́зм
colaboraţioni ́st

колаге́н
colage ́n

ко́лба (коні ́чна, круглодо ́нна,
плоскодо ́нна)
reto ́rtă (co ́nică, cu fúnd rotúnd, cu fúnd
plát)

ко́лбочки
co ́nuri

колго́сп
colhóz (gospodări ́e colecti ́vă)
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коле ́гія
colégiu

колективіза ́ція
colectiviza ́re

колекти́вний до́говір
contráct colecti ́v

колива ́льний ко́нтур
circuítul oscilánt

колива ́льний рух
mişcáre oscilatoáre

колива ́ння
oscila ́ţie

колиско ́ва
cấntec de leágăn

Колії́вщина
coliívşcina

колінеа́рність
colinearitáte

колі ́рна систе́ма
sistémul de culo ́ri

ко́ло
circumferínţă

ко́ло впи ́сане в многоку ́тник
circumferínţă înscrísă în poligo ́n

ко́ло впи ́сане в трику ́тник
circumferínţă înscrísă în triu ́nghi

ко́ло впи ́сане в чотирику ́тник
circumferínţă înscrísă în patrulatér

ко́ло змі ́нного стру ́му
cerc de curént alternatív

коло ́їди
coloízi

коло ́їдна систе́ма
siste ́m coloida ́l

коло ́їдний ро ́зчин
solúţie coloidálă

коломи ́йки
coloméică

коло ́на си ́нтезу
coloána de sintéză

колоніа ́льна імпе ́рія
impériu coloniál

колоніа ́льні органі ́зми
organi ́sme coloniále

колоніза ́ція
colonizáre

колоніза ́ція вну́трішня
та зо́внішня
colonizáre intérnă şi extérnă

колонти́тул
colontítlu

колоо ́біг речови́н
circui ́tul substa ́nţelor

колоо ́біг (хімі ́чних елеме ́нтів,
речови́н)
circuláţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)

ко́ло опи ́сане навко ́ло
многоку ́тника
circumferínţă circumscrísă poligónului

ко́ло опи ́сане навко ́ло трику ́тника
circumferínţă circumscrísă triúnghiului

ко́ло опи ́сане навко ́ло
чотирику ́тника
circumferínţă circumscrísă
patrulatérului

колори ́стика
colorístică

колчеда ́н залі ́зний
pirítă de fiér

кольоро ́ва реа́кція
reácţie de culoáre

кольоро ́вий мета́л
metál colorát (nefero ́s)

колючки ́
spi ́ni

ко́ма
vírgulă

кома ́нда
coma ́ndă

кома ́ндна кно́пка
butónul de comándă

кома ́ндно–адміністрати ́вне
управлі ́ння
condúcere administratívă

комахої ́дні
insectivo ́re

комбінати ́вна мінли ́вість
variabilitáte combina ́tivă

комбінато ́рика
combinato ́rică

комбінато ́рні зада́чі
probléme combinato ́rice

комбіна ́ція
combináre

комбін ́ація тіл
combinárea córpurilor

комбінува ́ння виробни ́цтва
combinárea prodúcţiei

коме́дія
comedíe

коменсалі ́зм
comensuali ́sm

комента ́р
comenta ́riu

комі́зм
co ́mic
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комі́рка електро ́нна
celúlă electro ́nică

компа ́кт-диск
compa ́ct-disc

компа ́ктна речовина ́
substa ́nţă compa ́ctă

компіля ́тор
compilato ́r

компіля ́ція
compila ́re

комплана ́рність
coplanaritáte

ко́мплекс Го́льджі
aparát Gólgi

ко́мплексна площи́на
plan compléx

ко́мплексне число́, алгебраї ́чна
фо́рма
númăr compléx, fórmă algébrică

ко́мплексне число́, аргуме ́нт
númăr compléx, argumént

ко́мплексне число́, ді ́йсна части ́на
númăr compléx, pártea reálă

ко́мплексне число́, добува ́ння
ко́реня
númăr compléx, extrágerea rădăcínii

ко́мплексне число́, мо ́дуль
númăr compléx, modúl

ко́мплексне число́, підне ́сення
до натура ́льного сте́пеня
númăr compléx, ridicárea la putére
naturálă

ќомплексне число́,
тригонометри ́чна фо́рма
númăr compléx, fórma trigonométrică

ко́мплексне число́, уя ́вна части ́на
númăr compléx, pártea imagináră

комплемента ́рна взаємоді ́я
interacţiu ́ne complementa ́ră

комплемента ́рність
complementarita ́te

компози ́ція
compozíţie

компоне ́нт
compone ́ntă

комп'ю́тер
calculato ́r

комп’ю́терна мере ́жа
reţeá de calculatoáre

комп’ю́терна моде ́ль
modél de calculatoáre

комп’ю́терна презента ́ція
prezentáre la calculato ́r

комп’ю́терна програ ́ма
prográm de calculato ́r

комп’ю́терна публіка ́ція
publicáre de calculato ́r

комп'ю́терна систе ́ма
sistém de calculato ́r

комп’ю́терний дизайн
proiectárea calculatórului

кому ́на
comúnă

комуна ́рський рух
mişcáre comunáră

комуніка ́тор
comunicato ́r

комуніка ́ція
comunicáre

комуністи ́чний режи ́м
regím comuníst

комутати ́вність
comutativitáte

комута ́тор
comutato ́r

конверге ́нція
converge ́nţă

конве ́рсія
conversiu ́ne

конверта ́ція
convertáre

конве ́ртор
convértor

конве ́рторний спо ́сіб отри́мання
ста ́лі
metóda de elaboráre a oţélului
în convertizo ́r

конгруе ́нтність
congruénţă

конденса ́тор
condensato ́r

конденса ́ція
condensa ́re

коні ́дії
coni ́dii

конкі ́ста
reconquísta

конкре ́тне ми ́слення
gândi ́re speci ́fică

конкуре ́нція
concure ́nţă

консервати ́зм
conservatísm

консоліда ́ція нормати ́вно-
правови ́х а ́ктів
consolidárea áctelor normatíve
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конста ́нта
consta ́ntă

конституці ́йна мона ́рхія
monarhie constituţionálă

Конституці ́йне пра ́во Украї ́ни
Dréptul constituţionál al Ucraínei

конституці ́йний до́говір
aco ́rd constituţionál

Конституці ́йний Суд Украї́ни
Cu ́rtea (Judecători ́a) Constituţiona ́lă
a Ukrainei

конституці ́йні обо ́в’язки
obliga ́ţii constituţiona ́le

Конститу ́ція
constitu ́ţie

Конституція України
Constituţia Ucrainei

консуме ́нти
consumato ́ri

конта ́ктний апара́т
aparát de conta ́ct; reacto ́r catali ́tic

конте ́йнер
recipiént, contáiner

конте ́кст
contéxt

конте ́кстна до́відка
ajutór contextuál

конте ́кстне меню ́
meni ́u rapíd (contextua ́l)

конте ́нт
conte ́nt

континента ́льність клі́мату
climă continentală

контра́ст
contrást

контра́стність та яскра ́вість
contrást şi luminozitáte

контраце ́пція
contracépţie

контрибу ́ція
contribu ́ţie

контролер
contro ́ller

контрреформа ́ція
contrareformáre

ко́нтурна ка ́рта
hártă de contúr

ко́нус нароста ́ння
con de creştere

ко́нус прями ́й круговий
con drept circulár

конфедера ́ція
confederáţie

конфігура ́ція
configuráţie

конфіска ́ція
confisca ́re

конфронта ́ція
confrunta ́re

конфуціа ́нство
confuciani ́sm

концентра ́тор
concentratór

концентра ́ція
concentráţie

концентра ́ція виробни́цтва
concentráţia prodúcţiei

концентро ́ваний ро ́зчин
solu ́ţie concentrátă

кон’юга́ція
conjuga ́re

кон’юга́ція хромосо ́м
conjuga ́rea cromozo ́milor

кон’ю́нкція ви́словлень
conjúncţia exprésiilor

кон’ю́нкція предика ́тів
conjúncţia predicátelor

кооперати ́вний рух
mişcáre cooperatívă

коопера ́ція
cooperátivi ́sm

кооперува ́ння виробни́цтва
cooperárea prodúcţiei

координа ́та
coordona ́tă

координа ́ти ве́ктора
coordona ́tele ve ́ctorului

координа ́ти то́чки
coordonátele púnctului

координа ́тна площина́
plan de coordonáte

координа ́тна пряма ́
dreáptă de coordonáte

копа ́лина
minerál, mínă

копіюва ́ння
copie ́re

копіюва ́ти
co ́pia

копуля ́ція
copula ́re

Кора ́н
Corán

кореля ́ція
coreláţie, coreláre

корене ́ва систе ́ма
siste ́m radiculár
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корене ́вий волосо ́к
perişór radiculár

корене ́вий катало ́г
dosa ́r rădăci ́nă

корене ́вий чо ́хлик
scufía rădăcinii

кореневи ́ще
rizóm

корене ́ві бу ́льби
rădăci ́ni tuberizate

коренеплі ́д
rizoca ́rp

кореніза ́ція
radiculizáre

ко́рені-присо ́ски
rădăci ́ni haustoriale

користува ́ння майно ́м
utilizárea proprietắţii

ко́рінь
rădăcínă

ко́рінь арифмети ́чний n-го
сте́пеня
rădăcínă artimétică de órdinul n

ко́рінь кубі ́чний
rădăcínă cúbică

ко́рінь п-го сте́пеня
rădăcínă de o ́rdinul n

ќорінь рівня ́ння
rădăci ́na ecua ́ţiei

корозійностійки ́й
rezistént la coroziúne

коро́зія
coroziúne

ко́рок
plútă

королі́вська диктату ́ра
dictatúră regálă

коро́ль
re ́ge

корона́рні арте́рії
arte ́re corona ́re

корона́ція
încoronáre

коро́нний розря ́д
descărca ́re coronáră (prin coroa ́nă)

коро́тка фо ́рма прикме́тника
fórmă scúrtă a adjectívului

короткозо ́рість
miopi ́e

корпорати ́вна держа ́ва
stat corporatív

корпорати ́вні но ́рми
no ́rme corporatíve

корпора ́ція
corporáţie

ко́ртіїв о ́рган
orgánul lui Corti

кору ́нд
corindo ́n

кору ́пція
coru ́pţie

коса ́
límbă de nisíp

косе ́канс
coseca ́ntă

ко́синус
co ́sinus

ко́синус го́строго кута ́
прямоку ́тного трику ́тника
co ́sinusul únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic

косинусо ́їда
cosinusoídă

космополіти ́зм
cosmopoliti ́sm

косоо́кість
strabísm

кота ́нгенс
cotangéntă

кота ́нгенс го́строго ку́та
прямоку ́тного трику ́тника
cotangénta únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic

коте ́л (ото́чення)
cazán

кочовики ́ (кочівники ́, нома ́ди)
nomázi

кочові́ пта ́хи
pắsări eratice

ко́шик
calati ́diu; infloresce ́nţă

кошови ́й отама́н
atamán de tábără

краї ́ни-«готелі»
ţă ́ri-„hotáluri”

краї ́ни «зручно ́го пра́пора»
ţă ́ri cu drapél „convenábil” (în navigáţie)

краї ́ни-оффшо́ри
ţă ́ri-offşo ́re

країнозна ́вство
stúdiu déspre ţáră

кра́йня необхі́дність
necesita ́te imperioásă

кра́пка
púnct

кра́пка з ко ́мою
púnct şi vírgulă
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кра́пки (три кра́пки)
tréi púncte (púncte de suspénsie)

кра́тер
cráter

кра́тне
multi ́plu

кра́тний зв’язо ́к
conexiúne multíplă

креаціоні ́зм
creaţioni ́sm

крезо ́л
crezo ́l

кре ́йда
cre ́tă

крейдяни ́й період
perioa ́da creta ́cică

кре ́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
cracáre

кретині ́зм
cretini ́sm

криві́ дру́гого поря́дку
cúrbe de o ́rdinul dói

криволіні ́йна трапе ́ція
trapéz curbili ́niu

криволіні ́йна трапе ́ція пло ́ща
aria trapezului curbilíniar

криволін ́ійний рух
mişca ́re curbili ́nie

крила ́тий вислів
zicătoáre

крило ́
áripă

криміна ́льна відповіда ́льність
răspúndere pena ́lă

криміна ́льне правопору ́шення
drept penál

криміна ́льне прова́дження
procedúră penálă

криміна ́льний проце ́с
procés penál

криптоана ́ліз
criptoanalíză

криптогра ́фія
criptografíe

крипто ́н
kripto ́n

кри́ста
créstă

криста ́л
crista ́l

кристалізаці ́йна вода ́
ápă de cristaliza ́re

кристаліза ́ція
cristaliza ́re

кристалі ́чна ґра ́тка
reţeá cristali ́nă

кристалі ́чна речовина ́
substa ́nţă cristalínă

кристалі ́чна сі ́рка
so ́dă cristali ́nă

кристалі ́чне ті́ло
corp cristali ́n
кристалогідра ́т
cristalohidrát (hidrat cristalizat)

крите ́рії ви ́ду
crite ́riile spe ́ciilor
крити ́чна ма ́са
másă crítică

крити ́чні то́чки
púncte cri ́tice

крихка ́ речовина ́
solúţie cáre se sfărấmă

кришта ́лик
cristali ́n

крік
cric

кріобіоло ́гія
criobiologi ́e

кріолі ́т
criolít

кріотерапі ́я
crioterapíe

кров
sấnge

кровоте ́ча
sângeráre, hemoragie

крокоди ́ли
crocodi ́li

кролівни ́цтво
cre ́şterea ie ́purilor

кроманьйо ́нці
oa ́menii de Cro-Magnon

кросинго ́вер
cro ́ssing-o ́ver

крохма ́ль
amido ́n, crohma ́l

круг
cerc
кругоо ́біг во ́ди в приро ́ді
circui ́tul ápei în natu ́ră

крути ́льні терези ́
bala ́nţă de torsiu ́ne
ксено́н
xenón

ксенофо ́бія
xenofobíe

ксиле ́ма
xile ́m
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ксиле ́н
xilén

куб
cub

кубі ́чний дециме ́тр
decimétru cub

кубі ́чний кіломе ́тр
chilométru cub

кубі ́чний метр
métru cub (m³)

куб ́ічний міліме ́тр
milimétru cub

кубі ́чний сантиме ́тр
centimétru cub

куб одини́чний
cub unitár

куб числа́
cúbul u ́nui númăr

куе ́сти
cuéste

кулестержне ́ва моде́ль
modélul bílă-ax

куло́н
coulómb

кульови ́й по́яс
segmént sféric

кульови ́й сегме ́нт
calo ́tă sférică

кульови ́й се́ктор
sectór de sféră

культ осо ́би
cult al personalitắţii

культу ́ра мо́ви
cultúra límbii

культу ́ра ткани ́н
cultură de ţesu ́turi

культу ́рні росли ́ни
pla ́nte de cultură

ку́ля
sfe ́ră

купе ́рова за́лоза
glanda lui Cowper

купо ́но–карбо ́ванець
cupo ́n-rúblă

ку́порос (залі ́зний, мі ́дний)
sulfát (de fiér, de cúpru)

ку́прум
cúpru

курга ́н
curgán

ку́рінь
kúrin (unita ́te căzăceáscă)

курси ́в
cursív

курс ́ор
curso ́r (indicato ́r)

ку́ряча сліпота́
orbul găinilor, nictalopie

кут
únghi

кут 1 радіан
unghi în 1 radian

кут IV чве́рті
unghiul sfertului IV

кут відбива ́ння
únghi de refle ́cţie

кут, впи́саний в ко ́ло
úhghi înscrís în circumferínţă

кут го́стрий
únghi ascuţít

кут зало ́млення
únghi de refrácţie

кути ́ вертика ́льні
únghiuri opúse la vârf

кути ́ відпові ́дні
únghiuri corespunzătoáre

кути ́кула
cuti ́culă

кути ́ односторо ́нні
únghiuri de aceeáşi párte

кути ́ при осно ́ві трапе ́ції
únghiuri de la báza trapézului

кути ́ різносторо ́нні
únghiuri de diferíte pắrţi

кути ́ сумі ́жні
únghiuri adiacénte

кут ІІ чве́рті
unghiul sfertului II

кут І чве́рті
unghiul I sfert

кут ко ́ла центра ́льний
únghi la céntru al circumferínţei

кут між ве́кторами
únghi între ve ́ctori

кут між прями ́ми
únghi între dre ́pte

кут многоку ́тника
únghi al poligo ́nului

кутні́ зу ́би
mola ́ri

кутови ́й коефіціє ́нт доти ́чної
coeficie ́ntul unghiula ́r al tange ́ntei

кут одини ́чний
únghi unitúr

кут паді ́ння
únghi de incide ́nţă
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кут при верши ́ні рівнобе ́дреного
трику ́тника
únghi de la vâ ́rful triúnghiului isoscél
кут при осно ́ві рівнобе ́дреного
трику ́тника
únghi la báza triúnghiului isoscél
кут прями ́й
únghi drept
кут розго ́рнутий
únghi desfăşurát
кут трику ́тника
únghiul triu ́nghiului
кут трику ́тника зо́внішній
únghi exterio ́r al triúnghiului
кут тупи ́й
únghi obtúz
кут чотирику ́тника
únghiul patrulatérului
кухо ́нна сіль
sáre de bucătări ́e; cloru ́ră de sódiu
кюрі ́
curíe
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Л
лаборато ́рний по́суд
váse de laboratór

ла ́ва
lávă

лавса́н
lavsa ́n

лагу́на
lagúnă

ла ́кмус
turneso ́l

лакофа ́рбові матеріа ́ли
materiále péntru vopsíre

лакто ́за
lacto ́ză

ла ́мана
li ́nie frâ ́ntă

ла ́мана за́мкнена
línie frâ ́ntă închísă

ламаркі ́зм
lamarcki ́sm

ламе ́ли
laméle

ла ́мпа розжа́рення
be ́c cu incandesce ́nţă

ландша ́фти антропоге ́нні,
приро ́дні
landşáfturi antropogéne, naturále

ла ́нки ла́маної
segméntele linie ́i frâ ́nte

ланта́н
lantán

лантано ́їд
lantani ́dă

ланцю ́г (а́томів, відкри ́тий,
карбо ́новий, норма ́льної будо́ви,
розгалу ́жений)
lánţ (de atómi, deschís, de carbo ́n,
cu structúră normálă, ramificát)

ланцюго ́ва реа ́кція
reácţie în lánţ

лапки ́
ghiliméle

ла ́текс
látex

лати́ниця
alfabétul latín

латифу́ндія
latifu ́ndie

лату́нь
alámă

леге́нда
lege ́ndă

леге́нда ка ́рти
lege ́nda hắrţii

легене ́вий міш ́ок
sácul pulmonár

леге́ні
plămấni

легіо ́н
legiúne

легкозайми ́ста речовина́
substánţă uşo ́r inflamábilă

легкоплавка ́ речовина ́
substánţă ce se topéşte uşór

лего́вана сталь
oţél aliát

ле́гший за пові ́тря
mái uşor decất áerul

лейкопла ́сти
leucopla ́ste

лейкоцита ́рна фо́рмула
formu ́la leucoci ́tară

лейкоци ́ти
leucoci ́te

лексе ́ма
lexém

ле́ксика
léxic, vocabulár

лексикогра ́фія
lexicografíe

лексиколо ́гія
lexicologíe

лекси ́чне зна ́чення сло ́ва
sens lexicál al cuvấntului

ле́ма
lémă

лес
les (rócă)

лета ́льні але́лі
ale ́le letále

лета ́льні мута ́ції
mutáţii leta ́le

летка ́ речовина ́
substánţă volatílă

ле́ткість
volatilitáte
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лима ́н
limán
лимо ́нна кислота ́
acíd cítric
«ли ́сенківщина»
„lisenhívşcina”
лист
scrisoáre
листко ́ва па́зуха
subsuoara fru ́nzei
листко ́ва пласти ́нка
li ́mbul foliar
листкорозмі ́щення
mozaicul foliar
листове ́ скло
foáie de stíclă
лист́ок
frúnză
листопа ́д
căde ́rea frúnzelor, desfrunzi ́re
лихва́рство
cámătă
личи́нка
la ́rvă
лиша́йники
lichéni
лібераліза ́ція
liberalizáre
ліга ́нд
ligánd
лігрої ́н
ligroínă
лід
gheáţă
лізосо ́ми
lizozo ́mi
лі́йка
pấlnie
лікува ́льна сиро ́ватка
ser terapeútic
лікува ́льний за́сіб
mijlo ́c terapeútic
лімбі ́чна систе ́ма
siste ́m limbi ́c
лі́мфа
li ́mfă
лімфати ́чна систе ́ма
siste ́m limfa ́tic
лінгві ́стика
lingvístică
л ́інза
lenti ́lă
лі́нії електропереда ́ч (ЛЕП)
línii de transpórt de energíe eléctrică
(ltee)

лі́нії магні́тної інду́кції
li ́niile indúcţiei magnétice

лі́нії напру ́женості (силові́ лі ́нії)
línii de tensionáre (línii eléctrice)

ліні ́йка
ri ́glă

ліні ́йна (структу́ра, зале ́жність)
liniáră (structúră, dependénţă)

ліні ́йний кут двогра ́нного кута ́
únghi liniár al únghiului diédru

ліні ́йні алгори ́тми
algorítmi liniári

лі́нія
li ́nie

лі́нія змі́ни дат
li ́nia schimbắrii da ́telor

«Лі ́нія Керзо ́на»
línia „Cherz”

лі́нія ча́су
pánglica tímpului

ліпі ́ди
lipi ́de

лі́рика
lírică

ліри ́чна медита́ція
meditáţie lírică

ліри ́чний герой
eróu líric

ліри ́чний твір
óperă lírică

лі́ро-е ́піка
lírico-épic

лі́ро-епі ́чна пое́ма
poém lírico-épic

лі́ро-епі ́чний твір
óperă lírico-épică

ліс
pădúre

лісова ́ промисло́вість
industríe forestiéră

лісові ́ ресу ́рси
resúrse forestie ́re

літерату ́ра
literatúră

літерату ́рна казка
povéste cúltă

літерату ́рний
literár

літерату ́рний портре ́т
portrét literár

лі́терний тип
típul líterei

лі́тій
lítiu
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літо́пис
cro ́nică

літопи́сець
letopiséţ

літосфе ́ра
litosfe ́ră

літосфе ́рні пли ́ти
plắci litosfe ́rice

літр
lítru

ліхеноіндика ́ція
lichenoindicaţie

ліце ́нзія ві ́льного використа ́ння
програ ́м (або freeware)
so ́ftware gratuít sáu licénţă freéware

ліце ́нзія з відкри ́тим ко ́дом (або
free)
licénţă ópen soúrce sáu gratuítă

лічи ́льник Ге́йгера
conto ́rul lui Geíger

лічи ́льник Мю́ллера
conto ́rul lui Múller

лобови ́й о́пір
reziste ́nţă fronta ́lă

логари ́фм
logari ́tm

логари ́фм десятко ́вий
logarítm zecimál

логари ́фм натура ́льний
logarítm naturál

логі́чна опера ́ція
operáţie lógică

логі́чна послідо ́вність мо ́влення
coerénţă lo ́gică a vorbírii

логі́чна су ́ма ви ́словлень
súmă lo ́gică a exprésiei

логі́чна умо ́ва
condíţie lo ́gică

логі́чна фу ́нкція
fúncţie lógică

логі́чне слі́дування ви ́словлень
urmărírea lógică a afirmáţiilor

логі́чний вираз
exprésie lo ́gică

логі́чний ви́раз, тото ́жньо і ́стиний
exprésie lo ́gică, la fel adevărátă

логі́чний диск
di ́sc lógic

логі́чний добу́ток ви ́словлень
prodúsul lo ́gic al afirmáţiilor

логі́чний пі́дмет
subiéct lógic

ло́же океа ́ну
mátca oceánului

лока́льна мере ́жа
reţeá locálă

ЛОМ (лока́льна обчи ́слювальна
мере ́жа)
reţeá locálă de calculatoáre

лордо ́з
lordo ́ză

луб
li ́ber

луг
alca ́liu; ba ́ză alcali ́nă

лу ́жний (елеме ́нт, мета ́л)
alcali ́n (elemént, metál)

лужноземе ́льний (елеме́нт,
мета ́л)
alcali ́no-pământo ́s (elemént, metál)

лука ́
fâneaţă

лупа ́
lúpă

луска ́
so ́lzi

луска ́ті
scvamatéle

льняна ́ олі ́я
uléi de in

льняне ́ волокно́
fíbră de in

льодови ́к гірськи ́й, покри ́вний
gheţár de múnte, de calo ́tă

льодоста ́в
îngheţárea ápei curgătoáre

льодяна ́ (ба ́ня, о́цтова кислота ́)
îngheţát (-ă) (báie, acíd acétic)

лья́нос
leános

люди ́на розу́мна
om înţelépt

людиноподі ́бні ма ́впи
maimu ́ţe antropoi ́de

люкс
lux

люксме ́тр
luxmétru

лю ́мен
lúmen

люмінесце ́нтне джерело ́
súrsă luminisce ́ntă

люстра ́ція
lustráţie

лютера ́нство
luteranísm

л ́ялечка
púpă
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М
магдебу ́рзьке пра́во
dre ́ptul de Ma ́gdeburg

магістраль
magistrálă

магістра ́т
magistrát

ма́гма
mágmă

магмати ́зм
magmatísm

магмати ́чні поро́ди
róci magmátice

магна ́т
magna ́t

магнети ́зм
magneti ́sm

магне ́тик
magne ́tic

магнети ́т
magnetít

ма́ґній
magnéziu

магні ́т
magne ́t

магні ́тна взаємоді ́я
interacţiu ́ne magnétică

магні ́тна вісь Землі́
axa ́ magne ́tică a Pămấntului

магні ́тна ді́я стру ́му
acţiúnea magne ́tică a curéntului

магні ́тна інду́кція
induc ́ţie magne ́tică

магні ́тна прони ́кність
permeabilitáte magnétică

магні ́тна си́ла
fórţă magnétică

магні ́тна стрі́лка
ác magnétic

магні ́тне по ́ле
câmp magne ́tic

магні ́тне по ́ле Земл ́і
cấmpul magne ́tic al Pămấntului

магні ́тний по ́люс
pol magne ́tic

магні ́тний поті ́к
flux magnétic

магні ́тні власти ́вості
proprie ́tăţi magne ́tice

мажорита ́рна ви ́борча систе ́ма
siste ́m electorál majorita ́r

мазу ́т
pắcură

майбу ́тній час
tímp viito ́r

майно ́
proprietáte

майнові ́ права ́
drépturi de proprietáte

ма́йстер
méşter

маке ́т
machétă

макетува ́ння
machetáre

маккарти ́зм
macartísm

макроеволю ́ція
macroevolu ́ţie

макроелеме ́нт
macroeleme ́nt

макроелеме ́нти
macroeleme ́nte

макроергі ́чні зв’язки́
legătu ́ri macroe ́rgice

ма́крос
macrocomándă

максимум
máximul

максимум фу ́нкції
máximul fúncţiei

мала ́хіт
malachít

мале ́ ко ́ло кровоо ́бігу
circula ́ţie sangvină mícă

малодисоційо ́вана сполу ́ка
compús sláb disociát

малолі ́тня осо ́ба
persoa ́nă mino ́ră

Малоросі ́йська коле ́гія
Colégiul Malorús

Малоро ́сія
Maloro ́sia

мальпі ́гієві суди ́ни
tuburile lui Malpighi

мальто ́за
maltóză
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малярі ́йний плазмо ́дій
plasmo ́diul maláric

малярі ́я
malárie

мамогра ́фія
mamografíe

ма́нган
mangán

мангана ́т
manganát

маніпуля ́тор
manipulato ́r

манти ́са
mantísă

манті ́йна порожни ́на
cavita ́tea mantálei

ма́нтія
mantá

мануфакту ́ра
manufactu ́ră

ма́па са ́йту
mápa sitéului

маргари ́н
margari ́nă

ма́ркер
márcher, marcato ́r

ма́ркер запо́внення
marcato ́rul completắrii

марко ́ваний спи́сок
lístă marcátă

ма́рмур
mármură

марте ́нівська піч
cuptór metalúrgic, furnál

маршрутиза ́тор
róuter

ма́са
mása

ма́са а́томного ядра ́
mása nucléului atómic

м́аса Со ́нця
mása Soa ́relui

ма́са ті́ла
mása co ́rpului

маси ́в
masív

маску ́юче заба ́рвлення
culoa ́re de camuflaj

ма́сло вершко́ве
unt

ма́сова культу ́ра
cultúră în másă

ма́сова ча́стка (елеме ́нта
в речовині ́, компоне ́нта в су́міші,
розчи ́неної речовини ́)
fracţiúnea de másă (a eleméntului
în substánţă, a componéntului
în améstec, a substánţei dizolváte)

ма́сове виробни ́цтво
prodúcere în másă

ма́совий добі ́р
sele ́cţie în ma ́să

ма́совість алгори ́тму
mása algorítmului

масо ́нство
masoneri ́e

масти ́ло
unsoáre

масти ́льний матеріа ́л
materiál lubrifiánt

масшта ́б
scáră

матема ́тика
matemática

математи ́чна ло́гіка
lógică matemátică

математи ́чне моделюва ́ння
modela ́re matema ́tică

математи ́чне сподіва ́ння
aşteptắri matemátice

математи ́чний ма́ятник
pendúl matemátic

матери ́к
contine ́nt

материко ́ва земна ́ кора́
scoárţa teréstră continentálă

материко ́вий схил
pa ́ntă continenta ́lă

матери ́нство
maternitáte

матери ́нська пла ́та
pla ́că de ba ́ză

матеріа ́льна відповіда ́льність
răspúndere materia ́lă

матеріа ́льна моде́ль
modél materiál

матеріа ́льна то́чка
punct materia ́l

ма́тка
úter

ма́ткові тру ́би
trompe uterine

ма́триця
matríce

махові ́ пе ́ра
pe ́ne de zbo ́r
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маши ́нне сло ́во
cuvấnt maşinál

машинобудува ́ння
та металообро ́бка
industría constrúcţiei de maşíni
şi de prelucráre a metálelor

меа ́ндри
meándre

мегалопо ́ліс
megapo ́lis

медіа́на
media ́nă

меду ́за
medu ́ză

межа ́ півплощини́
li ́mita semipla ́nului

ме ́жень
etia ́j

ме ́жі рису ́нка
márginea desénului

ме ́жі табли́ці
márginea tabélului

мезоде ́рма
mezode ́rm

мезозо ́йська е ́ра
éra mezozo ́ică

мезолі́т
mezoli ́tic

мезофі́л
mezofil

мейо ́з
meio ́ză

меланхо ́лік
melanco ́lic

мельхіо ́р
alpáca, argínt germán

мембра ́нні органе ́ли
organi ́te membranare

мемора ́ндум
memo ́riu

менінгі ́т
meningi ́tă

менопа ́уза
menopa ́uză

менструа ́льний цикл
ci ́clu menstrua ́l

менструа ́ція
menstrua ́ţie

меню ́
meni ́u

мере ́жа
reţéa

мере ́жна ка ́рта
hárta reţélei

мере ́жний етике ́т
etichéta reţélei

меридіа ́ни
meridiáne

меристе ́ма
meriste ́m

меркантилі ́зм
mercantilísm

мета ́
sco ́p

метаалюміна ́т
metaaluminát

мета ́л
meta ́l

метале ́вий
metálic

металі ́чний (блиск, зв’язо ́к,
при ́смак)
metálică (strălucíre, legătúră, arómă)

металі ́чний елеме ́нт
elemént meta ́lic

металомі ́сткість
complexitátea metálului

металургі ́я
metalurgi ́e

метаморфі ́чні поро́ди
róci metamo ́rfice

метаморфо ́зи
metamorfo ́ze

мета ́н
meta ́n

метана ́ль (мураши ́ний альдегі́д)
metanál (aldehídă antineoplázică)

метано ́л (мети ́ловий спирт)
metano ́l (alcoo ́l metílic)

мета-поло ́ження
scop-situáţie

метафа́за
metafa ́ză

мета ́фора
metáforă

метафосфа ́тна кислот ́а
acíd metafosfát

метеороло́гія
meteorologíe

метиламо ́ній хлори ́д
clorúra de metilamo ́niu

метилетиламі ́н
metiletilamín

мети ́ловий ора ́нжевий
(метилора ́нж)
meti ́l de oránj (metiloránj)

мети ́л (радика ́л, замісни ́к)
metíl (radicál, substituént)
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мети ́льна група
grupúl metíl

ме ́тод ви ́значення я́костей
плідника ́
metóda de determina ́re a calităţilor
reproducătórului

ме ́тод від супроти́вного
metódă de la contrár

ме ́тод геометри ́чних місць то́чок
metóda lócurilor geométrice

ме ́тод групува ́ння
metóda grupắrii

ме ́тод додава ́ння
metóda adunắrii

ме ́тод дослі ́дження
metódă de cerceta ́re

ме ́тод інтерва ́лів
metóda interválelor

ме ́тод координа ́т
metóda coordonátelor

ме ́тод культу ́ри кліти ́н
metóda de cultu ́ră celula ́ră

ме ́тод мі ́чених а́томів
(авторадіогра ́фія)
metóda atómilor marca ́ţi
(autoradiografi ́e)

ме ́тод підстано ́вки
metóda substitu ́ţiei

ме ́тод полімера ́зної ланцюго ́вої
реакції
metóda rea ́cţiei de polimerizare în lanţ

ме ́тод правово ́го регулюва ́ння
metódă de reglementáre jurídică

ме ́тод рівноси ́льних перетво ́рень
metóda transformắrilor echivalénte

ме ́тод розклада ́ння на мно ́жники
matóda descompúnerii în fáctori

ме ́тод центрифугува ́ння
metóda de centrifuga ́re

метр
métru

метри ́чна систе́ма мір
sistémul métric de măsúri

метри ́чні співвідно́шення
в прямоку ́тному трику ́тнику
reláţii métrice în triúnghi dreptúnghic

метроно ́м
metrono ́m

метропо ́лія
metrópolă

механі ́зм держа ́ви
mecanísmul státului

механі ́зм реа ́кції
(вільнорадика ́льний, йо ́нний)
mecanísm de reácţie (radicál líber, iónic)

меха ́ніка
meca ́nică

механі ́чна робо ́та пості ́йної сили
lúcrul mecánic al fo ́rţei constánte

механі ́чна ткани ́на
ţesut meca ́nic

механі ́чне подрі ́бнення ї ́жі
măcina ́rea meca ́nică a hra ́nei

механі ́чний зміст похідно́ї
sénsul meca ́nic al derivátei

механі ́чний рух
mişca ́re meca ́nică

механі ́чний рух насе ́лення
mişca ́rea meca ́nică a populáţiei

механі ́чні власти ́вості тверди ́х тіл
proprietắţile mecánice ale co ́rpurilor
solíde

механі ́чні колива ́ння та хви ́лі
vibráţii şi únde mecánice

механі ́чні хвилі
únde mecánice

мецена ́т
mecena ́

ми ́йна дія
acţiúne de spăláre

ми ́йний за́сіб
solúţie de spălát, detergent

ми ́ло
săpún

милозву ́чність
armoníe, eufoníe

мину ́лий час
tímp trécut

мину ́лий час дієсло ́ва
tímp trécut al vérbului

мирова ́ уго́да
aco ́rd mondiál

мис
cap, extrimitáte, punct extrém

ми ́слення
gândi ́re

митропо ́лія
mitropolíe

миттє ́ва шви́дкість
vitéză instantane ́e, momenta ́nă

миттє ́вий о ́бмін повідо ́мленнями
schímb de meságe instánt

ми ́ша
mo ́use

мігра ́ції
migráţie
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мігра ́ції твари ́н
migráţia anima ́lelor

міграці ́йна полі ́тика
política migráţiei

мієлі ́н
mieli ́nă

міжвидова ́ боротьба ́
lúpta interspeci ́fică

міжвидова ́ гібридиза ́ція
hibridiza ́re interspeci ́fică

міжву ́зля
interno ́d

міжкліти ́нна рідина ́
lichíd intercelula ́r

міжмолекуля ́рна взаємоді ́я
relaţie intermoleculară

міжмолекуля ́рний водне́вий
зв’язо ́к
legătúra intermoleculáră cu hidrogén

міжнаро ́дна економі ́чна
інтегра ́ція
integrárea econo ́mică internaţionálă

міжнаро ́дна торгі ́вля
comérţ internaţionál

міжнаро ́дне пра́во
drept internaţionál

Міжнаро ́дний банк реконстру ́кції
і ро ́звитку (МБРР)
Bánca internaţionálă péntru
reconstrúcţie şi dezvoltáre (BIRD)

Міжнаро ́дний валю ́тний фонд
(МВФ)
Fo ́ndul monetár internaţionál (FMI)

міжнаро ́дний по́діл пра́ці (МПП)
diviziúnea internaţionálă a múncii

міжнаро ́дний терори ́зм
terorísm internaţionál

міжнаро ́дні механі ́зми за ́хисту
прав люди ́ни
mecanísme internaţionále péntru
protécţia drépturilor ómului

міжнаро ́дні тра ́нспортні коридо ́ри
(МТК)
corido ́r internaţionál de transpórt

міжпла ́стові во ́ди
ápe interstatále

міжрядко ́вий інтерва ́л
spaţie ́re î ́ntre râ ́nduri

між’я ́дерна ві ́дстань
distánţa internucleáră

міко́зи
mico ́ze

міколо ́гія
micologi ́e

мікори ́за
micori ́ză

мікроана ́ліз
microanalíză

мікробіоло ́гія
microbiologi ́e

мікродо ́бриво
micronutriénţi

мікроеволю ́ція
microevolu ́ţie

мікроелеме ́нт
microeleme ́nt

мікрони ́тки (мікрофіла ́менти)
microfi ́bre (microfilame ́nte)

мікропрепара ́ти
micropreparáte

мікросві ́т
microunive ́rs

мікроско ́п
microsco ́p

мікротру ́бочки
microtu ́buli

міксотро ́фи
mixotrófi

мілітариза ́ція
militariza ́re

мільйо ́н
milio ́n

мілья ́рд
miliárd

мімікрі ́я
mimeti ́sm

мімі ́чні м’я́зи
mu ́şchi mimici

мінера ́ли
minerále

мінера ́льне до́бриво
îngrăşămínte minerále

мінера ́льне жи́влення
nutri ́ţie minerálă

мінера ́льні речови́ни
substa ́nţe minerále

мінера ́льно-сирови́нні ресу ́рси
(кори ́сні копа ́лини)
bogăţíi subteráne minerále

мі ́німум
mínimul

мі ́німум фу ́нкції
mínimul fúncţiei

Мі ́нські уго́ди
aco ́rdurile de la Minsk

мі ́нус
mínus
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міну ́та
minu ́t

міози ́н
miozi ́nă

міока́рд
mioca ́rd

міофібри ́ла
miofibri ́lă

міоци ́т
mioci ́t

міра ́ж
miráj

мі ́ри центра ́льної тенде ́нції
măsúrile tendínţei centrále

мі ́рний по ́суд
vas cotát

міст
pod

мі ́сткість
capacitáte

міст мо ́зку
puterea creierului

мі ́сто
oràş

місто-держава
oráş-stat

місце ́ве самоврядува ́ння
autoguverna ́re loca ́lă

місце ́вий відмі ́нок
cáz locatív

місце ́вість
terèn

місцезроста ́ння
habita ́t

мі ́сце існува ́ння ви́ду
lócul de existénţă al spe ́ciei

міська ́ агломера ́ція
aglomeráţie urbánă

міська ́ кому ́на
comúnă urbánă

мі ́сячне зате ́мнення
ecli ́psă de lu ́nă

міто ́з
mitóză

мітохо́ндрія
mitocondri ́e

міф
mít

міфоло́гія
mitologíe

мі ́цність зв’язку́
putérea conexiúnii

мі ́чений а́том
atóm marcát

мі ́шане посила́ння
referínţă míxtă

многогра ́нний кут
únghi polie ́dru

многогра ́нний кут опу ́клий
únghi poliédru convéx

многогра ́нник
poliédru

многогра ́нник впи́саний
poliédru înscrís

многогра ́нник напівпра́вильний
poliédru semiregulát

многогра ́нник опу ́клий
poliédru convéx

многогра ́нник пра́вильний
poliédru regulát

многоку ́тник
poligo ́n

многоку ́тник, впи ́саний в ко́ло
poligo ́n înscri ́s în circumferínţă

многоку ́тник, опи ́саний навко ́ло
ко́ла
poligo ́n circumscrís circumferínţei

многоку ́тники рівнове ́ликі
poligoáne de mărími egále

многоку ́тник неопу ́клий
poligo ́n neconvéx

многоку ́тник опу ́клий
poligo ́n convéx

многочле ́н
polino ́m

мно ́ження
înmulţi ́re

мно ́ження десятко ́вих дро ́бів
înmulţi ́rea frácţiilor zecima ́le

мно ́ження многочле ́на
на многочле́н
înmulţi ́rea polino ́mului cu un polino ́m

мно ́ження одночле ́на
на многочле́н
înmulţírea mono ́mului cu un polino ́m

множина ́
númăr plurál

множи ́нна дія ге ́нів
acţiúne multi ́plă a ge ́nelor

множи ́нний алелі ́зм
aleli ́sm multi ́plu

мобіліза ́ція
mobilizáre

мо ́ва а́втора
cuvấntul autórului

мо ́ва персонажів
limbájul personájelor
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мо ́ва програмува ́ння
limba ́je de programáre

мо ́ва розмі ́тки гіперте ́кстів HTML
limbájul de marcáre a hipertéxtelor
HTML

мо ́влення
vorbíre

мо ́вна констру ́кція
constrúcţie lingvístică

мо ́вна но ́рма
no ́rmă lingvístică

мо ́вний апара ́т
aparát fonato ́r

мо ́вний етике ́т
etichéta vorbírii

мо ́вний поті ́к
flúxul vorbírii

мо ́вні сі ́м’ї
famílii lingvístice

мо ́да
mo ́dă

мода ́льність
modalitáte

моде́ль
mode ́l

моде́ль (а́тома, моле ́кули,
кристалі ́чної ґра ́тки)
modél (ato ́mic, moleculár, al reţélei
cristaline)

моде́ль да ́них
modél de dáte

моде́ль об’є ́кта
modélul obiéctului

моде́ль ядра́ а́тома
mode ́l de nucle ́u al atómului

моделюва ́ння
modela ́re

моде́м
mode ́m

модера ́тор
moderatór

моде́рн
modérn

модерніза ́ція
modernizáre

модерні ́зм
moderni ́sm

модифікаці ́йна мінли ́вість
variabilitáte modificativă

модифіка ́ція
modifica ́re

модифіка ́ція фо́рмули
modificárea formúlei

мо ́дуль ве́ктора
modu ́lul ve ́ctorului

мо ́дуль числа ́
modu ́lul númărului

мо ́дуль ве́ктора магні ́тної інду ́кції
modúlul véctorului de indúcţie
magnétică

мо ́дульна сі ́тка
grílă moduláră

моза́їка
mozáic

мозаї ́чний зір
vedere moza ́ică

мо ́зочок
cerebe ́l

мол
mol

моле ́кула
molecu ́lă

молекуля ́рна біоло ́гія
biologi ́e molecula ́ră

молекуля ́рна (будо ́ва, ма ́са)
moleculáră (structúră, másă)

молекуля ́рна фі ́зика
fi ́zica molecula ́ră

молекуля ́рне рівня ́ння реа ́кції
ecuáţia moleculáră a reácţiei

молекуля ́рно-кінети ́чна тео́рія
(МКТ)
teori ́e molecula ́ro-ci ́nétică

молібде́н
molíbden

молокó
la ́pte

моло ́чні за́лози
gla ́nde mamáre

молочноки ́сле броді ́ння
fermenta ́ţie acidola ́ctică

молочноки ́слі бакте ́рії
bacte ́riile la ́ctice

моль
mol; molecu ́lă-gram

моля ́рна ма́са
másă mola ́ră

моля ́рна ча́стка
partículă moláră

моля ́рний об’є́м га ́зу
volúmul molár al gázului

моме ́нт си́ли
mome ́ntul fórţei

мона ́рхія
monarhíe

моніто́р
monito ́r
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моніто́ринг
monitoriza ́re

моногібри ́дне схре ́щування
încrucişáre monohibri ́dă

монозамі ́щений
monosubstituít

моноло ́г
monolo ́g

мономе́р
monome ́r

монополіза ́ція еконо́міки
monopolizárea economíei

монопо ́лія
monopo ́l

моносахари ́д
monozaharídă

монотеї ́зм
monoteísm

монотова ́рна спеціаліза ́ція
specializáre pe un prodús

монофілі ́я
monofili ́e

монохромати ́чне світло
lumínă monocromátică

монта ́ж
montáj

мора ́ль
morálă

мора ́льна шко ́да
prejudi ́ciu morál

мора ́льні но ́рми
no ́rme morále

мо ́рда
bót

мо ́ре
máre

море ́на
more ́nă

мо ́рула
moru ́lă

морфе ́ма
morfém

морфе ́міка
morfemátică

морфологі ́чна класифіка ́ція
clasificáre morfológică

морфологі ́чний
morfolo ́gic

морфоло ́гія
morfologíe

москвофі ́ли
moscofíli

мох
mu ́şchi

мохоподі ́бні
briofite
мошо ́нка
scrot
мря ́ка
búrniţă
музе ́й
muzéu
музи́чна сту ́дія
studióu muzicál
музи́чний реда ́ктор
redáctor muzicál
мультиме ́діа
multime ́dia
мультимеді ́йна презента ́ція
prezentáre multimédia
мультимеді ́йні да ́ні
dáte multimédia
мультимеді ́йні програвач́і
pláyere multimédia
мультиплікати ́вність
multiplicitáte
мусо ́н
musón
мутаге ́ни
mitage ́ni
мутаці ́йна мінли́вість
variabilitáte mutaţională
мута ́ція
mutáţie
мутуалі ́зм
mutuali ́sm
му ́шля
cochilie
мю́зикл
gen muzicál-teatrál
Мю́нхенська змо́ва
conspiráţia din Mǘnchen
м’я ́зи-антагоні ́сти
mu ́şchi antagoni ́şti
м’я ́зи-синергі ́сти
mu ́şchi sinergi ́şti
м’я ́зова ткани ́на
ţesút muscula ́r
м'яки ́й при́голосний
consoánă moále
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Н
набли ́жене зна ́чення
valoáre proximati ́vă

набува ́льна да ́вність
uzucapiúne

набува ́ти (ко́льору, смаку ́)
obţíne (culoáre, gúst)

набу ́та поведі ́нка
comportame ́nt dobândít

набу ́тий (специфі ́чний) імуніте ́т
imunita ́te dobândítă (speci ́fică)

нава ́жка
greutáte

на́вички
abilitắţi, obişnuite

навіга ́тор
naviga ́tor

навіга ́ція
naviga ́re

навко ́лишнє середо ́вище (або
довкі́лля)
médiu înconjurătór

навколосерце ́ва сумка
perica ́rd

навча ́ння
învăţătu ́ră

нагні́здні пташеня́та
pui nidicoli

наголо́шений голосни ́й
vocálă accentuátă

наголо́шений зву ́к
súnet accentuát

нагріва ́ння
încălzi ́re

надгорта ́нник
epiglo ́tă

надзвича ́йний та воє́нний стан
stáre de urgénţă şi militáră

надлишко ́вий тиск
presiúne excesívă

на́длишок
excés

надмі ́рне харчува ́ння
alimentaţie excesi ́vă

наднирко ́ві за́лози
gla ́nde suprarenále

надпрові ́дність
supraconductibilitáte

надрукува ́ти
printá

надсмо ́льна вода ́
ápă gudrona ́tă de suprafáţă

на́зви істо́т
substantíve însufleţíte

на́зви неісто́т
substantíve neînsufleţíte

назе́мно-пові́тряне середо ́вище
médiul tere ́stru şi aeria ́n

називни ́й відмі ́нок
caz nominatív

найбі ́льше і найме ́нше зна ́чення
фу ́нкції
valoárea maximálă şi minimálă
a fúncţiei

найбі ́льший спі ́льний дільни ́к
cel mái máre divizo ́r común

найдавні ́ші лю ́ди (архантро ́пи)
cei mai véchi oa ́meni (arhantro ́pi),
oameni străvechi

на́йманий працівни́к (робітни ́к,
пролета ́рій)
lucrăto ́r angaját

найме ́нше спі ́льне кра́тне
cel mái mic multi ́plu comu ́n

наказо ́вий спо́сіб
mod imperatív

на́кип
sedimént

накре ́слення
schiţáre

нано ́метр
nanométru

нанотехноло ́гія
nanotehnologi ́e

нанотру ́бки
nanotúburi

написа ́ння
scríere

напівпровідни ́к
semiconducto ́r

напівпрони ́кна мембра ́на
membránă semipermeábilă

напівро ́зпад
despărţíre în jumătáte

напівструкту ́рна фо́рмула
formúlă semistructurálă
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напо ́внювач пластма ́си
umplutúri plástice

напра ́вленість ковале ́нтного
зв’язку́
direcţionárea legătúrii covalénte

напру ́га
tensiúne

напру ́женість
tensionáre

на́прям зв’язку́
dirécţia legătúrii

наро ́дна демокра ́тія
democraţíe populáră

наро ́дна ка ́зка
povéste populáră

наро ́дна пі ́сня
cấntec populár

наро ́дне ві ́че
více populáră

Наро ́дний секретаріа ́т
secretariát populár

Наро ́дний фро ́нт
front populár

наро ́дники
naro ́dnici

наро ́довці
populíşti

насе ́лений пункт
localita ́te

наси́чена пара ́
vapóri saturáţi

наси́чений вуглево ́день
hidrocarbúră saturátă

наси́ченість ковале ́нтного зв’язку́
saturárea legătúrii covalénte

наси́чення
saturáţie

насіни ́на
sămấnţă

насі ́нні росли ́ни
spermatofi ́te (pla ́nte cu semi ́nţe)

на́слідок
conseci ́nţă

на́стії
nástii

на́трієва селі ́тра
azotát de so ́diu

на́трій
so ́diu

на́трій (бромі ́д, гідри ́д,
гідрогенкарбона ́т,
гідрогенортофосфа ́т, гідрокси ́д,
етаноа ́т, етаноля ́т, йоди́д,
карбона ́т, метаноа ́т, нітра́т,
нітри ́д, окси ́д, ортофосфа ́т,
перокси ́д, стеара ́т, сульфа ́т,
сульфі ́д, сульфі ́т, хлори ́д)
So ́diu (bromúră, hidrúră, hidrocarbonát,
fosfát hidrogenát, hidroxíd, etano ́l,
etanolát, iodúră, carbonát, metanoát,
nitrát, nitrurút, oxíd, ortofosfát, peroxíd,
stearát, sulfát, sulfúră, sulfít, clorúră)

натура ́льне господа ́рство
economi ́e naturálă

натура ́льний ряд
şir naturál

науко ́ва тео́рія
teori ́e ştiinţi ́fică

науко ́вий ме ́тод
metódă ştiinţi ́fică

науко ́вий стиль
stíl stiinţífic

науко ́во–техні ́чна револю ́ція
(НТР)
revolúţie téhnico–ştiinţi ́fică

на́фта
petro ́l; ţiţéi

нафтопереро ́бна га́лузь
industría rafinắrii petro ́lului

нафтохімі ́чний
petrochímic

наци́зм (націона ́л–соціалі́зм)
nazi ́sm

націона ́л–комуні ́зм
naţionál-comunísm

націоналі ́зм
naţionali ́sm

націона ́льна держа ́ва
stat naţionál

націона ́льна іде ́я
ide ́e naţionálă

націона ́льна мо ́ва
límbă naţionálă

Націона ́льна полі́ція
políţia naţionálă

націона ́льна револю ́ція
revolúţie naţionálă

націона ́льне відро́дження
renáştere naţionálă

націона ́льне військо́ве
формува ́ння
formáre naţionál-militáră

Націона ́льний банк Украї ́ни
Bánca Naţionálă a Ucraínei

85

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



націона ́льний дохі ́д
venít naţiona ́l

націона ́льний парк
parc naţionál

націона ́льний приро ́дний парк
parc naturál naţiona ́l

націона ́льні менши ́ни
minoritắţi naţiona ́le

націона ́льні па ́рки
párcuri naţionále

націона ́льні райо ́ни
raioáne naţionále

націона ́льно–визво́льна війна ́
răzbói de eliberáre naţionálă

націона ́льно–демократи ́чний рух
mişcáre naţionál-democrátică

націона ́льно–територіа ́льна
автоно ́мія
autonomíe naţionál-teritoriálă

на́ція
naţiúne

нашати́р
ţipiríg, clorură de amo ́niu

нашати́рний спирт
hidrat de amo ́niu; amonia ́c

неандерта ́льці
neandertalie ́ni

небезпе ́чний (до́слід,
експериме ́нт)
periculo ́s (-ă) (experimént, cercetare)

«Небе ́сна Со́тня»
„Súta Cereáscă”

неви́знані держа ́ви
státe nerecunoscúte

невідмі́нюваний іме ́нник
substantív invariábil

невла ́сне пряма ́ мо ́ва
vorbíre indiréctă legátă

неврастені ́я
neurasteníe

невро ́з
nevróză

негати ́вний заря ́д
sárcină negati ́vă

негати ́вний та ́ксис
taxíe negatívă

негато́рний по́зов
cérere negatívă

нега́шене вапно ́
var nestíns; oxíd de ca ́lciu

негібри ́дна електро ́нна орбіт́аль
orbitál electro ́nic non-hibríd

негорю ́ча речовина ́
substánţă neinflamábilă

негорю ́чий газ
gaz neinflamábil

недисоційо ́вана речовина́
substánţă nedisociátă

недоко ́наний вид
aspéct imperfectív

недокрі ́в’я
insuficie ́nţă sangvi ́nă (anemi ́e)

недоста ́тнє харчува ́ння
nutri ́ţie insuficie ́ntă

неелектролі ́т
neelectroli ́t

не ́жить
guturai, rinită

незаве́ршений рі ́вень
nivél neterminát

незале ́жність
independe ́nţă

незамі ́нні амінокисло́ти
aminoaci ́zi esenţia ́li

незамі ́нні жи́рні кисло ́ти
aci ́zi gráşi esenţia ́li

незамі ́нні пожи́вні речови́ни
substa ́nţe nutriti ́ve esenţia ́le

неза́мкнена кровоно ́сна система
siste ́m circulato ́r deschís

незворо ́тній проце ́сс
procés ireversíbil

незмі ́нне сло́во
cuvấnt invariábil

незмі ́нювані іме ́нники
substantíve cáre nu îşi schímbă fo ́rma

незмі ́шуваний
imiscíbil, cáre nu poáte fi amestecát

неінерціа ́льна систе́ма ві ́дліку
sistém de referínţă neinerţiál

неїстівні́ гриби ́
ciupérci necomesti ́bile

нейроглі ́я
névroglie, neuroglie

нейрогормо ́ни
neurohormo ́ni

нейрогумора ́льна регуля ́ція
regla ́re neuro-umorálă

нейромедіа ́тори
neuromediatori

нейро ́н (нейроци ́т)
neuro ́n (neurocit)

не ́йрула
neuru ́lă

не ́йстон
neusto ́n

нейтраліза ́ція
neutralizáre
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нейтра ́льна ле ́ксика
léxic neútru

нейтра ́льні мута ́ції
mutáţii neu ́tre

нейтро ́н
neutro ́n

некарбона ́тна (пості́йна)
тве ́рдість води́
duritáte necarbonátă (constántă) a ápei

некліти ́нна фо ́рма життя ́
fórma de viáţă aceluláră

некро ́з
necro ́ză

некта́р
necta ́r

некта́рники
gla ́nde nectarife ́re

некто ́н
necto ́n

неле ́тка речовина ́
substánţă intáctă

немайнові ́ права ́
drépturi nedeclaráte

нематеріа ́льна моде́ль
modél nemateriál

немембра ́нні органе ́ли
organi ́te nemembránare

немета ́л
nemetál

неметалі ́чний елеме ́нт
elemént nemetál

ненаголо ́шений голосни ́й
vocálă neaccentuátă

ненаголошені звуки
súnete neaccentuáte

ненаси ́чена пара́
vapóri nesaturáţi

ненаси ́чений вуглево́день
hidrocarbúră nesaturátă

ненаси ́чений ро ́зчин
solu ́ţie nesaturátă

необере ́жність
neaténţie

необхі ́дна і доста ́тня умо ́ва
ста ́лості фу ́нкції
condíţia necesáră şi suficiéntă a fúncţiei

необхі ́дна оборо ́на
apăráre legi ́timă

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння
екстре ́муму фу ́нкції
condíţia necesáră a existenţei
extrémului fúncţiei

необхі ́дна умо ́ва існува ́ння то́чки
пере ́гину фу ́нкції
condíţia necesáră a existénţei púnctului
de inflexiúne a fúncţiei

неоге́новий пері ́од
perioa ́dă neoge ́nă

неозна ́чена фо́рма (інфініти ́в)
дієсло ́ва
fórma nedeterminátă a vérbului
(infinitív)

неозна ́чені займе ́нники
pronúme nehotărấte

неозна ́чено-особо́ве ре ́чення
propozíţie cu subiéct nedeterminát

неокатастрофі ́зм
neocatastrofi ́sm

неоконсервати ́зм
neoconservatísm

неоламаркі ́зм
neolamarcki ́sm

неолібералі ́зм
neoliberalísm

неолі́т
neoli ́tic

неоліти ́чна револю ́ція
revolúţia neolítică

неологі́зм
neologísm

нео́н
neo ́n

неоргані ́чна речовина́ (сполу́ка)
substánţă anorgánică (compús)

неоргані ́чна хі́мія
chimíe anorgánică

неоргані ́чний світ
lúme anorgánică

неореалі ́зм
neorealísm

неосу́дність
iresponsabilita ́te

неотектоні ́чні ру́хи
mişcă ́ri neotecto ́nice

непа ́рний
impár

непарнокопи ́тні
imparicopita ́te

непере́рвність стру ́меня
continuita ́tea cure ́ntului

неп (нова ́ економі́чна полі́тика)
no ́ua polítică econo ́mică

непо́вне домінува ́ння
domina ́ţă incomple ́tă

непо́вне перетво ́рення
metamorfoză incomple ́tă
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непо́вне ре ́чення
propozíţie incomplétă

неповнолі ́тній
mino ́r

неподі ́лена електро ́нна па́ра
peréche electro ́nică nedivizátă

неполяризо ́ване сві ́тло
lumínă nepolarizátă

неполя ́рна моле ́кула
molecúlă nepoláră

неполя ́рний зв’язо́к
conexiúne nepoláră

неполя ́рні діеле́ктрики
dieléctrici nepolári

непосмуго ́вана (гладка ́) м’я ́зова
ткани ́на
ţesút muscula ́r néted

непохідні ́ прийме ́нники
prepozíţii cu orígine nedeterminátă

непоши ́рені ре ́чення
propozíţii símple

непроникни ́й
impermeábil

непру ́жний уда ́р
lovitu ́ră pla ́stică

непру ́жні (пласти́чні) деформа́ції
deformắri inelástice (plástice)

непряма ́ ді́я
acţiúne indiréctă

непряма ́ мо́ва
vorbíre indiréctă

непрями ́й ро ́звиток
dezvolta ́re indire ́ctă

непрями ́й ро ́звиток
з перетво ́ренням
dezvolta ́re indire ́ctă cu metamorfoză

нераціона ́льне
природокористува ́ння
folosírea neraţionálă a natúrii

не ́рви спинномозко ́ві
nérvi spinali

не ́рви че́репно-мозкові ́
nérvii cranieni

нерво ́ва регуля ́ція
regla ́re nervoa ́să

нерво ́ва систе́ма
siste ́m nervós

нерво ́ва ткани ́на
ţesút nervo ́s

нерво ́ві вузли ́
glanglioni nérvoşi

нерегуля ́рна будо ́ва (структу ́ра)
structu ́ri asime ́trice

не ́рест
boişte, bătaia peştilor

нержаві ́юча сталь
oţél inoxidábil

нері ́вність
inegalitáte

нері ́вність подві́йна
inegalitáte dúblă

нері ́вність трику ́тника
inegalita ́tea triu ́nghiului

нерівномі ́рний прямоліні́йний рух
mişcáre liniáră inegálă

нерозчи ́нність
insolubilitáte

неру ́дні кори ́сні копа ́лини
zăcămi ́nte nemetalife ́re

нерухо ́мий
nemişcătór, staţionár

нерухо ́мий блок
bloc staţionár

несамості ́йний га́зовий розря ́д
descărcárea neindependéntă a gázului

несолетво ́рний окси ́д
oxíd ce nu formeáză sắruri

неспа ́рений електро ́н
electro ́n neîmperechea ́t, impa ́r

неспецифі ́чний імуніте́т
imunita ́te nespecífică

неспорі ́днене схре ́щування
încrucişáre neînrudítă

неспра ́вжні ні ́жки
picioruşe fa ́lse

неспря ́жена еволю́ція
evolu ́ţie neconjugată

нестабі ́льна структу ́ра
structúră instabílă

нестабі ́льний стан
stáre instabílă

нестабі ́льні екосист ́еми
ecosiste ́me instabi ́le

неста́лий склад
componénţă instabílă

нестате ́ве поколі́ння
generáţie asexua ́tă

нестате ́ве розмно ́ження
înmulţi ́re asexua ́tă

нестійка ́ рівнова ́га
echili ́bru instabi ́l

нестійка ́ сполу́ка
compús instabíl

нетбу́к
netbóok

неформа ́льні організа́ції
organizáţii neformále
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нефро́н
nefro ́n

низове́ коза ́цтво
căzăcímea de jos

низови ́ни
depresiúni

низькокипля ́ча речовина ́
substánţă cu punct de fiérbere scăzút

низькомолекуля ́рні сполу́ки
compu ́şi cu masă molecula ́ră mică

низькоплавка ́ речовина ́
substánţă cu punct de topíre scăzút

ни́рка
rini ́chi

нівелюва ́ння
niviláre

ні ́гті
únghii

ні ́кель
níchel

нікне́йм
poréclă, pseudoním, anoním

нікче ́мний правочи ́н
tranzácţie jósnică

нітра ́т
azotát

нітра ́тна кислота ́
acíd azótic

нітрифіку ́ючі бакте ́рії
bacte ́rii nitrificatoa ́re

нітробензе ́н
nitrobenzén

нітроге ́н
nitrogén, azót

нітрогеновмі ́сні осно ́ви
ba ́ze ce conţi ́n azót

нітрогру ́па
grúpul nítro

нітрува ́ння
nitráre

нітру ́юча (нітрува ́льна) су ́міш
améstec nitrát

нова ́ е́ра
éra no ́uă

Нова ́ (Підпі ́льненська) Січ
Sécea No ́uă (Pidpílna)

нове ́ла
nuvélă

нове ́ політи ́чне ми ́слення
no ́ua gândíre polítică

«нови́й поря́док»
no ́ua régulă

Нови ́й час
timp no ́u

нові ́ індустріа ́льні краї ́ни (НІК)
ţă ́ri no ́u industrializáte

нога ́ молю́ска
piciórul molu ́ştei

ногощу ́пальця
pedipalp

номенклату ́ра
nomenclatu ́ră

нона ́н
nonán

ноосфе ́ра
noosféră

норма ́ль до площини ́
normála la plan

норма ́льна будо́ва карбо ́нового
ланцюга ́ вуглево ́днів
structúră normálă a lánţului de carbo ́n
al hidrocarbúrilor

норма ́льний атмосфе ́рний тиск
presiu ́ne atmosfe ́rică norma ́lă

норма ́льні умо ́ви
condi ́ţii norma ́le

«норма ́ндська четві ́рка»
pátru normandián, formát normandián

но ́рма пра́ва
no ́rmă de drept

но ́рма реа ́кції
no ́rmă de rea ́cţie

носі ́ї повідо ́млень
transportatóri de mesáje

носова ́ порожни ́на
cavita ́te nazálă

носови ́й голосни ́й
vocálă nazálă

носови ́й при ́голосний
consoánă nazálă

носогло ́тка
nazofari ́nge

нотаріа ́т
notariat

нота ́ріус
nota ́r

ноутбу ́к
notebo ́ok (lapto ́p)

нуклеї ́нові кисло ́ти
aci ́d nuléic

нуклео ́їд
nucleoi ́d

нуклеосо ́ма
nucleozo ́m

нуклеоти ́д
nucleoti ́dă

нуклі ́д
nucli ́d
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нукло ́н
nucleón
нукло ́ни
nucleóni
нукло ́нне число ́
nu ́măr nucleo ́nic
нуль
zéro
нульови ́й ве ́ктор
ve ́ctor nul
нульови ́й рі ́вень ене́ргії
nive ́l de energi ́e zéro
нумера ́ція
numeráţie
нумера ́ція а́томів карбо ́ну
в ланцюгу ́
numerotárea atómilor de carbo ́n din lanţ
нумеро ́ваний спи ́сок
lístă numerotátă
нутаці ́ї
nutáţie
нюх
miros
нюхові ́ реце ́птори
recepto ́ri olfacti ́vi
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О
оа́зиси
oa ́ză

обву ́глювання (обву ́глення)
carbonizáre

обдаро ́ваність
înzestrare

обе ́рнена пропорці ́йна зале ́жність
dependénţa ínvers proporţionálă

оберта ́ння
rotáţie

об’є ́кт
obiéct

об’є ́кт OLE
obiéct OLE

об’єкти ́в
obiecti ́v

об'є ́м
volúm

об'є ́м ку́ба
volúmul cúbului

об'є ́́м прямоку ́тного
паралелепі ́педа
volúmul paralelipipédului
dreptunghiulár

об'є ́м ті́ла
volúmul córpului

обла ́днання лаборато ́рне
echipaménte de laborato ́r

о́бласть ви ́значення предика ́тів
doméniul de definíţie al predicátelor

о́бласть ви ́значення фу ́нкції
dome ́niu de defini ́ţie al fu ́ncţiei

о́бласть і ́стиності предика ́тів
cấmpul adevắrului predicátelor

обліко ́вий за ́пис (акка ́унт)
co ́ntul utilizato ́rului

обме́ження во ́лі
limitárea libertắţii

о́бмін насе ́ленням
schimb de populáţie

о́бмін речови́н
metaboli ́sm

о́бмін речови́н (метаболі ́зм)
schimb de substa ́nţe (metaboli ́sm)

оборо ́тна реа ́кція
rea ́cţie reversi ́bilă

оборо ́тність проце ́су
reversibilitátea procésului

обро ́блення
prelucráre

обро ́бник поді ́ї
manáger de eveniménte

обста ́вина
circumstánţă

о́бсяг да ́них
cantitátea de dáte

о́бсяг переве ́зень
volúmul transpo ́rtului

обтіка́ння зобра́ження те́кстом
preli ́ngerea textului în imagine

обчи ́слювальна мере ́жа
reţeá de cálcul

обчи ́слювальна те́хніка
téhnică de cálcul

ова ́л
ovál

ова ́льне вікно ́
ferea ́stră oválă

овогене́з
ovogene ́ză

овоци ́т
ovoci ́t

овуля́ція
ovula ́ţia

оглу ́шення (оглуша ́ння)
при ́голосних
asurzírea consoánelor

одзві ́нчення
sonorizáre

одини ́ці вимі́рювання довжини ́
дві ́йкового ко́ду
unitắţi péntru măsurárea lungímii
co ́dului binár

одини ́ця ви́міру
unitáte de măsúră

одини ́ця довжини ́
unitáte de lungíme

одини ́чне ко ́ло
cérc unitár

одини ́чний іме ́нник
substantív cu fo ́rmă de singulár (únice)

одна́ одини ́ця умо ́вного па ́лива
(о. у. п.)
o unitáte de combustíbil convenţionál

однина ́
singulár

91

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



одноа ́томний
monoato ́mic

одновале ́нтний елеме ́нт
elemént monovalént

однодо́льні росли ́ни
pla ́ntă monócotilidonată

однодо́мні росли́ни
pla ́ntă monoică

одноелектро ́нний
cu un síngur electro ́n

однозаря ́дний
cu încărcáre singuláră

однозна ́чні слова ́
cuvínte monosemántice

однозна ́чність (моносемі ́я)
monosemíe

однокліти ́нний органі ́зм
organi ́sm monocelula ́r, unicelular

однокліти ́нні во ́дорості
álge monocelula ́re

однокліти ́нні еукаріо ́ти
eucario ́te monocelula ́re

однокорене ́ві слова́
cuvínte înrudíte

одномі ́рний масси ́в
suprafáţă unidimensionálă

одноосно ́вність
cu o síngură báză

однорі ́дні чле ́ни ре ́чення
pắrţi omogéne de propozíţie

односкла ́дне ре ́чення
propozíţie monomémbră

односкла ́дні прості ́ ре ́чення
propozíţie símplă monomémbră

одночле ́н
mono ́m

одночле ́н станда ́ртного ви́гляду
mono ́m de fórmă standa ́rd

ожирі ́ння
obezita ́te

«озбро ́єний мир»
páce înarmátă

о́зеро
lac

озна́ка
crite ́riu

озна́ка поді ́льності
critériu de divizibilitáte

озна́ки паралелогра ́ма
critériile paralelográmului

озна́ки парале ́льності прями ́х
crite ́riile de paralelísm al dréptelor

озна́ки поді ́бності трику ́тників
critériile de asemănáre a triúnghiurilor

озна́ки прямоку ́тника
critériile dreptúnghiului

озна́ки рівнобе ́дреного
трику ́тника
crite ́riile triu ́nghiului isosce ́l

озна́ки рі ́вності прямоку ́тних
трику ́тників
critériile de egalitáte a triúnghiurilor
dreptúnghice

озна́ки рі ́вності трику ́тників
crite ́riile de egalitáte a triu ́nghiurilor

озна́ки ро ́мба
critériile rómbului

означа ́льні займе ́нники
pronúme determinatíve

озна́чення
atribút

озна́чення ймові́рності
геометри ́чне
definíţia geométrică a probabilitắţii

озна́чення ймові́рності класи ́чне
definíţia clásică a probabilitắţii

озна́чення ймові́рності
статисти ́чне
definíţia statístică a probabilitắţii

озо ́н
ozón

озона ́тор
ozonizato ́r

озо ́новий шар
strat de ozón

озонува́ння води́
ozonárea ápei

океа ́н
ocea ́n

океані ́чна земна ́ кора ́
scoa ́rţă teréstră oceánică

оки ́снення
oxigena ́re

оки ́сник
oxida ́nt

оки ́сно-відно́вна реа ́кція
reácţie de oxidáre

окі ́стя
perióst

окли́чне ре ́чення
propozíţie exclamatívă

о́ко
óchi

окру ́глення
rotunjíre

«оксами ́това револю ́ція»
revolúţia de catifeá

92

О

о
д
н
о
а
то
м
н
и
й

92

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



О

о
п
ти
ч
н
е

93

оксигемоглобі ́н
oxihemoglobi ́nă

оксиге ́н
oxigén

оксигенотерапі ́я
terapía cu oxigén

окси ́д
oxíd

окси ́дна плі ́вка
películă de oxíd

окта ́едр
octaédru

окта ́н
octán

окта ́нове число ́
ci ́fră octa ́nică

окуля ́р
ochulár

окупаці ́йний режи ́м
regím de ocupáre

окупо ́вані терито́рії
terito ́rii ocupáte

олеї́нова кислота ́
aci ́d sulfúric fumánt

о́леум
ole ́um

олефі́н
olefínă

олігархі ́чна респу ́бліка
repúblică oligárhă

олігосахари ́д
oligozahari ́d

олі ́ї
uléiuri

олі ́їста рідина ́
lichíd uleio ́s

олі ́йні фа ́рби
vopséle de uléi

олімпі ́йський рух
mişcáre olímpică

Олімпі́йські і́гри
jócuri olímpice

олі ́я
uléi

о́лово
stániu

омбудсма ́н
ombudsma ́n

омо́граф
omográf

омо́нім
omoním

омофо ́н
omofo ́n

онлайн-о́фіс
biróu on-líne

онлайн-схо ́вище
stocáre on-líne

онтогене́з
ontogenéză

оога́мія
oogami ́e

оп–арт
op-art

опадомі ́р
nivométru

опера ́нд
operánd

операти ́вна па́м'ять (RAM)
memo ́rie operatívă (RAM)

опера ́тор
operatór

операці ́йна систе́ма
siste ́m operaţiona ́l

опера ́ція «Ві ́сла»
operáţia „Vísla”

опера ́ція «За ́хід»
operáţia „Occidént”

о́пис
descríere

опи ́сані тіла ́
co ́rpuri circumscríse

описо ́вий ме ́тод дослі́дження
metodă descriptivă de cercetare

опі́ка
tute ́lă

о́пік (термі́чний, хімі́чний)
arsúră (térmică, chímică)

опла́тне ви ́лучення предме ́та
compensárea şi îndepărtárea obiéctului

опо ́рні ко ́рені
rădăci ́ni de sprijin

опо ́рно-рухова ́ систе ́ма
siste ́m locomoto ́r

опри ́чнина
haiduci ́e

опри ́шки (повста ́нці)
haidu ́ci

опромі ́нювання
radiáţie

о́птика
óptică

опти́чна ізомері ́я
izomeríe o ́ptică

опти́чна си ́ла лі́нзи
pute ́rea o ́ptică a lenti ́lei

опти́чне я́вище
fenome ́n o ́ptic
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опти́чний диск
disc óptic

опти́чний це́нтр
céntrul óptic

опу ́клі лі́нзи
lenti ́le convéxe

опусте ́лення
deşertificáre

орбіта ́ль
orbita ́l

органе ́ли
organi ́te

о́ргани
orgáne

організа ́тор зло ́чину
organizato ́rul crímei

органі ́зми-парази ́ти
organi ́sme parazi ́ţi

органі ́чна осно ́ва
báză orgánică

органі ́чна сполу ́ка
compús orgánic

органі ́чні речови́ни
substa ́nţe orgánice

органогене ́з
organogene ́ză

органоге ́нні елеме ́нти
eleménte organoge ́ne

орда ́
hoa ́rdă tata ́ro–mongólă

ордина ́рний зв’язо ́к
legătúră ordináră

ордина ́та то́чки
ordona ́ta pu ́nctului

ордови ́цький пері́од
perioa ́da ordovicia ́nă

оре́нда
are ́ndă, chiri ́e

орієнта́ція сторі ́нки
orientárea páginii

о́рні зе́млі
terénuri arábile

орт
ort

ортогона ́льність
ortogonalitáte

о́рто-поло ́ження
ortopozíţie

ортофосфа ́т
ortofosfát

ортофосфа ́тна кислота ́
acíd ortofo ́sfic

ору ́дний відмі́нок
cáz instrumentál

орфогра ́ма
ortográmă

орфогра ́фія
ortografíe

орфое ́пія
ortoepíe

оса ́д
precipita ́t; sedime ́nt; rezi ́duu

оса ́джування (оса ́дження)
sedimentáre (precipitáre)

оса ́дництво
polítică de populáre a terito ́riilor

осадо ́ві поро ́ди
róci sedimentáre

осві́тленість
ilumina ́re

осві́чений абсолюти ́зм
absoluti ́sm lumina ́t

осіда ́ння
scufundáre

осі ́лі птахи ́
pắsări sedenta ́re

о́смій
osmíu

о́смос
osmóză

осмоти ́чний тиск
presiúne osmo ́tică

осно ́ва
ba ́ză

осно ́вна власти ́вість
прямоку ́тного паралелепі́педа
báza paralelipipédului dreptunghiulár

осно ́вна власти ́вість
рівнобе ́дреного трику ́тника
báza triúnghiului isoscél

осно ́ва ко ́нуса
báza cónului

осно ́ва листка ́
ba ́za frúnzei

осно ́ва перпендикуля ́ра
báza perpendiculárei

осно ́ва пірамі ́ди
báza piramídei

осно ́ва сло́ва
téma cuvấntului

основа ́ сте́пеня
báza putérii

осно ́ви МКТ
bázele TIC

осно ́ви при ́зми
bázele prísmei

осно ́ви трапе ́ції
ba ́zele trapézului
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осно ́ви цилі ́ндра
bázele cilíndrului

основна ́ власти ́вість
proprieta ́tea fundamenta ́lă

основна ́ власти ́вість сте ́пеня
proprieta ́tea fundamenta ́lă a pute ́rii

основна ́ логарифмі ́чна тото ́жність
identitátea fundamentálă logarítmică

основна ́ ткани ́на
ţesút de bază, fundamental

основна ́ тригонометри ́чна
тото ́жність
identitátea fundamentálă
trigonométrică

основни ́й ко ́лір для презента ́ції
culoárea principálă péntru prezentáre

основни ́й о ́бмін
schimb de ba ́ză

осно ́вний окси ́д
oxíd de báză

основни ́й словнико ́вий фонд
fónd lexicál de báză

основни ́й стан а́тома
stárea fundamentálă a ato ́mului

основні ́ елеме ́нти лі́нзи
eleméntele principa ́le ale lenti ́lei

осно ́вність
bazicita ́te

осо ́ба
persoánă

осо ́ба без громадя ́нства
persoánă fắră cetăţeníe

особо́ве ре ́чення
propozíţie personálă

особо́вий займе́нник
pronúme personál

особо́ві фо́рми дієсло ́ва
fórme personále ale vérbului

остарба ́йтери
ostrabáiteri

остато ́чний хазя ́їн
gazdă definitivă

оста ́ча
rest

остео ́н
osteo ́n

остеопоро́з
osteoporo ́za

остеоци́т
osteoci ́t

о́стрів
i ́nsulă

осу ́дність
convíngere, conştiínţă

осьови ́й перері ́з
secţiúne axiálă

осьови ́й скеле ́т
schele ́t axia ́l

отама́нщина
atămăníe

отолі ́товий апара́т
aparát otolític

отри́мування
primíre

отру́єння гриба ́ми
otrăvi ́re cu ciupe ́rci

отру́йний
tóxic

отру́йні гриби ́
ciupérci otrăvitoa ́re

отрутохіміка ́т
chimica ́le to ́xice

офіці́йно-ділови ́й стиль
stíl oficiál-administratív

офто́пік
off-tópic

офшо́рна зо́на
zo ́nă offşo ́re

охоло ́дження
răcíre

охоро ́на пра ́ці
protécţia múncii

охоро ́на приро ́ди
ocrotírea natúrii

охря́стя
pericóndru

оцві ́тина
peria ́nt

о́цет
oţét

оцинко ́вування
galvanizáre

оці́нка значень лі ́вої та пра́вої
части ́н рівня ́ння
evaluárea valórilor pắrţilor din stấnga
şi din dreápta ále ecuáţiei

о́цтова кислота ́
aci ́d acétic

о́цтовий альдегі́д
aldehídă acétică

очисні ́ спору ́ди
echipaménte de curăţáre (epuráre)

очи ́стка
curăţáre

очне ́ я ́блуко
glob ocula ́r
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павути́на
pânză de păia ́njen

павути́нна боро ́давка
filiere

павути́нна за ́лоза
gla ́ndă sericigenă

па́гін
lăsta ́r

паді ́ння рі ́чки
cădérea rấului

паке ́т да ́них
pachét de dáte

пакт
pact

пала ́дій
paládiu

пала ́нка
palánkă

палеоантро ́пи
paleoantro ́p

палеоге ́новий пері́од
perioa ́da paleoge ́nă

палеозо ́йська е ́ра
éra paleozo ́ică

палеолі ́т
paleoli ́tic

палеонтоло ́гія
paleontologi ́e

па́ливно-енергети ́чний бала ́нс
echilíbru combustíbilo-energétic

па́ливо
combusti ́bil, carburánt

па́лички (фотореце ́птори)
bastonaşe

палі́тра кольорі́в
pale ́tă de culo ́ri

пальне ́
combusti ́bil

пальни ́к
arzăro ́t

па́морозь
brúmă

па́мпа (пампа ́си)
pa ́mpas

пампе ́ро
pampéro

па́м’ятка приро ́ди
monume ́nt al natúrii

па́м’ятки приро ́ди
monuménte ále natúrii

па́м’ятник
monumént

па́м’ять
memo ́rie

па́м’ять довготрива ́ла
memo ́rie de lúngă durată

па́м’ять комп’ю́тера
memo ́ria calculatórului

па́м’ять короткоча ́сна
memo ́rie de scu ́rtă durată

па́м’ять сенсо ́рна
memo ́rie senzoria ́lă

пандемі ́я
pandemi ́e

пане ́ль інструме ́нтів
pano ́ul de instruménte

пане ́ль атрибу ́тів те ́ксту
pano ́ul atribútelor téxtului

пане ́ль завда ́нь
ba ́ră de ta ́sk-uri

пане ́ль керува ́ння
ba ́ră de dirija ́re

панкреати ́т
pancreati ́tă

панспермі ́я
panspermi ́e

пантео ́н
panteo ́n

па́нщина
corvoa ́dă, boiere ́sc

паперо ́вий
de hârtíe

папі ́р
hârtíe

па́пка
dosa ́r

па́пороті
feri ́gi

пара́ водяна́
peréche de ápă

па́ра (електро ́нів, йо ́нів)
peréche (de electro ́ni, de ióni)

паразити ́зм
parazitísm

паралелепі ́пед
paralelipíped
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парале ́лі
paraléle

паралелогра ́м
paralelogra ́m

паралелогра ́м похи́лий
paralelográm óblic

паралелогра ́м прями ́й
paralelográm drept

парале ́льне з’є́днання
провідникі ́в
conexiu ́ne paralélă a conductorilor

парале ́льне перене́сення
transláţie paralélă

парале ́льні прямі ́
dre ́pte paraléle

парале ́льність
paralelísm

парамагнети ́зм
paramagnetísm

пара́метр
paramétru

пара́метр ци́клу
paramétrul cíclului

па́рамос
páramos

парасимпати ́чний ві ́дділ
вегетати́вної нерво ́вої систе ́ми
pa ́rtea parasintáctică a siste ́mului
nervós vegetati ́v

парафі ́н
parafínă

парафі ́ни
parafíne

парафінотерапі ́я
terapía cu parafínă

паращитоподі ́бні за́лози
gla ́nde paratiroide

парите ́т купіве ́льної
спромо ́жності (ПКС)
paritátea putérii de cumpăráre (PPC)

па́рки
párcuri

парла ́мент (корте ́си, Генера ́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)
parlamént („co ́rtes”, „Státe generále”,
„seim”, „reistág”)

парла ́ментська демокра́тія
democraţíe parlamentáră

парла ́ментська мона ́рхія
monarhíe parlamenta ́ră

парла ́ментський контро ́ль
contro ́l parlamentár

парнико ́вий ефе ́кт
efe ́ct de séră

па́рні при́голосні
consoáne peréche

парнокопи ́тні
paricopita ́te

паро ́ль
parólă (pa ́ssword)

паро ́нім
paroním

пароутво ́рення
vaporizáre

партеногене ́з
partenogene ́ză

парті ́йна номенклату ́ра
nomenclatúra partídului

па́ртія
partíd

парціа ́льний тиск
presiúne parţiálă

пасажироо ́біг
tráfic de călătóri

паса ́ти
vấnturi alizée

пасива ́ція
pasiviza ́re

паси́вне ви ́борче пра́во
vot pasív

паси́вний
pasív

паси́вний за́хист
prote ́cţie pasi ́vă

паси́вний тра ́нспорт
transpórt pasi ́v

паси́вні дієприкме ́тники
particípii pasíve

па́смо
lanţ (de mu ́nţi)

па́спортна систе ́ма
sistém de paşapoárte

пастериза ́ція
pasteriza ́re

патентува ́ння
brevetáre

патоге́нність
patogenita ́te

па́тока
melásă, gluco ́ză alimenta ́ră

патри ́цій
patricián

патрона ́т над ді ́тьми
patronáj asúpra copíilor

па́уза
páuză

пацифіка ́ція
pacifica ́re
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педагогі ́чні програ ́мні за́соби
instruménte de programáre pedago ́gice

пейза ́ж
peisáj

пейза ́жна лі ́рика
lírică peisagístică

пекти́нові речови́ни
substánţe péctice

пелі ́кула
peli ́culă

пента́н
pentán

пенто ́за
pentóză

пепси ́н
pepsi ́nă

пепти ́д
pepti ́dă

пепти ́дна гру ́па
grúpă peptídică

пепти ́дний зв’язо́к
legătu ́ră pepti ́dică

перви ́нна біома ́са
bioma ́sa prima ́ră

перви ́нна структу ́ра моле ́кули
білка ́
structu ́ră prima ́rămolecúlară a proteínei

перви ́нний а́том карбо́ну
atómul primár de Carbo ́n

пе ́рвісна
primitívă

пе ́рвісна, основна ́ власти ́вість
primitíva, proprietátea fundamentálă

пе ́рвісне суспі ́льство
societáte primáră

Перебудо ́ва
Restructuráre

перева ́л
trecătoáre (în mu ́nţi), pas

переви ́щення меж необхі́дної
оборо ́ни
depăşírea límitei de apăráre necesáră

перего ́нка
distila ́re

перегрупува ́ння а́томів у моле ́кулі
reorganizárea ato ́milor într-o molecúlă

передміхуро ́ва за ́лоза (проста ́та)
gla ́nda prosta ́tică (prosta ́tă)

передньоязико ́вий при ́голосний
consoáne antelinguále, labiodentále

передсе ́рдя
átriu, auricul

пере ́клад
tradúcere

перекона ́ння
convíngere

перекрива ́ння електро ́нних
орбіта ́лей
suprapúnerea orbitálilor electro ́nici

перекристаліза ́ція
recristaliza ́re

перелі ́тні птахи́
pắsări călătoáre, migratoare

перело ́м
fractúră

перемика ́ч
butón rádio

перемі ́шування
amestecáre

перемі ́щення
deplasa ́re

перено ́сне зна́чення сло́ва
séns figurát al cuvấntului

перено ́с сло́ва
trécerea cuvíntelor díntr-un rấnd în áltul

переро́бне підприє́мство
întrepríndere de recicláre

перерозпо ́діл електро ́нної
густини ́
redistribuírea densitắţii electro ́nice

переси ́чений ро ́зчин
solúţie saturátă

переставна ́ власти ́вість
додава ́ння
proprietátea comutatívă a adunắrii

переставна ́ власти ́вість мно ́ження
proprietátea comutatívă a înmulţírii

перестано ́вка
permutáţie

перетво ́рення
transformáre

перетво ́рення поді ́бності
transformáre de asemănáre

перетя ́гування
acţiúnea de haşuráre şi târấre a téxtului

перехідна ́ зо́на
zo ́nă de trécere

перехідне ́ дієсло ́во
vérb tranzitív

перехідни ́й елеме ́нт
elemént de tranzíţie

перехідні ́ фо ́рми
fórme de tranzi ́ţie, de trecere

пери ́метр многоку ́тника
perimétrul poligónului

пери ́метр трику ́тника
perime ́trul triúnghiului
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пери ́метр чотирику ́тника
perimétrul patrulatérului

периста ́льтика
peristalti ́sm

перифери ́чна нерво ́ва систе ́ма
siste ́m nervós perife ́ric

перифері ́йне обла ́днання
echipaménte periférice

перифіто ́н
perifi ́ton

пері ́од
perioádă

пері ́од дро ́бу
perioa ́da frácţiei

періодиза ́ція
periodizáre

періоди ́чна систе ́ма хімі ́чних
елеме ́нтів
siste ́m al periodicitắţii eleméntelor
chímice

періоди ́чний зако ́н
le ́gea periódicitắţii

пері ́од напівро ́зпаду
perioáda înjumătăţírii

пері ́од старі ́ння
perioa ́da de imbătrâni ́re

пері ́од фу ́нкції
perioa ́da fúncţiei

пері ́од фу ́нкції головни ́й
perioáda de báză a fúncţiei

пері ́од фу ́нкції спі ́льний
perioáda partajátă a fúncţiei

перламу ́тр
side ́f, „máma pe ́rlei”

перли ́на
pe ́rlă

пе ́рмський пері ́од
perioa ́da permia ́nă

перокси ́ди
peroxízi

пероксисо ́ма
peroxizo ́mi

перпендикуля ́р
perpendicula ́ră

персона ́ж
personáj

персона ́льний комп'ю́тер
calculato ́r personál

персоніфіка ́ція
personificáre

персоніфіко ́вані угрупо́вання
grupúri personaliza ́te

пе ́рша космі ́чна шви́дкість
pri ́ma vitéză cósmică

пе ́рша сигна ́льна систе́ма
pri ́mul siste ́m de semnaliza ́re

пе ́рший зако ́н Ньюто ́на (зако ́н
іне́рції)
pri ́ma le ́ge a lui Newto ́n

пе ́рший за ́кон термодина ́міки
príma lége a termodinámicii

пе ́рші суча́сні лю́ди (неоантро ́пи)
pri ́mii oámeni mode ́rni (neoantrópii)

першозві ́рі
monotreme, prototerieni

пестици ́ди
pesticíde

печені́ги
pecene ́gi

печі ́нка
fica ́t

п’є ́са
piésă

пилевло ́влювач
colecto ́r de práf

пилко́ва тру ́бка
tub polinic

пилова ́ бу ́ря
furtúnă de praf

писе ́мне мо́влення
comunicáre verbálă scrísă

письме ́нник
scriítor

пита ́льне ре ́чення
propozíţie interogatívă

пита ́льні займе ́нники
pronúme interogatíve

пито́ма електропрові ́дність
речовини ́
conductibilitátea eléctrică specífică
a substánţei

пито́ма ене ́ргія зв’язку́
energíe specífică de comunicáre (de
legătúră)

пито́мий о ́пір
rezisténţă specífică

пито́мий о ́пір речовини ́
reziste ́nţa speci ́fică a substa ́nţei

Півде́нний по ́люс
Po ́lul Súd

півко ́ло
semicircumferínţă

півко ́лові кана ́ли
cana ́le semicircula ́re

півку́лі головно́го мо ́зку
emisfe ́re cerebrále

півмі ́сяцеві кла́пани
valvúle semiluna ́re
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Півні́чний по́люс
Po ́lul Nórd

Північноамерика ́нська асоціа ́ція
ві ́льної торгі ́влі (НАФТА)
Asociáţia de Líber Schímb Nord-
Americánă (NAFTA)

піво ́стрів
penínsulă

півплощина ́
semipla ́n

півпряма ́
semidrea ́ptă

півті ́нь
penu ́mbră, semitón

пігме ́нти
pigménţi

підво́дна окра ́їна материка ́
márginea acvátică a continéntului

підзако ́нний нормати ́вно-
правови ́й акт
act normati ́v-jurídic subordonat

підзе ́мні во ́ди
ápe subteráne

підійма ́льна си́ла крила ́ літака ́
fórţa ascensiona ́lă a ari ́pii

підки ́слення
acidificáre

підкорене ́вий ви́раз
expre ́sie de subradicál

підлуго́вування
alcalinizáre

підма ́йстер
uceníc

Піднебе́сна імпе ́рія
impériul celést

підне ́сення до сте́пеня
ridica ́re la putere

підне ́сення до сте́пеня добу́тку
ridica ́rea prodúsului la o pute ́re

підне ́сення до сте́пеня сте́пеня
ridica ́rea putérii la o putére

підприє ́мництво
activita ́te de întreprinzătór

підприє ́мство
întrepri ́ndere

підпрогра ́ма
subprográmă

підрі́вень енергети ́чний
substrát energétic

підря ́дне ре ́чення
propozíţie subordonátă

підря ́дність
subordonáre

підсвідо ́мість
subconştie ́nţă

підсім’ядо́льне колі ́но
genúnchi cotilidonál

підсти ́льна пове́рхня
suprafáţa de aşezáre

підшкі ́рна жиро ́ва кліткови́на
ţesút celuloadipo ́s subcutana ́t

підшлунко ́ва за́лоза
pancrea ́s

підще ́па
portalto ́i

пієлонефри ́т
pielonefri ́tă

пі-зв’язо ́к
legătúra pi (π)

піклува ́ння
tute ́lă, curatélă

пі ́ксел
pi ́xel

піктогра ́ма
pictográmă, icoánă, „sémn”

піктографі ́чне письмо ́
scrisoáre pictográfică

пі ́на
spúmă

піноутво ́рення
formárea spúmei

піноцито ́з
pinocitoză

пірамі ́да
piramída

пірамі ́да пра ́вильна
piramídă regulátă

піриди ́н
piridi ́nă

піри ́т
piri ́tă

піро́л
piról

піро́ліз
piroli ́ză

піроте ́хніка
pirotehníe

пі ́р’я
pe ́ne

пі ́сня
cấntec

пітека ́нтроп
pitencatrop

пі ́хва
vagín

пічни́й газ
gaz de furnál
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пла ́вальний міху ́р
vezi ́că înotătoáre

пла ́вальні пере ́тинки
membráne înotătoare

плавці ́
înotătoáre

пла ́гін
plugín

пла ́зма
pla ́smă

пла ́зма кро ́ві
pla ́smă sangvi ́nă

плазмати ́чна мембра́на
membránă plasma ́tică

плазмі́да
plasmi ́dă

плазмо ́ліз
plasmoli ́ză

план «Барбаро ́сса»
plánul „Barbaróssa”

планіме ́трія
planimetri ́e

планкто ́н
plancto ́n

план «Ост»
plánul „Ost”

плантаці ́йні культу́ри
cultúri de plantáţii

план те́ксту
plánul téxtului

планше ́тний комп’ю́тер
calculato ́r tablétă

пласти ́ди
plasti ́de

пла ́стик
plástic

пластифіка ́тор
plastifiánt

пласти ́чний о́бмін
metabolism pla ́stic

пластма ́са
másă pla ́stică

пла ́тина
plátină

платфо ́рма (да ́вні платфо ́рми,
молоді́ платфо ́рми)
platfo ́rmă (platfo ́rme véchi, tínere)

плауни ́
lichopodiofite

плаце ́нта
place ́ntă

плебе ́ї
plebíi

плебісци ́т
plebisci ́t

плевра ́льна порожни ́на
cavita ́tea pleurálă

плезіоза ́ври
plesioza ́ur

племінни ́й сою ́з
uniúne tribálă

пле́м’я
trib

плече ́ си́ли
úmărul fo ́rţei

плита ́ платфо ́рми
pla ́ca platfo ́rmei

плід
făt

плодове ́ ті́ло
corp de fructuaţie

пло́ский конденса ́тор
condensato ́r plat

пло́скі хви ́лі
únde pláte

плоскогі ́р’я
podíş, plato ́u

плоскосто ́пість
platipodi ́e

пло́тер
plótter

пло́ща
ária

пл ́оща квадра́та
ária pătrátului

пло́ща кру́га
ária cércului

пло́ща многоку ́тника
ária poligónului

пло́ща паралелогра ́ма
ária paralelográmului

пло́ща пове́рхні прямоку ́тного
паралелепі ́педа
ária supraféţei paralelipipédului
dreptunghiulár

пло́ща прямоку ́тника
ária dreptúnghiului

пло́ща прямоку ́тного трику ́тника
ária triúnghiului dreptúnghic

пло́ща трапе́ції
ária trapézului

пло́ща трику ́тника
ária triúnghiului

площина ́
plan

площина ́ симе ́трії
plan de simetríe
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площи́нна моле ́кула
molecúlă plátă

плуто ́ній
plutóniu

плю ́мбум
plúmb

плюралі ́зм
pluralísm

пля́жі
pláje

пля́ма
pátă

пневмоні ́я
pneumoni ́e

пневмото ́ракс
pneumotoráx

побі ́чна опти́чна вісь
áxă o ́ptică alăturátă

побі ́чна підгру ́па
subgrúpă secundáră

побі ́чний проду ́кт
prodús secundár

побудо ́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі
construírea unéi imágini într-o oglíndă
plátă

побуто ́ва ле́ксика
léxic uzuál

поведі ́нка люди ́ни
comportame ́nt umán

поверхне ́вий на́тяг рідини ́
tensiúnea de suprafáţă a lichídului

поверхне ́во акти ́вна речовина ́
(ПАР)
substa ́nţă acti ́vă de suprafáţă

пове ́рхня до́тику
suprafáţă de contáct,de tange ́nţă

пове ́рхня стика ́ння речови́н
suprafáţa intrắrii în contáct
a substánţelor

пове ́рхня тіла
suprafáţa co ́rpului

повзуно́к
curso ́r

повідо ́млення
mesáj

пові ́ки
pleoa ́pe

по ́вінь
inundáţie

по ́вість
povestíre

по ́вість-ка ́зка
povestíre-básm

повітроно́сна (основна ́) ткани ́на
ţesút de ba ́ză aerifer

повітропла ́вання
aeronaútică

пові ́тря
áer

пові ́тряна ма́са
másă de áer

пові ́тряне ди ́хання
respiráţie aeria ́nă

пові ́тряне жи́влення
alimenta ́ţie aeria ́nă

пові ́тряні ко́рені
rădăci ́ni aerie ́ne

пові ́тряні мішки ́
saci áerieni

пові ́тряно-реакти́вний двигу ́н
moto ́r cu rea ́cţie aeroreactór

по ́вна фо́рма прикме ́тника
fórma complétă a adjectívului

по ́вне відбива ́ння
refle ́cţie tota ́lă

по ́вне домінува ́ння
domina ́ţă comple ́tă

по ́вне зате ́мнення
ecli ́psă tota ́lă

по ́вне ім'я ́ фа ́йлу (специфіка ́ція
фа ́йлу)
númele complét al fişiérului (specificáţia
fişiérului)

по ́вне перетво ́рення
metamorfoză comple ́tă

по ́вне ре ́чення
propozíţie complétă

повноголо ́сся
în glás táre, déplin, pleniso ́n

поворо́т навко ́ло поча ́тку
координа ́т
rotáţie în júrul oríginii de coordonáte

повто ́рення
repetáre

повто ́ри (рефре ́н)
repetắri (refrén)

поглина ́льна ба ́шта
turn de abso ́rbţie

поглина ́ч
absorbánt

погли ́нута до ́за випромі ́нювання
dóză de rádiaţie absorbi ́tă

пого ́да
timp

пода́ток
impo ́zit
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подві́йна сіль
sáre dúblă

подві́йна спіра ́ль ДНК
spirálă dúblă a ADN-ului

подві́йне ди ́хання
respiráţie dúblă

подві́йне заплі ́днення
fecunda ́re du ́blă

подві́йне кла ́цання
cli ́c dúblu

поді ́бність
similitúdine

поді ́бні трику ́тники
triúnghiuri similáre

поді ́бні фігу ́ри
figu ́ri similáre

поді ́бні чле ́ни
te ́rmeni similári

поді ́ї несумі ́сні
eveniménte incompatíbile

поді ́ї рівноймові ́рні
eveniménte egál probábile

поді ́ї рі ́вноможли ́ві
eveniménte egál posíbile

по ́ділка
diviziúne

по ́діл кліти ́ни
diviziunea celúlei

по ́діл кліти ́ни на́впіл
diviziunea celúlalară binară

по ́діл пра ́ці
diviziu ́nea mu ́ncii

поді ́я
evenimént

поді ́я, частот ́а
evenimént, frecvénţă

поді ́я випадко ́ва
evenimént aleato ́riu

поді ́я достові́рна (вірогі ́дна)
evenimént adevărát (veritabil)

поді ́я елемента ́рна
evenimént elementár

поді ́я неможли́ва
evenimént imposíbil

поді ́я протиле ́жна
evenimént opús

поді ́я сприя ́тлива
evenimént favorábil

подка ́сти (блогка́сти)
fişiére média digitále

подра ́знення шкі́ри
iritárea piélii

подрі ́бнення
mărunţi ́re, fragmentáre, fracţiona ́re

подру ́жжя
cúplu căsătorít

пое́зія
poezíe

пое́ма
poém

поети ́чна мо ́ва
limbáj poétic

пожежонебезпе ́чний
nesiguránţă incendiáră

позакліти ́нне тра́влення
dige ́stie extracelula ́ră

позая ́дерна спадко ́вість
eredita ́te extranuclea ́ră

позба ́влення батькі ́вських прав
lipsírea drépturilor părintéşti

позба ́влення во ́лі
privárea libertắţii

позити ́вний заря ́д
sárcină poziti ́vă

позиці ́йна війна ́
răzbói poziţionál

по ́значка висоти ́
sémnul înălţímii

позовна ́ зая́ва
cérere de revendicáre

пока ́жчик ми́ші
indicato ́rul mo ́use-ului

показни ́к сте́пеня
expone ́ntul pute ́rii

покара ́ння
pedea ́psă, sancţiu ́ne

по ́клади руди́
depózite de mineréu

покоза ́чення
încăzăcíre

покривна ́ ткани ́на
ţesút protecto ́r

покритонасі ́нні (квітко ́ві)
angiospe ́rme (plante cu flo ́ri)

по ́ле
câmp

по ́ле зі спи́ском
câmp cu lístă

полемі ́чна літерату ́ра
literatúră polémică

по ́ле то́чкового заря́ду
câmp de încărcáre punctifo ́rmă

поліамі ́дне волокно ́
fíbră poliamídică

полівінілхлори ́д (поліхлорвіні ́л)
clorúră de poliviníl (bifeníl policlorurát)

полігібри ́дне схре ́щування
polihibrida ́re, încrucişare polihibridă
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поліго ́н відно ́сних часто́т
poligo ́nul frecvénţelor relatíve

поліембріоні ́я
poliembrioni ́e

поліесте ́рове волокно ́
fíbră poliestérică

поліетиле́н
polietile ́nă

поліконденса ́ція
policondensa ́re

поліконфесі ́йність
policonfesionalísm

поліло ́г
conversáţie a mai múltor persoáne

поліме ́ри
poliméri

полімериза ́ція
polimeriza ́re

поліме ́рний
poliméric

поліме ́р (термопласти́чний,
термореакти ́вний)
polime ́r (termoplástic, termoreactív)

поліморфі ́зм
polimorfi ́sm

полінуклеоти ́д
polinucleotídă

полі ́п
políp

поліплоїді ́я
poliploidi ́e

поліпропіле ́н
polipropilénă

по ́ліс
pólis

полісахари ́д
polizahari ́dă

полісо́ма (полірибосо ́ма)
polizo ́m

полістире ́н
polistirén

Полі́ська Січ
Sécea Polésiei

політеї́зм
politeísm

політиза ́ція
politizáre

полі ́тика децентраліза ́ції
política de decentralizáre

полі ́тика регіоналіза ́ції
política de regionalizáre

полі ́тика «самоізоля ́ції»
política „autoizolắrii”

полі ́тика «умиротво ́рення»
política „împăcắrii”

полі ́тико-географі ́чне
і геополіти ́чне поло ́ження
aşezárea polítică, econo ́mică
şi geopolítică

політи́чна геогра́фія
geografíe polítică

політи́чна емігра ́ція
emigráre polítică

політи́чна па́ртія
partíd polític

політи́чна реабіліта ́ція
reabilitáre polítică

політи́чна роздро ́бленість
fărămiţare polítică

політи́чний режи ́м
regi ́m polític

полк
regimént, polc

поло ́ги
náştere

полони ́на
pa ́jişte alpi ́nă

поло ́ній
polo ́niu

по ́лум’я
flácără

полю́ддя
mulţíme

полюси ́ ку́лі
pólurile sférei

полю́ція
polu ́ţie

поляриза ́тори
polarizato ́ri

поляриза ́ція сві ́тла
polarizárea lumínii

поля ́рна моле ́кула
molecúlă poláră

поля ́рна ніч
noápte poláră

поля ́рна систе́ма координа ́т
sistém polár de coordonáte

поля ́рне ко ́ло
cerc polár

поля ́рний день
zíuă poláră

поля ́рний зв’язо ́к
legătúră pola ́ră

поля ́рний кут
únghi polár

поля ́ сторі ́нки
cấmpurile páginii
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«Помара ́нчева револю ́ція»
revolúţia portocalíe

поми ́лування
iertáre

пом’я́кшення води ́
dedurizárea ápei

пони ́ження (концентра ́ції,
температу ́ри, ти́ску)
scădérea (concentráţiei, temperatúrii,
presiúnii)

поня́ття про пла́зму
concéptul de plásmă

поп–арт
pop-art

попере ́джувальне або відля ́куюче
заба ́рвлення
coloráţie de avertizare

попере ́дній (ви ́сновок,
розраху ́нок)
preliminár (-ă) (conclúzie, cálcul)

попере ́чні хви́лі
únde transversále

по ́піл
cenúşă

популяриза ́ція са ́йту
popularizárea sité-ului

популяці ́йні хви ́лі (хви ́лі життя́)
fluctuaţii populaţionale

популяці ́йно-статисти ́чний ме ́тод
metóda populaţional-stati ́stică

популя ́ція
popula ́ţie

попу ́тний газ
gaz asociát

по ́ра
por

по ́ристість
porozitáte

порівня́льний
comparatív

порівня́льний ме ́тод дослі́дження
metóda comparatívă de cerceta ́re
descripti ́vă

порівня́ння
comparáţie

порівня́ння відрі́зків
comparárea segméntelor

порівня́ння десятко ́вих дро́бів
comparárea frácţiilor zecima ́le

порівня́ння звича́йних дро ́бів
comparárea frácţiilor ordina ́re

порівня́ння куті́в
comparárea únghiurilor

порівня́ння натура ́льних чи́сел
comparárea nu ́merelor naturále

поро́ги
práguri

поро́да
rásă

порожни ́на
cavitáte

порожни ́нне тра ́влення
dige ́stie cavitară

порожни ́сті кістки ́
oase cavitare

пороро ́ка
pororo ́că

порохува ́тий
prăfós

порошкоподі ́бний
sub fórmă de práf

по ́рто–фра ́нко
Porto-Franco

портре ́т
portrét

пору ́шення ста ́ну рівнова ́ги
încălcárea stắrii de echilíbru

порцеля ́на
porţela ́n

порцеля ́нова сту ́пка
tacấm de porţelán

порцеля ́нова ча ́шка
cánă de porţelán

порядко ́вий но ́мер елеме ́нта
nu ́mărul de o ́rdine al eleméntului

поря́дкові числі ́вники
numerále ordinále

поря́док слів
órdinea cuvíntelor

посві ́дчення
certificát

посила ́ння
referínţă

посила ́ння на кліти ́нку
referínţă la celúlă

послання ́
mesáj

послідо ́вне з’є́днання провідникі ́в
conexiúne în série a conductórilor

послідо ́вність, обме́жена зве́рху
şir limitát de sus

послідо ́вність, обме́жена зни ́зу
şir limitát de jos

послідо ́вність амінокисло́тних
за ́лишків
succesivitátea résturilor de aminoacízi
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послідо ́вність збі ́жна
şir convergént

послідо ́вність зроста ́юча
şir crescătór

послідо ́вність моното́нна
şir monoto ́n

послідо ́вність незроста́юча
şir necrescătór

послідо ́вність необме ́жена
şir nelimitát

послідо ́вність нескінче́нна
şir infinít

послідо ́вність нескінче́нно мала ́
şir infinít de mic

послідо ́вність неспадна ́
şir nedescrescătór

послідо ́вність нуклеоти́дів
succesivitáte de nucleotíde

послідо ́вність обме́жена
şir mărginít

послідо ́вність розбі́жна
şir divergént

послідо ́вність скінче́нна
şir finít

послідо ́вність спадна ́
şir descrescătór

послідо ́вність стаціона ́рна
şir constánt

посмуго ́вана м’я́зова тканина ́
ţesút muscula ́r stria ́t

посо ́бник
complíce

поста ́ва
postúră, ţinută

постембріона ́льний пері ́од
perioa ́dă postembriona ́ră

постембріона ́льний ро ́звиток
dezvolta ́re postembriona ́ră

пості ́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)
memo ́rie permanéntă (ROM)

пості ́йна ткани́на
ţesút permane ́nt

пості ́йний електри ́чний струм
curént eléctric constánt

постіндустріа ́льні держа ́ви
státe postindustriále

постмодерні ́зм
posmodernísm

постула ́т
postula ́t

по ́суд хімі ́чний
vesélă chímică

посяга ́ння
atác, încălcáre

по ́таш
pota ́să, carbona ́t de pota ́siu

потенціа ́л, різни ́ця потенціалів
potenţiál, diferénţa în potenţiál

потенціа ́л приро ́дно-ресу ́рсний
potenţiál de resúrse naturále

потенціа ́льна ене́ргія
energi ́e potenţia ́lă

потенціа ́льна ене́ргія
гравітаці ́йної взаємоді ́ї
матеріа ́льних то́чок
energía potenţiálă a interacţiúnii
gravitaţionále a púnctelor materiále

потенціа ́льна ене́ргія пру́жно-
деформо ́ваної пружи ́ни
energía potenţiálă a unúi arc deformát
elástic

потенціа ́льна ене́ргія ті́ла,
пі ́днятого над земле ́ю
energía potenţiálă a co ́rpului ridicát
deasúpra pămấntului

потенціюва ́ння
potenţiére

поті ́к електро ́нів
flúx de electro ́ni

потові ́ за ́лози
gla ́nde sudoripa ́re

пото ́кова презента ́ція
prezentáre în flux

пото ́чна кліти ́нка (комі ́рка)
celúlă curéntă

пото ́чне зна ́чення величини ́
valoárea curéntă a mărímilor

потрі ́йний зв’язо ́к
legătu ́ră tri ́plă

похи ́ла
óblică

похи ́лий вік
vấrstă înainta ́tă

похідна ́
derivátă

похідна ́ добу́тку
deriváta prodúsului

похідна ́ дру́га
deriváta a do ́ua

похідна ́ n-го поря ́дку
deriváta de o ́rdinul n

похідна ́ скла ́деної фу ́нкції
deriváta fu ́ncţiei compu ́se

похідна ́ сполу́ка
compús derivát

похідна ́ су́ми
deriváta súmei
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похідна ́ ча́стки
deriváta cấtului

похідні ́ гру ́пи (ОУН)
grúpuri deriváte

похідн ́і елемента ́рних фу ́нкцій
deriváta fúncţiilor elementáre

похідні ́ прийме ́нники
prepozíţii proveníte din álte pắrţi
de vorbíre

похо ́дження мо ́ви
oríginea limbájului

початкова ́ концентра ́ція
concentráţie iniţiálă

початко ́ве заванта́ження
descărcáre iniţiálă

поча ́ток ві ́дліку
începútul enumerắrii

поча ́ток координа ́т
oríginea de coordonáte

поча ́ток про́́меня
oríginea semidre ́ptei

поши́рене ре ́чення
propozíţie dezvoltátă

поши́рення радіохви ́ль
distribúţia úndelor rádio

поши́рення хімі ́чних елеме ́нтів
distribúţia eleméntelor chímice

пошто́вий кліє ́нт
clie ́nt de po ́ştă

пошто́вий се ́рвер
sérver de póştă

пошуко ́ва поведі ́нка
comportame ́nt de căuta ́re

пошуко ́ва систе́ма
moto ́r de căuta ́re

пошуко ́вий за ́пит
cérere de căutáre

поя ́ва (за ́паху, заба́рвлення)
aparíţia (miro ́sului, culórii)

поя ́снення
explicáţie

поясо ́к
zonulă, clitelum

права ́ люди ́ни
dre ́pturile o ́mului

права ́ люди ́ни і громадя ́нина
drepturíle o ́mului şi cetăţeánului

пра́вила диференціюва ́ння
réguli de diferenţiére

пра́вила знахо ́дження
диференціа ́ла
réguli de determináre a diferenţiálei

пра́вила інтегрува ́ння
régulile integrắrii

пра́вило екологі́чної пірамі ́ди
re ́gula pirami ́dei ecolo ́gice

пра́вило квантува ́ння Бо ́ра
régula de cuantizáre a lui Bohr

пра́вило (Клечко́вського,
Марко ́вникова, Ху ́нда, безпе ́ки)
régula (Kleciko ́vsky, Marko ́vnikov,
Hund, securitắţii)

пра́вило Ле ́нца
re ́gula lui Lénz

пра́вило лі́вої руки ́
régula mấinii stấngi

пра́вило моме́нтів
re ́gula mome ́ntelor

пра́вило паралелогра ́ма
re ́gula paralelográmului

пра́вило пра́вої руки ́
re ́gula mâínii drepte

пра́вило све́рдлика
re ́gula burghíului

пра́вильність мо ́влення
vorbírea coréctă

пра́во
drept

правова ́ держа ́ва
stat de drept, jurídic

правови ́й інститу ́т
institút jurídic

правови ́й прецеде ́нт
precede ́nt juri ́dic

правови ́й ста́тус
statu ́tul juri ́dic

правовідно ́сини
rapórturi de drept

пра́во вла́сності
drept de proprieta ́te

правозастосува ́ння
aplicárea légii

правозахисни ́й рух
mişcárea drépturilor ómului

правозахисни ́к
apărătór de drépturi

правозна ́вство
dre ́pt, jurisprude ́nţă

правонасту ́пництво
succesiu ́ne de drept

право́пис
ortografíe, scríere coréctă

правопору ́шення
infracţiúne

правосу ́ддя
justíţie

правотво ́рчість
legiferáre
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правочи ́н
tranzácţie juri ́dică

«Пра ́зька весна́»
„Primăvára din Prága”

прамо ́ва (мо ́ва-осно ́ва)
límbă de báză

прапоре ́ць
steguléţ, pavilio ́n

праслов’я ́нська мо́ва
límba slavo ́nă véche

працівни ́к
lucrăto ́r, angaja ́t

предикат ́и рівносил ́ьні
predicáte echivalénte

предика ́т тото ́жно і ́стиний
predicát idéntic reál

предика ́т тото ́жно хи́бний
predicát idéntic fals

пре ́дки людиноподі ́бних мавп
strămóşi ai măimu ́ţelor antropoide
hominide

предме ́т біоло ́гії
obiéctul biologi ́ei

предме ́тна га ́лузь
doméniu de activitáte

предме ́т правово ́го регулюва ́ння
obiéctul reglementắrii legále

представни ́к
reprezentánt

представни ́цтво у суд ́і
reprezentárea în instánţă

презента ́ція
prezentáre

Президе ́нт Украї ́ни
Preşedíntele Ucraínei

презу ́мпція невинува ́тості
prezúmţia de nevinovăţi ́e

пре ́рія
pre ́rie

пре ́фікс
prefíx

префікса ́льний спо ́сіб
словотво ́рення
mijlo ́c de formáre a cuvíntelor prin
prefixáre

префікса ́льно-суфікса ́льний
спо ́сіб словотво́рення
mijlo ́c de formáre a cuvíntelor prín
prefixáre-sufixáre

префікса ́ція
prefixáre

преципіта ́т
precipita ́t

приватиза ́ція
privatizáre

привла ́снювальне господа́рство
gospodăríe privátă

при ́голосний
consoánă

приготува ́ння (ро ́зчину, су́міші)
preparárea (solúţiei, améstecului)

прида́тки яє ́чка
epididi ́m

приєдна ́ння електро ́нів
alăturárea electro ́nilor

приєдна ́ння реа ́кція
reácţie de alăturáre

при ́зма
pri ́smă

при ́зма похи ́ла
prísmă óblică

при ́зма пра ́вильна
prísmă regulátă

при ́зма пряма ́
prísmă dreáptă

прийма ́ти електро ́ни
primí electro ́ni

прийме ́нник
prepozíţie

прийо ́мна сім’я ́
famílie adoptívă

при ́казка
provérb

при ́кладка
apoziţíe

прикладне ́ зна ́чення хі́мії
valoárea chimíei aplicáte

прикладне ́ програ ́мне
забезпе ́чення
prográme de aplica ́ţii

прикме ́тник
adjectív

при ́лад
aparát

прила ́ддя
acceso ́rii

при ́листки
stipe

приляга ́ння
aderáre

прима ́ти
prima ́te

прими ́рення
împăcáre

примо ́вка
epigrámă
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примусо ́ві за ́ходи виховно ́го
хара́ктеру
măsúri forţáte de natúră educaţionálă

примусо ́ві за ́ходи меди ́чного
хара́ктеру
măsúri forţáte de natúră medicálă

при ́нтер
imprima ́ntă

при ́нцип IP-адреса́ції
princípiul adresắrii IP

при ́нцип Гю ́йгенса
princi ́piul lui Huygéns

при ́нцип Гю ́йгенса-Френе ́ля
princípiul Huygens-Fresnel

при ́нцип ді́ї теплово́го двигуна ́
princípiul moto ́rului térmic

при ́нцип еконо́міки кейре ́цу
princípiul economíei lui Kéizer

при ́нцип (Ле Шательє́, Па ́улі,
протите ́чії, теплоо ́бміну)
princípiu (Le Chatelier, Pauli,
contracurént, schímbului de căldúră)

при ́нцип радіозв’язку́
princípiul comunicáţiilor rádio

при ́нцип суперпози́ції полі ́в
princípiul suprapúnerii cấmpurilor

при ́нцип суперпози ́ції потенціа́лів
princípiul suprapúnerii potenţiálelor

при ́пис
cerínţă, órdin, instrúcţie

припли ́ви і відпли ́ви
flúxurile şi reflúxurile

припу ́щення
presupúnere, supozíţie, ipotéză

при ́ріст аргуме ́нту
cre ́şterea argume ́ntului

при ́ріст фу ́нкції
cre ́şterea fu ́ncţiei

приро ́дна екосисте́ма
ecosiste ́m naturál

приро ́дна копа ́лина
mineréu naturál

приро ́дне забру ́днення
polua ́rea naturală

приро ́днє джерело ́
súrsă naturálă

приро ́дний газ
ga ́z natura ́l

приро ́дний добі ́р
sele ́cţie naturálă

приро ́дний запові ́дник
rezerváţie naturálă

приро ́дний імуніте ́т
imunita ́te naturálă

приро ́дний ко ́мплекс
(географі ́чний ландша ́фт)
comple ́x naturál (landşáft (peisáj)
geográfic)

приро ́дний рух (відтво́рення)
насе ́лення
mişcárea naturálă a populáţiei

природни ́ча нау ́ка
ştiínţă naturálă

природни ́чо-науко ́вий підхі ́д
abordáre naturál-ştiinţífică

приро ́дні (географі ́чні)
компоне ́нти
componénte naturále (geográfice)

приро ́дні зо́ни (географі ́чні зо́ни)
zo ́ne naturále (zo ́ne geográfice)

приро ́дні ресу ́рси
resúrse naturále

приро ́дні умо ́ви
condi ́ţii naturále

приро ́дно-запові ́дний фонд
Украї́ни
fóndul naturál de rezerváţii al Ucraínei

приро ́дня радіоакти ́вність
radioactivitáte naturálă

природокористува ́ння
valorificárea natu ́rii

природоохоро ́нні терито́рії
terito ́rii proteja ́te, arii protejate

присві ́йні займе ́нники
pronúme posesíve

присві ́йні прикме́тники
adjectíve posesíve

присво ́єння
însuşíre

приско ́рення
acceleráţie

приско ́рення ві ́льного паді ́ння
acceleráţia căde ́rii li ́bere

приско ́рення прямоліні ́йного ру ́ху
acceleráţia mişcắrii rectilínii

прислі ́вник
advérb

прислі ́в’я
zicálă, zicătoáre

пристінко ́ве тра ́влення
dige ́stie parenterálă

пристосува ́ння до навко ́лишнього
середо ́вища
adapta ́rea la médiul înconjurătór

при ́стрій
dispoziti ́v

при ́стрій управлі ́ння
unitáte de contro ́l
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при ́строї вве́дення та ви ́ведення
інформа ́ції
aparáte de introdúcere şi de extrágere
a informáţiei

при ́судок
predicát

прися ́жні
juráţi

при ́тча
parábolă

притяга ́ння
atrácţie

прихо ́ваний файл
fişie ́r ascu ́ns

прихо ́вані си́мволи
simbo ́luri ascúnse

прище ́па
alto ́i

пріо́ни
prióni

про ́ба
próbă, test

про ́ба Манту ́
te ́stul Mantú

пробі ́рка
eprube ́tă

пробіркотрима ́ч
supo ́rt, fixato ́r de eprube ́tă

про ́бка
dop

про ́бна або trial (англ. trial -
випро́бування) ліце ́нзія
licénţă de próbă sáu triál (triál- din
engléză - încercáre)

про ́бний експериме ́нт
experimént de próbă

«Пробу ́дження А́зії»
„Trezírea Asiei”

прова́йдер
provi ́der

провідна ́ зо́на
zo ́nă conducătoáre

провідна ́ ткани ́на
ţesút conducătór

провідни ́й пучо́к
fascícul conducătór

провідни ́к
ghid, conducăto ́r

провідники ́ та діеле́ктрики
в електри ́чному по ́лі
conductóri şi dieléctrici în câmp eléctric

прові ́дність (електри ́чна, те́пло-)
conductivitáte (eléctrică, de căldúră)

прові ́нція
províncie

прогестеро ́н
progestero ́n

прогно ́з пого ́ди
progno ́ză méteo

програва ́ч мультиме ́діа
(медіапле ́єр)
média pláyer

програ ́ма
prográm

програ ́ма-переклада ́ч
prográm de tradúcere

програ ́ми захо ́плення зву́ку
і ві ́део (гра ́бери)
prográme de captáre aúdio şi vídeo
(grábber)

програ ́ми конверта́ції фа ́йлів
prográme de convérsie a fişiérelor

програ ́ми опрацюва́ння
мультимеді ́йних да ́них
prográme de prelucráre a dátelor
multimédia

програмі ́ст
programatór

програ ́мне забезпе ́чення
so ́ft

програ ́мні за ́соби навча ́льного
призна ́чення
mijloáce de prográmare educaţionále

програмува ́ння
programáre

прогу ́л
abse ́nţă nemotivátă

про ́дих
stoma ́tă

продихо ́ва щіли ́на
ostiolă

продихо ́ві кліти ́ни
celu ́le stoma ́tice

продово ́льча розкла ́дка
schémă alimentáră

продукти ́вність екосисте ́ми
productivita ́tea ecosiste ́melor

проду ́кти харчува ́ння
produ ́se alimenta ́re

проду ́кт переро́бки
prodús de prelucráre

продуце ́нти
producătóri

прое́кт
proiéct

проекці ́йний апара ́т
aparát de proie ́cţie
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прое́кція
proiécţie

прое́кція ка ́тета на гіпотену ́зу
proiécţia catétei pe ipotenúză

прожитко ́вий мі ́німум
mínim de subzisténţă

про ́за
próză

прозо ́ва мо ́ва
limbájul prózei

прокаріо ́ти
procario ́te

прока ́т мета ́лів
laminárea metálelor

Прокурату ́ра Украї́ни
Procuratúra Ucraínei

про ́мені доповня ́льні
semidrépte complementáre

про ́мені парале ́льні
semidrépte paraléle

про ́мені перпендикуля ́рні
semidrépte perpendiculáre

промисло ́ва револю́ція
revolúţie industriálă

промисло ́ве видобува ́ння
extrácţie industriálă

промисло ́вий ву́зол
nod industria ́l

промисло ́вий ко́мплекс
compléx industriál

промисло ́вий пункт
punct industriál

промисло ́вий райо ́н
raión industriál

промисло ́вість
indu ́strie

промисло ́во-фіна́нсова гру ́па
grup industriál şi financiár

проміжне ́ успадкува ́ння
moştenire intermediară

проміжни ́й мо ́зок
creie ́r intermedia ́r

проміжни ́й хазя ́їн
gazdă intermedia ́ră

проміжни ́й хара́ктер
успадкува ́ння
caractér intermedia ́r moşteni ́t

проміжні ́ кліти ́ни
celu ́le intermedia ́re

промі ́ле (‰)
promi ́lă

про ́мінь
ráză

про ́мінь координа ́тний
semidreáptă de coordonáte

прони ́кність
permeabilitáte

пропа ́н
propán

пропа ́н-бута́нова фра ́кція
frácţia propán-bután

пропа ́нова кислота ́
acíd propánic

пропе ́н (пропіле ́н)
propilén

пропі ́л
propíl

пропі ́н
propín

пропласти ́ди
proplasti ́de

пропліопіте ́ки
propliopitéci

пропорці ́йна ви ́борча систе ́ма
sistém electorál proporţionál

пропо́рція
propo ́rţie

пропріореце ́птори
propriorecepto ́ri

проро ́сток
ge ́rmen

Просві ́тництво
iluminism

«проспе ́риті»
„prospériti”

проста ́ речовина ́
substa ́nţă si ́mplă

просте ́ о́ко
óchi si ́mplu, ocel

просте ́ ре ́чення
prozíţie símplă

просте ́ суцві́ття
infloresce ́nţă si ́mplă

прости ́й життє ́вий цикл
ci ́clu si ́mplu de viáţă

прости ́й зв’язо ́к
legătúră, conexiúne símplă

прости ́й при ́судок
predicát símplu

прости ́й суперфосфа ́т
superfosfát símplu

прості ́ білки ́
protei ́ne si ́mple

прості ́ ві́руси
vi ́ruşi si ́mpli

прості ́ механі́зми
mecani ́sme si ́mple
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про ́стір елемента́рних поді́й
spáţiul eveniméntelor elementáre

прості ́ числі́вники
numerále símple

просторі ́ччя
vorbíre símplă

просторо ́ва будо́ва
structúră spaţiálă

просторо ́ва ізомері́я
izomeríe spaţiálă

просторо ́ва моле ́кула
molecúlă spaţiálă

просторо ́вий йон
ión spaţiál

просту ́пок
contravénţie, deli ́ct

протеї ́д
proteid, proteină

протектора ́т
protectorát

протекціоні ́зм
protecţioni ́sm

протерозо ́йська е́ра
éra proterozo ́ică

протестанти ́зм
protestanti ́sm

протиді ́я
opozíţie

протиле ́жний проце ́сс
procés opús

протиста ́влення
opúnere, antitéză

проти ́сти
proti ́ste

про ́тій
prótiu

прото ́ка
strâmtoa ́re

протоко́л
protocol

протоліти ́чна тео́рія
teoría protoelítică

прото ́н
protón

протонува ́ння
protonáre

протопла ́ст
protopla ́st

профа ́за
profa ́ză

професі ́йна спі́лка (профспі ́лка)
sindicát profesionál

професі ́йний теа́тр
teátru profesionál

професіоналі ́зм
profesionalísm

профіла ́ктика
profilaxi ́e

прохідні ́ ри ́би
pe ́şti migratori

прохо́дження сві ́тла че́рез
пло́скопарале ́льну пласти ́ну
trécerea lumínii príntr-o plácă paralélă

прохо́дження сві ́тла че́рез
трику ́тну при́зму
trécerea lumínii príntr-o prísmă
triunghiuláră

процеду ́ра
procedúră

проце ́сор
proceso ́r

пружи ́нний ма́ятник
pendúl cu arc

пру ́жні деформа́ції
deformắri elástice

пряма ́
dreáptă

пряма ́ мо ́ва
vorbíre diréctă

пря ́ма пропорці ́йна зале ́жність
depende ́nţă dire ́ct proporţiona ́lă

пря ́ма пропо́рція
proporţionalitáte diréctă

пряма ́ реа ́кція
reácţie diréctă

пряме ́ зна ́чення сло ́ва
sénsul diréct al cuvấntului

прями ́й ро ́звиток
dezvolta ́re dire ́ctă

пря ́мі, що перетина ́ються
drépte ce se intersecteáză

пря ́мі перпендикуля ́рні
drépte perpendiculáre

прямоку ́тний паралелепі ́пед
paralelipipéd dreptu ́nghic

прямоку ́тник
dreptu ́nghi

прямоку ́тні координа ́ти
coordonáte rectanguláre

прямоліні ́йний рух
mişcáre rectilínie

псевдонау ́ка
pseudoştiínţă

псевдоподі ́ї
pseudopode

псилофі ́ти
psilofi ́te
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психастені ́я
psihasteni ́e

психо ́з
psiho ́ză

психолінгві ́стика
psiholingvístică

птахи ́
pắsări

птахівни ́цтво
avicultu ́ră

пташи́ні база́ри
piéţe de pắsări (monuménte ale natúrii)

птероза ́ври
pteroza ́uri

публіка ́ція
publicáţie

публіцисти ́чний стиль
stílul publicístic

публі́чна адміністра ́ція
administráţie públică

публі́чний поря́док
órdine públică

пу́головок
mormolo ́c

пульвериза ́тор
pulverizato ́r

пульсу ́ючий струм
cúrent pulsatór

пунктогра ́ма
punctográmă

пунктуаці ́йна поми ́лка
greşeálă de punctuáţie

пунктуа ́ція
punctuáţie

пупови ́на
cordo ́n ombilica ́l

пури ́н
purínă

пури ́нова осно ́ва
ba ́ze puri ́nice

пуск
sta ́rt

пусте ́лі
pusti ́i

путч
púci

пух
puf

п’ятивале ́нтний елеме ́нт
elemént pentavalént

п’ятирі ́чка
cincina ́l

п’ятичле ́нний цикл
cíclul cu cínci mémbri
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Р
рад
rad

Ра ́да Безпе́ки
Ráda Securitắţii

Ра ́да Євро́пи
Ráda Európei

Ра ́да націона ́льної безпе ́ки
і оборо ́ни Украї ́ни
Consíliul Naţionál de Securitáte
şi Apăráre al Ucraínei

радика ́л
radicál

радика ́л (хімі́чний)
radicál (chímic)

радика ́льний механі ́зм
mecanísm radicál

радіа ́льна симетрі ́я
simetri ́e radiálă

радіа ́́н
radián

радіа ́нна мі́ра
măríme în radiáni

ра́дій
rádiu

радіоакти ́вне випромі ́нювання
radiáţie radioacti ́vă

радіоакти ́вний ро ́зпад
dezintegráre radioactívă

радіоакти ́вні нуклі ́ди
nucli ́zi radioactívi, radionucli ́zi

радіоакти ́вність
radioactivitáte

радіолока ́ція
radiolocáţie

ра́діус ко ́ла
ráza circumferínţei

ра́діус а́тома
ráză atómică

ра́діус ко ́нуса
ráza cónului

ра́діус кру ́га
ráza cércului

ра́діус ку ́лі
ráza sfe ́rei

ра́діус цилі ́ндра
ráza cili ́ndrului

раднарго ́спи
consílii econo ́mice

радо ́н
radón

радяніза ́ція
sovietizáre

ра́йдужка
i ́ris

райо ́н економі́чний
regiu ́ne econo ́mică

районува ́ння
raionáre

раке ́та
rachétă

раке ́тний реакти ́вний двигу ́н
moto ́r-rache ́tă cu rea ́cţie

рак моло ́чної за ́лози
cáncerul glandei mamare

рак проста́ти
cáncerul prosta ́tei

ранжи ́рування ря ́ду да ́них
clasificárea şírului de dáte

ра́ннє Відро ́дження
renáştere timpuríe

ра́нній залі ́зний вік
epóca de fier timpuríe

Ра ́нній Но́вий час
(Ранньомоде ́рнова доба)
perioádă modérnă timpuríe

ра́си люди ́ни
ráse umane

растериза ́ція
rasterizáre

растр
rástru

ра́строва гра ́фіка
gráfică de rástru

ра́стровий графі ́чний реда́ктор
reda ́ctor gráfic de rástru

ратифіка ́ція
ratificáre

рахі ́т
rahitísm

раціона ́льне харчува ́ння
alimenta ́ţie raţiona ́lă

реабіліта ́ція
reabilita ́re

реабсо ́рбція
reabsorbţie
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реакліматиза ́ція
reaclimatizáre

реакліматиза ́ція ви́дів
reaclimatiza ́rea specii ́lor

реакти ́в
reactív

реакти ́вна си́ла тя́ги
fórţă reactívă de tracţiúne

реа ́кції ма́тричного си́нтезу
rea ́cţiile de sinte ́ză matricală

реакці ́йна зда ́тність
capacitáte de reácţie

реакці ́йна су ́міш
améstec de reácţie

реакці ́йний центр
céntrul de rea ́cţie

реа ́кція (екзотермі ́чна,
ендотермі ́чна, естерифіка ́ції,
замі ́щення, ланцюго ́ва,
необоро ́тна, о́бміну, оборо ́тна,
о́кисно-відно́вна, приє ́днання,
ро ́зкладу, сполу ́чення, «срі ́бного
дзе́ркала»)
reácţie (exotérmă, endotérmică,
de esterificáre, substitúţie, în lánţ,
ireversíbilă, de schímb, reversíbilă,
de oxidáre-redúcere, de îmbináre,
de descompúnere, de combináţie,
"oglínzii de argínt")

реа ́кція по́ділу ядра ́
reácţia diviziúnii nucléului

реалі ́зм
realísm

ре ́бра
coa ́ste

ребро ́ двогра ́нного кута ́
múchia únghiului diédru

ребро ́ многогра ́нника
múchia poliédrului

ребро ́ осно ́ви пірамі ́ди
múchia bázei piramídei

ребро ́ пірамі ́ди бічне ́
múchia laterálă a piramídei

ребро ́ при ́зми
múchia prísmei

ребро ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
mu ́chia paralelipipédului dreptunghiulár

ребро ́ тригра ́нного кута ́
múchia únghiului triédru

револю ́ція
revolúţie

«Револю ́ція гі́дності»
Revolúţia demnitắţii

«Револю ́ція на гран ́іті»
Revolúţia pe granít

«револю ́ція цін»
revolúţia préţurilor

регенера ́тор
regeneratór

регенера ́ція
regeneráre

регіона ́льний ландша ́фтний парк
parc landşáftic regiona ́l

регуля ́рна будо́ва
structu ́ră simétrică

регулято ́рні ге́ни
ge ́ne reglatoa ́re

регулято ́рні систе ́ми
siste ́me de regla ́re

редагува ́ння
redacta ́re

реда ́ктор
reda ́ctor

реда ́ктор те́кстів (те́кстовий
реда ́ктор)
reda ́ctor de te ́xte

редиза ́йн
reproiectáre

редукці ́йний по́діл
diviziu ́nea reducţională

редуце ́нти
reducăto ́ri

реемігра ́ція
reemigráre

реєстро ́ве коза ́цтво
cazáci înregistráţi

режи ́м
regi ́m

режи ́м окре́мого прожива́ння
подру ́жжя
mod de reşedínţă individuál al so ́ţilor

режи ́м рі ́чки
regi ́mul rấului, flu ́viului

резе ́рвна ко́пія
co ́pie de rezérvă

резе ́рвний об’є ́м
volúm de reze ́rvă

резона ́нс
rezona ́nţă

резона ́нс у ко́лі змі́нного струму
rezonánţă în cércul curéntului alternátiv

резона ́тори
rezonato ́ri

результа ́ти
rezultáte

результати ́вність алгори ́тму
eficacitátea algorítmului
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ре ́зус-конфлі ́кт
confli ́ct Rhesus

ре ́зус-фа ́ктор
fa ́ctor Rhésus

реіндустріаліза ́ція
reindustrializáre

«рейгано ́міка»
„reiheconómica”

реквізи ́ція
rechizíţie

рекомбіна ́ція
recombina ́re

реконкі ́ста
reconchi ́stă

реконстру ́кція підприє ́мства
reconstruírea întreprínderii

реко́рдер
reco ́rder

рекреаці ́йні ресу ́рси
resúrse de recreáţie

ректифікаці ́йна коло ́на
coloána de rectificáre

ректифіка ́ція
rectifica ́re

рекультива ́ція
recultiváre

рекуре ́нтний
recurént

релі ́гії світов ́і, регіона ́льні
relígii universále, regionále

релігі ́йні ві ́йни
războáie religioáse

релі ́гія
reli ́gie

релі ́кти
relícte

рельє́ф
relie ́f

релятиві ́ська меха ́ніка
mecánica relativístă

рема ́рка
remárcă, no ́tă

ремесло ́
meseri ́e

ренатура ́ція білкі́в
renaturárea protei ́nelor

Ренеса ́нс
Renáştere

ре ́нта
re ́ntă

рентге ́н
roentgén

рентге ́нівське випромі ́нювання
radiáţii radiográfice

рентгено ́метр
conto ́r de ráze (co ́ntor Roentgén)

реоста ́т
reosta ́t

репара ́ція
reparáţie

репатріа ́нти
repatrianţi

репе ́р
repér

ре ́пліка
réplică, no ́tă

репліка ́ція
replica ́re

репродукти ́вна поведі ́нка
comportame ́nt reproducti ́v

репродукти ́вна систе́ма
siste ́m reproducti ́v

репродукти ́вні кліти ́ни
celu ́le reproducti ́ve

репти ́лії
reptíle

респу ́бліка
repúblică

реставра ́ція
restauráre

реститу ́ція
restituíre

реструктуриза ́ція
restructuráre

реструктуриза ́ція промисло ́вості
restructurárea industríei

ресурсозабезпе ́ченість
disponibilitátea resúrselor

ресурсозбере ́ження
păstrárea resúrselor

ретикуля ́рна ткани ́на
ţesút reticula ́r

ретикуля ́рна форма ́ція
formaţiu ́ne reticula ́tă

рефере ́ндум
refere ́ndum

рефле ́кс
refle ́x

рефлекто ́рна дуга ́
arc refle ́x

рефо́рма
refórmă

Реформа ́ція
reforma ́re

реце ́птор
recepto ́r

рецеси ́вний але ́ль
ale ́lă recesi ́vă
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рециди ́в зло ́чинів
recidivárea crímelor

ре ́чення
propozíţie

речовина ́ в магні ́тному по́лі
substánţa în cấmpul magnétic

речовина ́ (змі ́нного скла ́ду,
неоргані ́чна, органі ́чна,
пості ́йного скла ́ду, проста́,
складна ́)
substa ́nţă (cu compozíţie variábilă,
anorgánică, orgánică, cu compozíţie
permanéntă, símplă, compléxă)

реші ́тка Пенне́та
grila lui Punnett

рибо ́за
ribóză

рибонуклеї ́нова кислота́ (РНК)
aci ́d ribonucleic (ARN)

рибонуклеоти ́д
ribonucleotídă

рибосо ́ма
ribozo ́mi

рибосо ́мна РНК
ARN ribozo ́mal

ризо ́їди
rizoizi

ри́ма
rímă

римува ́ння
rimáre

риніофі ́ти
riniofíte

рині ́т
rini ́tă

ри́нкова економі ́чна систе́ма
sistém económic de piáţă

ри́нкові відно́сини
reláţii de piáţă

рису ́нок
desén

ритм
rítm

ритмі ́чність
ritmicita ́tea

ритмомело ́дика
melodía vorbírii

рито́рика
reto ́rică

ритуа ́л
ritua ́l

рифт
rift

рі ́вень мо ́ви
nivél lingvístic

рівни ́ни перви ́нні, втори́нні
câmpíi primáre, secundáre

рі ́вні ве́ктори
véctori egáli

рі ́вні відрі ́́зки
segménte ega ́le

рі ́вні ко ́мплексні чи ́сла
númere compléxe egále

рі ́вні кути ́
únghiuri ega ́le

рі ́вні многоку ́тники
poligoáne egále

рі ́вні організа ́ції живо́ї мате́рії
nive ́lurile de organiza ́re a mate ́riei vii

рівнова ́га хімі ́чна
echilíbru chímic

рівнова ́жна су́міш
améstec chímic

рівнозмі ́нний рух
mişca ́re unifo ́rmă variátă

рівномі ́рний прямоліні ́йний рух
mişcáre rectilínie unifo ́rmă

рівном ́ірний рух по ко ́лу
mişcáre circuláră unifo ́rmă

рівноприско ́рений рух
mişca ́re unifo ́rm accelerátă

рівня ́ння
ecua ́ţie

рівня ́ння Берну ́ллі
ecua ́ţia lui Bernoulli

рівня ́ння диференціа ́льне
ecuáţie diferenţiálă

рівня ́ння Ейнште́йна для
фотоефе́кту
ecuáţia lui Einstein pentru eféctul
fotoeléctric

рівня ́ння з двома ́ змі́нними
ecua ́ţie cu dóuă variábile

рівня ́ння ірраціона ́льне
ecuáţie iraţionálă

рівня ́ння Клапейро ́на
ecuáţia lui Clapeyron

рівня ́ння ліні ́йне з двома ́
змі ́нними
ecuáţie liniáră cu dóuă variábile

рівня ́ння ліні ́йне з одніє́ю
змі ́нною
ecuáţie liniáră cu o variábilă

рівня ́ння логарифмі ́чне
ecuáţie logarítmică
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рівня ́ння найпрості ́ше
тригонометри ́чне
ceá mái símplă ecuáţie trigonométrică

рівня ́ння показнико ́ві
ecuáţie exponenţiálă

рівня ́ння показнико ́во-сте ́пеневе
ecuáţii exponenţiál-putére

рівня ́ння ста ́ну ідеа ́льного га́зу
(рівня ́ння Мєндєлє ́єва-
Клапейро ́на)
ecuáţia stắrii gázului ideál (ecuáţia
Menelyev-Clapeyron)

рівня ́ння стоя ́чої хви́лі
ecua ́ţia de u ́ndă staţiona ́ră

рівня ́ння теплово́го бала ́нсу
ecua ́ţie de grádul al tre ́ilea

рівня ́ння тригонометри ́чне
однорі ́дне n-го сте ́пеня
ecuáţie trigonométrică omogénă
de grádul n

рід
gen

рідина ́
lichíd

ріди ́нно-мозаї ́чна моде́ль будо́ви
кліти ́нних мембра́н
mode ́lul moza ́icului fluid al structu ́rii
membránelor celula ́re

рід іме ́нників
génul substantívelor

рідке́ ми́ло
săpún lichíd

рідке́ па́ливо
combustíbil lichíd

рідке́ скло́
stíclă lichídă

рі ́дкісний елеме ́нт
elemént rar

різни ́ця
difere ́nţă

різни ́ця квадра ́тів
difere ́nţă de pătráte

різни ́ця кубі́в
difere ́nţă de cúburi

різни ́ця многочле ́нів
difere ́nţă de polinoa ́me

різни ́ця потенціа́лів
diferénţa în potenţiál

різнова ́ги
diferénţe

різці ́
di ́nţi incisi ́vi

рік А ́фрики
ánul Africii

ріст
cre ́ştere

річ
obiéct, lúcru

рі ́чище
álbie

рі ́чка
râu

річкова ́ доли́на
válea rấului

річкова ́ систе́ма
siste ́m fluvia ́l

річкови ́й басе ́йн
bazi ́n fluvia ́l

річкови ́й стік
scúrgere fluviálă

річне ́ кільце ́
inél anua ́l

робо ́та сил електри́чного по ́ля
lucrárea fórţelor cấmpului eléctric

робо ́та си́ли при перемі́щенні ті́ла
lúcrul fo ́rţei la deplasáre a co ́rpului

робо ́та си́ли пру́жності
lúcrul fo ́rţei de elasticita ́te

робо ́та си́ли тертя́
lúcrul fo ́rţei de freca ́re

робо ́та си́ли тяжі́ння
lúcrul fo ́rţei de gravitáţie

робо ́та стру ́му
lúcrul curéntului

робо ́ча гру ́па
grúp de lúcru

робо ́ча о́бласть
spáţiu de lúcru

робо ́ча ста ́нція
sta ́ţie de lu ́cru

робо ́чий лист
fíşa de lúcru

робо ́чий стіл
suprafáţă de lúcru, prográm de múncă

робо ́чий час
timp de lúcru

рогі ́вка
corne ́e

роди ́на хімі ́чних елеме ́нтів
fami ́lie, série, grúpă de eleme ́nte

ро ́дій
ródiu

родова ́ грома ́да (рід)
comunitáte tribálă

родови ́й відмі ́нок
cázul genitív

родо ́вище
depózit
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ро ́за вітрі́в
róza vấnturilor

розве́дений ро ́зчин
solúţie diluátă

«розви ́нений соціалі́зм»
„socialísm dezvoltát”

ро ́звиток
dezvolta ́re

ро ́звиток з непо́вним
перетво ́ренням
dezvolta ́re cu metamorfoză incomple ́tă

ро ́звиток з по ́вним перетво ́ренням
dezvolta ́re cu transforma ́re comple ́tă

ро ́звиток росли́ни
dezvolta ́rea pla ́ntelor

ро ́зв'язок рівня ́ння
solúţia ecuáţiei

ро ́зв'язок рівня ́ння з двома ́
змі ́нними
solúţia ecuáţiei cu dóuă variábile

ро ́зв'язок систе́ми рівня ́нь
solúţia sistémului de ecuáţii

розв’я́зування зада́чі
rezolvárea problémei

розгалу ́жена будо ́ва карбо́нового
ланцюга ́
structúră ramificátă a lánţului de carbo ́n

розгалу ́жені алгори ́тми
algorítmi ramificáţi

розгалу ́ження карбо́нового
ланцюга ́
ramificárea lánţului de carbo ́n

розго́ртка ко́нуса
desfăşuráta cónului

розго́ртка ку́ба
desfăşuráta cúbului

розго́ртка многогра ́нника
desfăşuráta poliédrului

розго́ртка прямоку ́тного
паралелепі ́педа
desfăşuráta paralelipipédului
dreptúnghic

розго́ртка цилі́ндра
desfăşuráta cilíndrului

розго́ртка чотирику ́тної піраміди
desfăşuráta piramídei patrulatére

ро ́зділ докуме́нта
secţiúnea documéntului

розді ́лення су ́міші
separárea améstecului

розділо ́вий знак
sémn de punctuáţie

розді ́льна зда ́тність екра ́ну
rezolúţia ecránului

розді ́льна зда ́тність зобра ́ження
rezolúţia imáginii

розді ́льна зда ́тність при ́нтера
rezolúţia imprimántei

роздільностате ́ві органі́зми
organi ́sme cu sex separat

розжа ́рений
prăjít, ars

розжа ́рювання речовини́
încălzírea (amestecárea) substánţei

розклада ́ння
descompu ́nere

розклада ́ння ве́ктора
descompúnerea véctorului

розклада ́ння на мно ́жники
многочле ́на
descompúnerea polino ́mului în fáctori

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
квадра ́тів
descompúnerea diferénţei pătrátelor
în fáctori

розклада ́ння на мно ́жники різни́ці
кубі ́в
descompúnerea diferénţei cúburilor
în fáctori

розклада ́ння на мно ́жники су́ми
кубі ́в
descompúnerea súmei cúbului în fáctori

розкла ́дка клавіату́ри
aranjárea (amenajárea) tastatúrii

ро ́зклад числа́ на прості ́ чи́сла
descompúnerea númărului în númere
príme

розкриття ́ дужо ́к
deschi ́derea parantézelor

розкурку ́лення
desculacizáre

ро ́змах ви ́бірки
mărímea eşantio ́nului

ро ́змір зобра́ження
dimensiúnea imáginii

ро ́зміри сторі ́нки
dimensiúnile páginii

ро ́змір си́мвола
dimensiúnea simbo ́lului

ро ́змір табли́ці
dimensiúnea tabélului

розмі ́́щення
permutắri

розмі ́щення зв’язку ́
locáţia conexiúnii

розмно ́ження
înmulţi ́re, reproducere
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розмо ́вна ле ́ксика
léxic orál

розмо ́вно-побуто́вий стиль
stíl populár, colocviál

розпаро ́вування електро ́нів
evaporárea electro ́nilor

ро ́зплав
fuziúne

розповідне ́ ре ́чення
propozíţie enunţiatívă

розповсю ́дження (хімі ́чних
елеме ́нтів, речови ́н)
distribúţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)

розпо ́діл випадко ́вої величини́
distribuírea mărímii aleato ́rii

розпо ́діл електро ́нної густини́
distribúţia densitắţii electro ́nice

розпо ́діл за ймові ́рностями
distribuírea dúpă probabilitắţi

розпо ́діл випадко ́вої величини́
distribuírea variábilei aleato ́rii

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно відніма́ння
proprietátea distributívă a înmulţírii fáţă
de scădére

розподі́льна власти ́вість
мно ́ження відно́сно додава́ння
proprietátea distributívă a înmulţírii fáţă
de adunáre

розпоря ́дження майно ́м
administrárea búnurilor

розраху ́нок за хімі ́чним
рівня ́нням
cálculul confo ́rm ecuáţiei chímice

розрива ́ючий добі́р
sele ́cţia disruptivă

розри ́в зв’язќу
rúperea legătúrii

розрі ́джений газ
gaz rarefiát

розря ́д деся ́тих
órdinul zecímilor

розря ́ди числа́
órdinul enu ́mărului

розря ́дка
descărcáre

розря ́д сотих
órdinul sutímilor

розря ́д ти́сячних
órdinul miímilor

розсе ́лення насе́лення
aşezáre cu tráiul

розсі ́яний хімі ́чний елеме ́нт
elemént chímic dispersát

«Розстрі ́ляне відро́дження»
„renáştere împuşcátă”

розташува ́ння зобра ́ження
на сторі ́нці
poziţionárea imáginii pe págină

ро ́зтяг
răspândi ́re

ро ́зчин
solu ́ţie

розчи ́нення
dizolváre

розчи ́нна речовина́
substánţă solúbilă

розчи ́нник
solve ́nt, dizolvánt

розчи ́нність
solubilita ́te

розшарува ́ння су́міші
stratificárea améstecului

розши ́рення і ́мені фа ́йлу
exténsia nu ́melui de fişie ́r

розще ́плення
dezintegráre, scinda ́re

рома ́н
román

рома ́нс
románţă

рома ́нський стиль
stil roma ́n

рома ́нські мо́ви
límbi románice

романти ́зм
romanti ́sm

романти ́чний геро ́й
eróu romántic

рома ́н-хро́ніка
román cronológic

ромб
romb

роса ́
róuă

росли ́ни-біореа ́ктори
pla ́nte bioreactoa ́re

росли ́нне угрупо ́вання
comunităţi de pla ́nte

росли ́нність
vegeta ́ţie

ростові ́ ру ́хи росли ́н
mişcări de cre ́ştere a plantelor

ротова ́ порожни́на
cavita ́tea bucálă
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ротови́й апара́т
aparát bucál

рту ́тний термо ́метр
termométru cu mercúr

ртуть
mercúr

ру́бець
cicatri ́ce

рубі ́дій
rubídiu

ру́бчик
hil

рудиме ́нти
rudiménte

Руї́на
Ruínă, perioáda Ruínei

руйнува ́ння (кристалі ́чної ґра ́тки,
криста ́лу, моле ́кули, хімі́чного
зв’язку́)
distrúgere (a grílei cristálice,
a cristálului, a molecúlei, a legătúrii
chímice)

рукокри ́лі
chiroptere

рурбаніза ́ція
rurbanizáre

руси ́ни
rusíni

руси ́нство
rusinísm

русифіка ́ція (росіяніза ́ція)
rusifica ́re

русофі ́ли/москвофі ́ли
rusofíli / moscofíli

Русь (Русь-Украї́на)
Rúsia (Rúsia-Ucráina)

рух
mişca ́re

рух заря́джених части ́нок
в магні ́тному по́лі
mişcárea partículelor încărcáte
într-un câmp magnétic

рухли ́вий а́том гідроге ́ну
atómul mobíl de hidrogén

Рух неприє ́днання
mişcáre nealiniátă

рухова́ сенсо́рна систе ́ма
siste ́mul senzorial motór

рухови ́й (відцентро ́вий) нейро ́н
neuro ́n motor (eferent)

рухо ́мий блок
bloc mişcătór

рухо ́мий пояс
zo ́nă mobílă

рух О́пору
mişca ́re de Reziste ́nţă
рух ті́ла, ки́нутого горизонта ́льно
mişcárea co ́rpului aruncát orizontál
рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту
mişcárea co ́rpului aruncát sub un únghi
la orizo ́nt
рух ті́ла під ді ́єю де́кількох сил
mişcárea co ́rpului sub influénţa mai
múltor fo ́rţe
руші ́йна си ́ла
fórţa mótrice
руші ́йний добі́р
sele ́cţie direcţiona ́lă
ряд
şir, rând, ordin
ряд (гомологі ́чний, напру ́г)
şir (omolo ́gic, de tensiúni)
ряд да ́них
şir de dáte
ряд натура ́льних чи ́сел
séria númerelor naturále
рядо ́вич
rânda ́ş
рядо ́к
şir
рядо ́к за́головка
antét
рядо ́к меню ́
ba ́ră de méniu
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сава ́на
savánă

са ́льні за ́лози
gla ́nde sebace ́e

сальтаціоні ́зм
saltationísm

самвида ́в
samizdát

самовря ́дний соціалі́зм
socialísm autoguvernato ́r

самодержа ́вство (абсолюти ́зм)
autocraţíe (absolutísm)

самозайма ́ння речовини ́
autoapri ́ndere, autoinflama ́rea
substánţei

самокалі ́цтво
autotomie ́

самості ́йний га ́зовий розря ́д
descărca ́re spontánă în ga ́z

самості ́йники
autoadministratóri

самості ́йні части ́ни мо ́ви
pắrţi independénte de vorbíre

самочи́нний проце́сс
procés neautorizát

самура ́ї
samurái

сана ́ція
salubritáte

сангві ́нік
sangvi ́nic

саніта ́рний кордо ́н
frontiéra sanitáră

са ́нкція
sancţiúne

сапротро ́фи
saprofi ́te

сати ́ра
satíră

сахаро ́за
zaharo ́ză

сваві ́лля
autovoínţă

свідо́мість
conştii ́nţă

свіжови ́готовлений (ро ́зчин,
реакти ́в)
proáspăt preparát(-ă) (solúţie, reactív)

сві ́йські твари ́ни
anima ́le de fe ́rmă, animale domestice

світі ́ння
lumináre

світлова ́ мікроскопі ́я
microscopi ́e optică

світлова ́ фа ́за фотоси́нтезу
fa ́za de lumi ́nă a fotosinte ́zei

світлови́й поті ́к
flux lumino ́s

світлови́й рік
an de lumi ́nă

світлові ́ ква ́нти
cuánte de lumínă

світлові ́ про ́мені
ráze de lumínă

світлові ́ пучки ́
fasci ́cule de lumínă

світлочутли ́ві пігме ́нти
pigme ́nţi fotosensibili

світне́ по́лум’я
flácără luminoásă

світни ́й ко ́нус по́лум’я
co ́nul luminós al flắcării

світова́ війна ́
răzbói mondiál

світова́ економі ́чна кри́за
críză económică mondiálă

Світова ́ організа ́ція торгі ́влі (СОТ)
Organizáţia Mondiálă a Comérţului
(OMC)

світове ́ господа́рство
economía mondiálă

світови ́й океа ́н
ocea ́n planeta ́r

світови ́й ри ́нок
piáţa mondiálă

світові ́ міста ́
oráşe mondiále

свобо́да світо ́гляду
і віросповіда ́ння
dréptul la libertátea de gândíre
şi religioásă

сеа ́нс
sesiúne

сеа ́нс користувача ́
sesiu ́nea utilizato ́rului
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сегмента ́ція ті ́ла
segmenta ́rea co ́rpului

сегрега ́ція
segreáre

сейсмі ́чні пояси ́
zo ́ne sei ́smice

секре ́торні кліти ́ни
celu ́le secretoa ́re

секстиліо ́н
sextilio ́n

се ́ктор
sectór

се ́ктор кру ́га
sectór circulár

секуляриза ́ція
secularizáre

секу ́нда
secu ́ndă

селе ́ктор
selecto ́r

селе ́кція
sele ́cţie

селе ́н
seléniu

се ́лище місько́го ти́пу (смт.)
localitáte de tip orăşenésc (lto)

се ́лі
dejécţii

селі ́тра
sili ́tră, salpe ́tru

село ́
sat

се ́льва
sélvă

сема ́нтика
sema ́ntică

семивале ́нтний елеме́нт
elemént semivalént

сена ́т
senát

сенсо́рна систе ́ма
siste ́m senzoria ́l

сенсо́рна систе ́ма бо́лю
siste ́mul senzoria ́l al durérii

сенсо́рна систе ́ма до́тику
siste ́mul senzoria ́l tactíl

сенсо́рна систе ́ма ню́ху
siste ́mul senzoria ́l olfactiv

сенсо́рна систе ́ма рівнова ́ги
siste ́mul senzoria ́l al echili ́brului

сенсо́рна систе ́ма смаку́
siste ́mul senzoria ́l gústival

сенсо́рна систе ́ма температу ́ри
siste ́mul senzoria ́l al temperatúrii

се ́нсорний екра ́н
ecrán tactíl (sensi ́bil)

сентименталі ́зм
sentimentalísm

сепарати ́зм
separatísm

сепарати ́стський рух
mişcáre separatístă

сепара ́тор
separatór

се ́рвер
sérver

се ́рвер відда ́леного до́ступу
sérver de accés la distánţă

се ́рвіси веб 2.0
servícii Web 2.0

сервіту ́т
servitu ́te

середи ́на відрі ́зка
míjlocul segméntului

середи ́нний перпендикуля ́р
відрі ́зка
mediatoárea segméntului

середи ́нно-океані ́чний хребе́т
lanţ oceánic intermedia ́r

сере ́днє арифмети ́чне
médie aritme ́tică

сере ́днє ву́хо
uréche me ́die

сере ́днє зна́чення величини́
valoárea médie a mărímii

Сере ́дні віки ́
Évul Médiu

сере ́дній мо ́зок
cre ́ierul mijlociu, mezencefal

сере ́дній рід
gén neútru

середньоязико ́вий
mediolinguál

сере ́дня лі́нія трапе ́ції
li ́nia médie a trapézului

сере ́дня лі́нія трику ́тника
li ́nia médie a triu ́nghiului

сере ́дня сіль
sáre intermedia ́ră

середо ́вища існува ́ння (життя)
médii de existe ́nţă (a vie ́ţii), habita ́t

середо ́вище життя́
médiu de viáţă

середо ́вище (кисло́тне, лу ́жне,
нейтра ́льне)
médiu (acíd, alcalín, neútru)

сери ́н
serínă
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серпента ́рій
serpenta ́rium

се ́рце
inimă

серце ́вий цикл
ci ́clu cardia ́c

се ́ча
urínă

се ́ча втори ́нна
urínă secunda ́ră

се ́ча перви́нна
urínă prima ́ră

сечівни́к
urétră

сечовивідни ́й кана ́л
tráct urina ́r

сечовидільна ́ систе ́ма
siste ́mul urina ́r

сечови ́й міху ́р
vezi ́că urináră

сечові ́д
urete ́r

сечокам’яна ́ хворо ́ба
urolitia ́ză

Сива ́ш
Siváş (lac, golf)

си́гма зв’язо́к
legătúra sígma

сигна ́л
semna ́l

си́гнум
sígnum

си́ла
fórţă, putére

си́ла Ампе ́ра
fórţa lui Ampe ́r

силабі ́чна систе ́ма віршува́ння
sistém silábic de versificáţie

си́ла Ло ́ренца
putérea lui Lorentz

си́ла напру ́ження
pute ́rea încordắrii

си́ла рідко ́го тертя ́
rezistenţa la frecarea lichidă

си́ла стру ́му
pute ́rea cure ́ntului

си́ла тертя ́ ко ́взання
fórţa frecắrii, alunecắrii

си́ла тяжі ́ння
fórţă de gravitáţie

силіка́т
silicát

силіка́тна кислота ́
acíd silícic

силіка́тний клей
adezív silicát

силіци ́д
compús al silíciului

силі́цій
silíciu

силові́ лі́нії
línii de putére, eléctrice

силові́ лі́нії електри ́чного по ́ля
li ́niile de fo ́rţă ale câ ́mpului electric

силові́ лі́нії магні́тного по ́ля
li ́niile de fo ́rţă ale câ ́mpului magnetic

силумі ́н
silumín

Силурі ́йський пері ́од
perioa ́da Siluria ́nă

сильві ́н
silvínă

сильвіні ́т
silvini ́t

си́льний електролі́т
electroli ́t ta ́re

сильнокисло ́тне середо ́вище
médiu acídic putérnic

сильнолу ́жне середо ́вище
médiu alcalín putérnic

симбіо́з
simbio ́ză

симбіоти ́чна гіпо ́теза похо ́дження
еукаріо ́тів
ipote ́za simbio ́tică a ori ́ginii eucario ́telor

симбіотро ́фи
simbiotro ́fe

си́мвол хімі́чного елеме ́нта
simbo ́lul eleméntului chímic

симе ́трія
simetri ́e

симетрі ́я відно ́сно площини ́
simetría în rapórt cu un plan

симетрі ́я відно ́сно прямо ́ї
simetri ́a în rapórt cu o drea ́ptă

симетрі ́я відно ́сно то́чки
simetri ́a în rapórt cu un punct

симпати ́чний ві ́дділ вегетати ́вної
нерво ́вої системи
partea simpa ́tică a siste ́mului nervós
vegetati ́v

сина́нтроп
sinantro ́p

си́напс
sina ́psă

синдика ́т
sindica ́t
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синдро ́м набу ́того імунодефіци́ту
люди ́ни (СНІД)
sindro ́mul imunodeficie ́nţei uma ́ne
dobândi ́te (SIDA)

сине ́кдоха
sinécdocă

сино ́нім
sinoním

синопти ́чна ка ́рта
hártă sinóptică

си́нтаксис
sinta ́xă

си́нтез-газ
gaz de sintéză

си́нтез речови́н
sinte ́za substánţelor

синтети ́чна речовина ́
substánţă sintétică

синтети ́чна тео ́рія еволюції
teoria sinte ́tică a evolúţiei

синтети ́чне волокно ́
fi ́bră sinte ́tică

синтети ́чний каучу́к
cauciúc sintétic

синтети ́чний матеріа ́л
materiál sintétic

синтети ́чний ми́йний за ́сіб (СМЗ)
detergént sintétic

си́нус
si ́nus

си́нус го́строго кута ́ прямоку ́тного
трику ́тника
sínusul únghiului ascuţít al triúnghiului
dreptúnghic

синусо ́їда
sinusóidă

синхроніза ́ція да ́них
sincronizárea dátelor

сипка ́ речовина́
substánţă instabílă

сировина ́
mate ́rie pri ́mă

систе́ма
siste ́m

систе́ма ві ́дліку
siste ́m de referi ́nţă

систе́ма колекти ́вної безпе ́ки
sistém de securitáte colectívă

систе́ма кома ́нд викона ́вця
sistémul de comándă a executórului

систе́ма координа ́́т
sistém de coordonáte

систе́ма координа ́т сфери ́чна
sistém sféric de coordonáte

систе́ма координа ́т циліндрична ́
sistém cilíndric de coordonáte

систе́ма о ́рганів
siste ́m de orga ́ne

систематиза ́ція нормати ́вно-
правови ́х а ́ктів
sistematizárea áctelor jurídice
normatíve

система ́тика
sistema ́tică

системати ́чна номенклату ́ра
nomenclatúră sistemátică

системати ́чна одини́ця
categorie sistema ́tică

систе́ма чи ́слення десятко ́ва
sistém zecimál de numeráţie

систе́ма чи ́слення ри́мська
sistém román de numeráţie

систе́ми колекти ́вної взаємоді ́ї
sistéme colectíve de interacţiúne

систе́ми опрацюва ́ння
презента ́цій (реда ́ктори́
презента ́цій)
sistéme de prelucráre a prezentắrilor
(edito ́ri de prezentáre)

систе́ми опрацюва ́ння числови ́х
да ́них
sistéme péntru prelucrárea dátelor
numérice

систе́ми управлі ́ння ба ́зами да ́них
sistéme de gestionáre a bázelor de dáte

систе́ми управлі ́ння веб-
конте ́нтом
sistéme de gestionáre a conţinútului
Web

систе́мна кри ́за
críză sistémică

систе́мна магістра ́ль
magistrála de exténsie

систе́мне меню ́
meni ́u de siste ́m

систе́мне програ ́мне
забезпе ́чення
so ́ft de siste ́m

систе́мний блок
unitáte centrálă

систе́мний диск
di ́sc de siste ́m

си́стола
si ́stolă

ситоподі ́бна тру ́бка
tub ciuruit

ситуа ́ція
situáţie
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си́філіс
si ́filis

сичу ́г
cheag

сі ́ль
sáre

сільське ́ господа́рство
agricultúra

сільськогоспо ́дарські росли ́ни
pla ́nte agrícole

сіме ́йне пра́во
dre ́ptul fami ́liei

сім’я́
fami ́lie

сім’ядо ́ля
cotiledo ́n

сім'я́ мов
famílie de límbi

сімяні ́ міхурці ́
vizi ́cule semina ́le

сіоні ́зм
sionísm

сі ́ра речовина ́
substa ́nţă cenuşi ́e

сі ́рка
sulf

сіркобакте ́рії
tiobacte ́rii, sulfobacterii

сірково ́день
hidrogén sulfurát

сірководне ́ва кислота ́
acíd clorhídric

сірни ́к
chibrít

сірчи́стий газ
dioxi ́d de sulf

сіткі ́вка
reti ́nă

січна ́
secántă

скаля́р
scalár

скаля́рний добу́ток ве́кторів
produ ́s scala ́r al ve ́ctorilor

скаля́рні величи́ни
cantitắţi scaláre

ска ́ндій
scándiu

ска ́нер
scánner

сканува ́льна електро ́нна
мікроскопі ́я
microscopi ́e electro ́nică de scanáre

сканува ́ння
scanáre

скарб
comoáră

скеле ́тні м’я ́зи
mu ́şchi schelétici

скеле ́т по ́ясу кінці́вок
schele ́tul centu ́rilor membrilor

скінче ́нність алгори ́тму
finalitátea algorítmului

склад
componénţă

склада ́ння слів
structúra cuvíntelor

скла ́дений (інтегро ́ваний)
докуме́нт
documént compilát (integrát)

скла ́дений при ́судок
predicát compús

скла ́дені логі ́чні умо ́ви
condíţii lógice creáte

скла ́дені числі ́вники
numerále compúse (din do ́uă sau mai
múlte cuvínte)

склад зло ́чину
componénţa crímei

складна ́ речовина ́
substa ́nţă compu ́să

складна ́ синтакси ́чна констру́кція
constrúcţie sintáctică compúsă

складне ́ ре ́чення
fráză

складне ́ суцві́ття
infloresce ́nţă compu ́să

складни ́й життє́вий цикл
ci ́clu compu ́s de via ́ţă

складні ́ білки ́
protei ́ne comple ́xe

складні ́ ві ́руси
vi ́ruşii compuşi

складні ́ вуглево́ди
gluci ́de comple ́xe

скла ́дність алгори ́тму
complexitátea algorítmului

складні ́ числі ́вники
numerále compúse

складнопідря ́дне ре ́чення
fráză formátă prin subordonáre

складноскоро ́чені слова ́
cuvínte formáte prin abreviére

складносуря ́дне ре ́чення
fráză formátă prin coordonáre

складова ́ части ́на
párte componéntă
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склад речовини ́
compozíţia substánţei

скла ́дчастий по́яс
zo ́nă de cutáre

скле́ра
scle ́ră

скли ́сте ті́ло
co ́rp vitro ́s

скло
sti ́clă

склоподі ́бний
vitro ́s, asemănătór stíclei

скляна́ па́лочка
beţişór de stíclă

скля́нка
pahár

сколіо ́з
scolio ́ză

скоро́пис
scríere stenográfică

скоро́тлива вакуо ́ля
vacuólă contractílă, vacuolă pulsatilă

скра́плений газ
ga ́z lichefia ́t

скра́плювання
lichefiére

слабки ́й електролі ́т
electrolít sláb

слайд
diapozitív

сла ́йдова презента ́ція
prezentáre diapozitivátă

сленг
sláng, jargo ́n

слизова ́ ка ́псула
capsu ́lă mucoásă

сли ́на
sali ́vă

слинні ́ за ́лози
gla ́nde saliváre

слі́дчий
anchetato ́r

слі́зний апара́т
aparatul lacrimal

сліпа́ ки́шка
cécum, cec intestinal

слове́сний ряд
şír de cuvínte

слове́сність
oralitáte

словни ́к
dicţionár

сло́во-парази ́т
cuvấnt parazitár

словосклада ́ння, словоскла ́дення
formárea cuvíntelor

словосполу ́чення
îmbináre de cuvínte

словофо́рма
fórma cuvấntului

слов’я́но–гре́ко–лати ́нська школа
şcoála slávo-gréco-latínă

слов’янофі́ли
slavofili ́e

слов'я́нські мо́ви
límbi sláve

слу ́жба відда ́леного до́ступу
до комп’ю́тера
servíciu de accés la distánţă la calculato ́r

слу ́жба передава ́ння фа ́йлів
servíciul de transfér de fişiére

слу ́жби миттє ́вого о ́бміну
повідо ́мленнями
servíciu de mesageríe instánt

службо́ве програ ́мне
забезпе ́чення
so ́ft de servi ́cii (utili ́te)

службо́ві слова ́
cuvi ́nte auxilia ́re

слухова ́ сенсо ́рна систе́ма
siste ́mul senzoria ́l auditiv

слухова ́ труба ́
tub auditi ́v

слухові́ кісточки ́ (молото ́чок,
кова ́делко, стремі ́нце ́)
oscioa ́re auditive (ciocănaş, nicoválă,
scări ́ţă)

сма́йлик
smíle, reprezentáre schemátică péntru
a redá un sentimént

смакова ́ цибули ́на
corpúscul gustatív

смакови ́й порі ́г
prag gustati ́v

смакові ́ реце ́птори
recepto ́ri gustatívi

сме ́рди
arga ́ţi

смог
smog

смола ́ фенолформальдегі ́дна
smoa ́lă, fenolformaldehídă

сму ́га осі ́лості
línie de aşezắri

сму ́га прокру ́чування (горта ́ння)
bára de deruláre

Сму ́тний час
Timp trist
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снігова ́ лі́нія
línia zăpézilor

снігомі ́рна ре́йка
ríglă nivométrică

сновиді ́ння
vi ́se

собіва́ртість проду ́кції
co ́stul de prodúcţie

собо ́р
sobo ́r

собо ́рність (про є ́дність
украї ́нських земе́ль)
unitúte

солетво́рний окси ́д
oxíd salinizato ́r

«Соліда ́рність»
„solidaritáte”

со ́лоді
so ́lodi (so ́luri hidromórfe)

соло ́ність води ́
salinita ́tea ápei

солончаки ́
solonceácuri

соля ́рове масти ́ло
uléi solár

сомати ́чна нерво ́ва систе́ма
siste ́mul nervós soma ́tic

сон
somn

со ́нна хворо ́ба
boala somnului

соно ́рний звук
súnet sonór

со ́нячна радіа ́ція погли ́нута,
пряма ́, розсі ́яна, сума́рна
radiáţie soláră, absorbítă, diréctă,
difúză, sumáră

со ́нячний уда ́р
şoc te ́rmic solár

сорбі ́т
sorbito ́l

со ́рбція
so ́rbţie

сорт
soi

сортува ́ння
triére

со ́тка
ar

со ́тня
sútă

соціалі́зм
sociali ́sm

«соціалі ́зм з людськи ́м
обли́ччям»
„socialísm cu fáţă omeneáscă”

соціалісти ́чне змага́ння
întrécere (concurénţă) socialístă

соціалісти ́чний реалі ́зм
(соцреалі ́зм)
realísm socialíst (sociorealísm)

«соціалісти ́чний та́бір»
tábără socialístă

соціа ́льна револю́ція
revolúţie socialístă

соціа ́льне ри ́нкове господа́рство
economía de piáţă sociálă

соціа ́льні но ́рми
no ́rme sociále

соціа ́льні се ́рвіси
servícii sociále

соціа ́льно-побуто ́ва по́вість
povestíre sociálă tradiţionálă

соціолінгві́стика
sociolingvístică

спадко ́ва мінли́вість
variabilitáte eredita ́ră

спадко ́вість
eredita ́te

спадне ́ програмува ́ння
programáre recesionálă

спа́дщина
moşteni ́re

спа́лах
izbucníre

спа́лювання
incineráre, árdere

спам
spa ́m

спа́рені електро ́ни
electro ́ni împerechea ́ţi, pa ́ri

спа́рювання електро ́нів
împerechérea electro ́nilor

спектра ́льний ана ́ліз
analíză spectrálă

спектра ́льний склад сві ́тла
compozíţia spectrálă a lumínii

спе ́ктри
spéctre

спе ́ктри випромі ́нювання
spéctrele radiáţiei

спектроско ́п, спектро ́граф
spectrosco ́p, spectrográf

спе ́ктр поглина ́ння
spéctrul de abso ́rbţie

сперматогене ́з
spermatogene ́ză
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сперматозо ́їд
spermatozoi ́d

сперматоци ́т
spermatoci ́t

специфі ́чний за ́пах
miro ́s specífic

специфі ́чний імуніте ́т
imunita ́te speci ́fică

спеціаліза ́ція виробни́цтва
specializa ́rea prodúcţiei

спецпосе ́лення
aşezáre speciálă

спинни ́й моз ́ок
mắduva spinắrii

спинномозкови ́й кана ́л
cana ́lul spina ́l

спирт (ви́нний, деревни ́й,
ети́ловий, мети ́ловий,
нашати́рний, одноа ́томний,
двоа ́томний, триа ́томний,
наси́чений, перви́нний,
втори ́нний)
alcoo ́l (de vin, de lemn, etílic, metílic,
amoniác, monato ́mic, diato ́mic,
triato ́mic, saturát, primár, secundár)

спирті ́вка
lámpă cu alcoo ́l

спиртове ́ брод ́іння
fermenta ́ţie alcoo ́lică

спиртови ́й ро ́зчин
solúţie de alcoo ́l

спи́сок
lístă

спи́сок, що розкрива ́ється
(спадни ́й спи́сок)
lístă ce se deschíde (lístă derulántă)

співвідно ́сні (кореляти ́вні) слова́
cuvínte corelatíve

Співдру ́жність На́цій
Comunitátea Naţiúnilor

співомо́вка
poézie umorístică

співу́часть
coparticipa ́re, complicita ́te

співу́часть у зло ́чині
participáre (complicitáte) la crímă

спіка ́ння
coácere

спілкува ́ння
convorbíre

спі ́льна електро ́нна па́ра
peréche de electro ́ni comúni

спі ́льне підприє́мство (СП)
întrepríndere comúnă

спі ́льні електро ́ни
electro ́ni comúni

спільнокорене ́ві слова ́
cuvínte cu rădăcínă comúne

спін
spin

спі ́нювання
spumáre

спіра ́ль
spirálă

спіроме ́трія
spirometri ́e

сплав
alia ́j

спла ́влення
topíre

спожива ́ч
consumato ́r

сполу ́ка
compu ́s

сполу ́ки
combinắri

сполу ́чені посу ́дини
váse comunica ́nte

сполу ́чення реа ́кція
reácţie de combináre

сполу ́чна власти ́вість додава ́ння
proprietátea conexiúnii adunắrii

сполу ́чна власти ́вість мно ́ження
proprietátea conexiúnii înmulţírii

сполу ́чна ткани ́на
ţesút conjuncti ́v

сполу ́чник
conjúncţie

сполу ́чні слова ́
cuvínte de legătúră

спо ́нсор
spo ́nsor

спонта ́нний проце ́с
procés spontán

спонта ́нні (неіндуко ́вані) мута ́ції
mutáţii sponta ́ne

спонука ́льне ре ́чення
propozíţie imperatívă

спо ́ра
spor

спора ́нгій
sporángiu

спорі́днене схре ́щування
încrucişáre înrudi ́tă

спорі́дненість мов
înrudíre lingvístică

спо ́рові росли ́ни
pla ́nte cu spori
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спорого́н
sporogo ́n

спороно ́сний колосо ́к
spi ́cul spórifer

спороутво ́рення
forma ́rea de spóri

спо ́сіб вирі́внювання
metóda de comparáre

спо ́сіб добува́ння (оде ́ржання)
metódă de obţínere

спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
описо ́вий
metóda descriptívă de ordonáre
a secvénţei

спо ́сіб задання ́ послідо ́вності
рекуре ́нтний
metóda recuréntă de definíre a şírului

спо ́сіб обтіка́ння
metóda decurgătoáre

спо ́соби дієслі ́в
mo ́durile vérbului

спо ́соби словотво́рення
mijloáce de formáre a cuvíntelor

спостере ́ження
observáţie

спра ́вжнє живонаро ́дження
vaviparitate adevărátă

спро ́щення
simplificáre, redúcere, contrágere

срібля ́сто-бі ́лий ко ́лір
culoáre alb-argintíe

срі ́бний
argintíu

стабілізу ́ючий добі ́р
sele ́cţie stabilizátoare

стабі ́льний стан
stáre stabílă

стабі ́льні (стійкі ́) екосисте ́ми
ecosiste ́me stabi ́le

ста ́дія
eta ́pă

ста ́дія по ́ділу
eta ́pa de diviziune

ста ́дія ро ́сту
eta ́pa de cre ́ştere

ста ́ла Авога ́дро
númărul Avogádro

ста ́ла Бо ́льцмана
constánta Boltzmann

стале ́вий
oţelít

ста ́лий
stabi ́l

ста ́лий ро ́звиток
dezvoltáre constántă

ста ́лі величи ́ни
mărími constánte

сталіні ́зм
stalinísm

ста ́лість
permanénţă

сталь
oţél

станда ́ртний ви ́гляд одночле ́на
fórma stándard a mono ́mului

ста ́ново–представни ́цька
мона ́рхія
monarhía reprezentatívă a cástei

стан речови ́ни
sta ́rea substa ́nţei

стан рівнова ́ги
sta ́re de echili ́bru

стан хімі ́чної рівнова ́ги
stárea echilíbrului chímic

старе ́чій вік
vârstă de bătrâneţe

Стари ́й поря́док
O ́rdine véche

стари ́ця
porţiúne de râu separátă (râu véchi)

старі́ння
îmbătrâni ́re

старі́ння насе ́лення
îmbătrâni ́rea populáţiei

старі́ння поліме́ру
îmbătrâni ́rea polimérului

старослов’яні́зм
cuvấnt dín límba slávă véche

старослов’я ́нська мо́ва
límba slávă véche

старта́п
porníre

старши ́на (коза ́цька)
starşínă, bătrấn

стате ́ва систе́ма
aparát genita ́l, sistem genital

стате ́ве поколі ́ння
generáţie sexua ́lă

стате ́ве розмно ́ження
înmulţi ́re sexua ́tă

стате ́вий диморфі́зм
dimorfi ́sm sexua ́l

стате ́вий добі ́р
sele ́cţie sexua ́lă

стате ́вий проце ́с
procés sexua ́l
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стате ́вий склад насе ́лення
structu ́ra de sex a populáţiei

стате ́вий член
pe ́nis

стате ́ві за ́лози
gla ́nde sexua ́le

стате ́ві кліти ́ни (гаме́ти)
celu ́le sexua ́le (gaméţi)

стате ́ві озна ́ки втори ́нні
caractere sexuale secundare

стате ́ві озна ́ки перви ́нні
caractere sexuale primare

стате ́ві о ́ргани
orgáne sexua ́le

стате ́ві хромосо ́ми
cromozo ́mi sexua ́li

стате ́во-вікові ́ пірамі ́ди
piramíde de vấrstă şi sex

ста ́тика
sta ́tică

стати́стика
statística

стати́стика математи́чна
statística matemátică

статисти ́чний ме ́тод дослі́дження
metóda statístică de cerceta ́re

стати́чна еле ́ктрика
electricita ́te sta ́tică

стати́чна робо ́та м’я́зів
lucrul sta ́tic al muşchilor

ста ́тор
stato ́r

стаха ́нівський рух
mişcárea stahanístă

створи ́ти
creá

стебло́
tulpi ́nă

стенокарді ́я
stenocardi ́e

степ
ste ́pă

сте́пені числа ́ і
putérile númărului i

степи́
stépe

сте́пінь
pute ́re, grad

сте́пінь з раціона́льним
показнико ́м
pute ́re cu expone ́nt raţionál

сте́пінь многочле́на
grádul polino ́mului

сте́пінь одночле́на
grádul mono ́mului

сте́пінь числа́
púterea númărului

стереоізоме ́р
stereoizomér

стереоме ́трія
stereometri ́e

стереорегуля ́рна будо ́ва
structúră stéreo-regulátă

стериліза ́ція
steriliza ́re

стеро ́їди
steroi ́zi

стехіометри ́чне співвідно́шення
rapórt stoichiométric

сти ́бій
antimo ́niu

сти ́лі мо ́влення (розмо ́вний,
науко ́вий, худо ́жній)
stílurile vorbírii (orál, ştiinţífic, artístic)

стилі ́стика
stilístică

стилісти ́чно заба ́рвлені слова ́
cuvínte cu valoáre stilístică

стиль
stíl

стире ́н
stire ́n

стійка ́ електро ́нна конфігура ́ція
а́тома
configuráţie atómică electro ́nică stabílă

стійка ́ рівнова ́га
echili ́bru stabi ́l

стійка ́ систе́ма
sistém stabíl

стічні ́ во ́ди
ápe efluénte

сто ́вбур мо ́зку
tru ́nchi cerebrál

стовбуро ́ві кліти ́ни
celu ́le stem

стовпе́ць
coloa ́nă

стовпча ́ста основна ́ ткани ́на
листка ́
ţesútul de bază palisa ́dic al frúnzei

сто ́кові вітри ́
vấnturi de reflu ́x (poláre)

столі́ття
sécol

сторі ́нка
pa ́gină
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сторона ́ кута ́
látura únghiului

сторона ́ многоку ́тника
látura poligo ́nului

сто ́рони відрові́дні
láturile recurénte

сто ́рони многоку ́тника сусі ́дні
láturile vecíne ále poligo ́nului

сто ́рони прямоку́тника
láturile dreptúnghiului

сто ́рони трику ́́тника
la ́turile triu ́nghiului

сто ́рони чотирику ́тника
la ́turile patrulate ́rului

сто ́рони чотирику ́тника
протиле ́жні
láturile opúse ále patrulatérului

сто ́рони чотирику ́тника сусі ́дні
láturile vecíne ále patrulatérului

сторо ́нні си́ли
fórţe extérne

стоя ́нка пе ́рвісних люде́й
aşezárea prímilor oámeni

стоя ́чі хви ́лі
únde staţionáre

страйк
gre ́vă

стратосфе ́ра
stratosféră

стрес
stres

стрес-фа ́ктори
fa ́ctori de stres

стрибкоподі ́бна змі́на
власти ́востей
schímb săltătór de proprietắţi

стри ́мер
stri ́mmer

стрі́чка
bándă

строк позовно ́ї да ́вності
perioáda de prescrípţie

стро́ма хлоропла ́стів
stro ́ma cloroplastelor

стро́нцій
stro ́nţiu

строфа
stro ́fă

структу ́ра докуме́нта
structúra documéntului

структу ́ра популя ́ції
structu ́ra popula ́ţiei

структу ́ра програ́ми
structúra prográmului

структу ́ра са ́йту
structúra sitéului

структу ́рна ла ́нка поліме ́ру
structúra de legătúră polimérică

структу ́рна фо́рмула
formúlă de structu ́ră, de constitu ́ţie

структу ́рне програмува ́ння
programárea structurálă

структу ́рні ге́ни
ge ́ne structurále

струм електри ́чний
curént eléctric

стру ́шування
agitáţie

сту ́лкові кла ́пани се ́рця
válvele cuspíde ale inimii

сту ́пені порівня́ння прикме ́тників
gráde de comparáţie ale adjectívelor

сту ́пені порівня́ння прислі ́вників
gráde de comparáţie ale advérbelor

ступі́нчата дисоціа ́ція
disocie ́re graduálă

сту ́пінь (дисоціа ́ції, оки ́снення,
полімериза ́ції)
grad (de disociére, de oxidáre,
de polimerizáre)

сту ́пінь порівня ́ння
grád de comparáţie

сублета ́льні мута ́ції
mutáţii subleta ́le

субліма ́ція
sublima ́re

субодини ́ці рибосо ́м
subunitắţile riboso ́milor

субсидіа ́рність
subsidiaritáte

субстра ́т
substa ́rt

субурбаніза ́ція
suburbaniza ́re

сувереніте ́т
suveranitáte

сугло ́б
articula ́ţie

суд
judecători ́e, proce ́s judicia ́r

суддя́
judecăto ́r

Суде ́тська пробле ́ма
probléma sudétă

суди ́мість
condamnáre

суди ́на
vas
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суди ́нна оболо ́нка
membránă vasculáră

суди ́нні росли́ни
pla ́nte vascula ́re

суди ́но-волокни ́сті пучки ́
fascículi fíbro-vascula ́ri

судо ́ва вла́да
putére jurídică

судоу ́стрій
constrúcţia sistémului judiciár

сукце ́сія втори́нна
succesiu ́ne secunda ́ră

сукце ́сія перви́нна
succesiu ́ne prima ́ră

султа ́н
sultán

сульфа ́т
sulfát

сульфа ́тна кислота ́
acíd sulfúric

сульфі ́д
sulfíd

сульфі ́дна кислота ́
acíd sulfhídric

сульфі ́т
sulfít

сульфі ́тна кислота ́
acíd sulfuro ́s

сульфуровмі ́сна сполу ́ка
compús cu sulf

су́ма
súma

су́ма відрі ́зків
súma segme ́ntelor

су́ма куті́в
súma u ́nghiurilor

су́ма куті́в трику ́тника
súma u ́nghiurilor u ́nui triu ́nghi

су́ма поді ́й
súma eveniméntelor

су́ма розря ́дних дода́нків
súma descompúnerii térmenilor

сумі ́жні права ́
drépturi conéxe

сумі ́сність кро ́ві
compatibilita ́te sangui ́nă

су́міш (неоднорі ́дна, однорі ́дна)
améstec (heterogén, omogén)

су́мчасті
marsupia ́le

суперфі ́цій
superfície

супідря ́дність
subordonáre, cosubordonáre

суплі ́ддя
fruct compu ́s

суря ́дний
coordonato ́r

суря ́дний сполу́чник
conjúncţie coordonatoáre

суря ́дність
coordonáre

суспе ́нзія
suspe ́nsie

суспі ́льна верства́ (суспі ́льний
стан)
strat sociál (stáre sociálă)

суспі ́льна геогра́фія
geografíe sociálă

суспі ́льна поведі ́нка твари ́н
comportame ́nt sociál

суспі ́льно-побуто ́ві пісні́
cấntece so ́cio-tradiţionále

суспі ́льство
societa ́te

су́тність предме ́тної о́бласті
esénţa subiéctului

су́фікс
sufíx

суфікса ́льний спо́сіб
словотво ́рення
mijlo ́c de formáre a cuvíntelor prin
sufixáre

суфікса ́ція
sufixáre

суфражи ́зм
sufragétă

суха ́ перего́нка деревини ́
(піро́ліз)
distilárea uscátă a lémnului

сухожи ́лля
tendón

суцві́ття
infloresce ́nţă

суча ́сне суспі ́льство
societáte modérnă

суча ́сні біологі ́чні нау́ки
ştii ́nţe biolo ́gice modérne

суши ́льна б ́ашта
turn de usca ́re

сфе ́ра по ́слуг
sféră de deservíre

сфери ́чна фо́рма електро ́нної
орбіта ́лі
fórmă sférică de orbitál electro ́nic

сфери ́чні хвилі
únde sférice

133

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



сфі́нктери
sfi ́nctere
схе ́ма докуме́нта
schéma documéntului
схе ́ма електри ́чного ко ́ла
sche ́ma circui ́tului ele ́ctric
Схі ́дний вал
válul éstic
Схі ́дні кре ́си
crecy de est (oriént)
схре ́щення мов
interferénţa limbílor
сцена ́рій
scenáriu
сьоґуна ́т
shogunát
сюже ́т
subiéct
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Т
табли́ця
tabél

табли́ця і ́стинності
tabélul adevắrului

табли́ця ко ́дів си́мволів
tabél cu co ́duri de simbo ́luri

табли́ця неви ́значених інтегра ́лів
tabélul integrálelor nedefiníte

табли́ця розпо ́ділу зна ́чень
випадко ́вої величини ́
tabélul de distribuíre a valórilor mărímii
aleato ́rii

табли́чний проце́сор
proceso ́r de tabe ́le

табуля ́ція
tabula ́re

тавтоло ́гія
tautologíe

Тає ́мний університе ́т
universitáte secrétă

тайга ́
Taigá

та ́ксиси
taxíi

таксо ́н
taxón

такт
táct, cadénţă

та ́ктова частота ́
frecve ́nţă de táct (a cea ́sului inte ́rn)

тала́мус
tala ́mus

та ́лій
táliu

тало ́м (слань)
tal

тамвида ́в
editárea unéi cắrţi péste hotáre

та ́нгенс
tange ́nta

тані́н
tanín

танта ́л
tantál

тарі́лка ректифікаці ́йної коло ́ни
pláca coloánei de rectificáre

тачпе ́д
touchpád, dispozitív sensoriál
al calculatórului péntru condúcerea
curso ́rului

твари́ни-біореа ́ктори
anima ́le-bioreactoa ́re

тве ́рдження
afirmáţie

тве ́рдження і́стинне
afirmáţie adevărátă

тве ́рдження хи́бне
afirmáţie fálsă

тверди ́й стан речовини́
stárea solídă a matériei

тверді́ння
călíre

тверді́ при́голосні
consoáne tári

тве ́рдість (жо́рсткість) води ́
durita ́tea ápei

тверді́ тіла ́
co ́rpuri solíde

твір
creáţie, compúnere

твірна ́ ко ́нуса
generatoárea cónului

твірна ́ ткани ́на
ţesút formativ

твірна ́ цилі ́ндра
generatoárea cilíndrului

ТВ-тю́нер
túner TV

тег
teg, etichétă

те́за
téză

теза ́урус
tezáur

текст
téxt

те́кстове по́ле (по ́ле вве́дення)
câmp de text (cấmpul de introdúcere)

те́кстовий курсо ́р
curso ́rul téxtului

те́кстовий на ́пис
inscrípţie de text

те́кстовий проце ́сор
proceso ́r de text
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те́кстовий реда ́ктор
edito ́r de text

те́кстовий файл
fişi ́er de te ́xt

те́кстові об’є ́кти презента ́ції
obiécte de prezentáre a téxtului

тектоні ́чна будо́ва
constru ́cţie tecto ́nică

тектоні ́чні структу ́ри
structu ́ră tectónică

тектоні ́чні ци ́кли
cícluri tecto ́nice

телеконфере ́нція
tele ́conferi ́nţă

телофа ́за
telofa ́ză

телу ́р
telúr

те́ма
témă

те́ма докуме ́нта
téma documéntului

темати ́чний по́шук
căuta ́re tema ́tică

темати ́чні ви́писки
extráse temátice

тембр
tímbru

темнова ́ фа ́за фотоси ́нтезу
fa ́za de întune ́ric a fotosinte ́zei

темпера ́мент
temperamént

температу ́ра (кипі ́ння,
пла ́влення)
temperatúra (fiérberii, topírii)

те́мпи еволю ́ції
ri ́tmurile evolúţiei

темп мо ́влення
témpóul vorbírii, rítmul vorbíii

теокра ́тія
teocraţíe

теоре́ма
teore ́ma

теоре́ма–крите́рій
teorémă-critériu

теоре́ма обе ́рнена
teorémă ínversă

теоре́ма про дво ́х конвої ́рів
teoréma célor dói jandármi

теоре́ма протиле ́жна
teoréma opúsă

теоре́ма пряма ́
teoréma dreáptă

теоре́ма-на́слідок
teore ́mă-conseci ́nţă

теоре́ма про кінети ́чну ене́ргію
teore ́ma energi ́ei cinétice

теоре́ми взає ́мно обе́рнені
teoréme recipro ́c ínverse

теорети ́чний ви́хід проду ́кту
реа ́кції
prodúcţia teorétică a prodúsului reácţiei

тео ́рія
teoríe

тео ́рія ймові ́рностей
teoría probabilitắţilor

тео ́рія хімі ́чної будо́ви
teori ́a structu ́rii chímice

тепе ́рішній час
tímp prezént

теплова ́ електроста ́нція (ТЕС)
centrálă térmică (CT)

теплова ́ рівнова ́га
echilíbrul térmic

теплове ́випромі ́нювання
radiáţie térmică

теплови ́й ефе́кт хімі́чної реа ́кції
eféctul térmic al reácţiei chímice

теплови ́й уда ́р
şoc calo ́ric, hiperte ́rmie, şoc termic

теплові́ двигуни ́
motoáre térmice

тепловідда ́ча
termoliză

теплові́ пояси ́
zo ́ne térmice

теплоелектроцентра ́ль (ТЕЦ)
centrálă termoele ́ctrică (CTE)

теплоє ́мність
capacitátea de căldúră

теплоо ́бмін
schímbul de căldúră

теплообмі ́нник
schimbătór decăldu ́ră

теплопров ́ідність
conductibilita ́te térmică

теплота ́ згоря́ння
căldúră de combústie

теплота ́ пароутво́рення
căldúra generatoáre de áburi

теплота ́ пла́влення
căldúra de topíre

теплоутво ́рення
termogeneză

тера́си
teráse
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терези ́
cânta ́r

терико ́ни
tericoáne

територіа ́льна грома ́да
comunita ́te teritoria ́lă

територіа ́льна поведі ́нка
comportame ́nt teritoria ́l

територіа ́льна структу ́ра
господа ́рства
structúra teritoriálă a economíei

територіа ́льний по ́діл пра ́ці
(географі ́чний по ́діл пра ́ці)
diviziu ́ne teritoria ́lă (geográfică)
a múncii

терито ́рія
terito ́riu

те́рмін
térmen

терміна ́л морськи ́й
terminál marín

терміноло ́гія
terminologíe

термі́чний кре ́кінг
нафтопроду ́ктів
cracárea térmică a prodúselor petroliére

термодина ́міка
termodina ́mică

термодинамі ́чна систе ́ма
sistém termodinámic

термодинамі ́чний проце́с
procés termodinámic

термоелектро ́нна емі ́сія
emísie termoelectro ́nică

термо ́метр
termome ́tru

термопласти ́чний поліме ́р
polimér termoplástic

термореакти ́вний поліме ́р
polimér termoreactív

терморегуля ́ція
termoregla ́re

термостійке ́ скло
stíclă rezisténtă la căldúră

термохімі ́чне рівня ́ння
ecua ́ţie termochi ́mică

термоя ́дерна реа ́кція
reácţie termonucleáră

термоя ́дерний си ́нтез
sinte ́ză termonuclea ́ră

теро ́р
teroa ́re

терори ́зм
terori ́sm

тертя́ ко́чення
fricţiúne de ruláre

тест
tést

те́стовий набі ́р вхідни ́х да ́них
sétul testát al dátelor de intráre

тестостеро ́н
testostero ́n

тетра ́едр
tetraédru

тетраедри ́чна будо́ва моле ́кул
алка ́нів
structúra tetraédrică a molecúlelor
de alcáni

тетра ́едр пра ́вильний
tetraédru regulát

тетраетилсвине ́ць
tetraetíl de plumb

тетрахлоромета ́н
tetraclorúră de carbón

тетчери ́зм
thatcherísm

техне ́цій
tehnéţiu

техні ́чна сировина ́
matérii príme téhnice

техні ́чний спирт
alcoo ́l téhnic

техноге ́нна катастро ́фа
catastro ́fă tehnogénă

технологі ́чний проце ́с
procés tehnológic

техноло ́гія
tehnologíe

техноло ́гія OLE
tehnología OLE

техноло ́гія хімі́чна
tehnologíe chímică

технопо́ліси
tehnopólisuri

техносфе ́ра
tehnosféră

те́чії (океані ́чні, морські ́)
curénţi (oceánici, de máre)

ти ́гель
creuzét

тилако ́їди
tilacoi ́d

тимі ́н
timină

ти ́мус
ti ́mus

тимчасо ́вий нерво ́вий зв'язо́к
legătu ́ră nervoa ́să temporáră
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тимчасо ́во неконтрольо ́вана
терито ́рія
terito ́riu temporár necontrolát

тимчасо ́во окупо ́вана терито́рія
terito ́riu temporár ocupát

тип
fulumen, filum, încrengătură

тип да ́них
ti ́p de da ́te

ти ́пи відмі ́н іме́нників
declinắrile substantívului

ти ́пи деформа ́ції
típuri de deformáre

ти ́пи комп’ю́терів
típuri de calculatoáre

ти ́пи мо ́влення (ро ́зповідь, о ́пис,
ро ́здум)
típuri de exprimáre (povestírea,
descríerea şi meditáţia)

ти ́пи напівпровідникі ́в
típuri de semiconducto ́ri

ти ́пи самості ́йного розря ́ду
típuri de descărcáre independéntă

типіза ́ція краї́н
tipizárea ţă ́rilor

тип клі ́мату
típul clímei

тип мо ́ви
típ de límbă

типоло́гія
tipologíe

тип ре ́чення
típ de propozíţie

тирані ́я
tiraníe

тире ́
línie de páuză

тиск
presiu ́ne

тиск рідини ́ на дно посу́дини
presiúnea lichídului pe fúndul
recipiéntului

тиск сві ́тла
presiúnea lumínii

тисячолі́ття
miléniu

тита́н
titán

тичи́нка
stami ́nă

тіле́сний кут
únghi spaţiál

ті́ло оберта ́ння
co ́rp de rota ́ţie

тіньова ́ еконо́міка
economía din úmbră

ткани ́на
ţesút

ткани ́на росли́ни
ţesútul pla ́ntelor, ţesut vegetal

ткани ́ни внутрі ́шнього
середо ́вища
ţesúturile médiului inte ́rn

ткани ́нна рідина ́
lichíd tisular

ткани ́нний рі ́вень організа́ції
nive ́lul de organiza ́re al ţesúturilor

тлума ́чний словни ́к
dicţionár explicatív

товка́чик
pistíl

товста ́ ки́шка
intesti ́n gros

товщина ́
grosíme

токси ́ни
toxi ́ne

толуе́н
tolue ́n

тонка ́ ки́шка
intesti ́nul subţi ́re

тонкодиспе ́рсна систе ́ма
sistém de dispérsie fínă

тоно ́метр
tonométru

то́нус м’я ́зів
tónusul múşchilor

то́пік
témă (pe fo ́rum)

тополо ́гія
topologíe

то́рій
tóriu

торф
torf

тоталітари ́зм
totalitari ́sm

тоталіта́рна еконо ́міка
economíe totalitáră

тоталіта́рний політи́чний режи ́м
regím polític totalitár

тоталіта́рний режи ́м
regi ́m totalita ́r

тото ́жність
identita ́te

тото ́жно рі ́вні ви́рази
expre ́sii ide ́ntic ega ́le
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то́чка до́тику
punct de tange ́nţă

то́чка ма́ксимуму
púnct de ma ́xim

то́чка мі ́німуму
púnct de mi ́nim

то́чка пере ́гину гра ́фіка фу ́нкції
punct de inflexiúne a gráficului fúncţiei

то́чка пере ́тину бісектри ́с
трику ́тника
punct de intersécţie a bisectoárelor
triúnghiului

то́чка пере ́тину середи ́нних
перпендикуля ́рів сторі ́н
трику ́тника
punct de intersécţie a mediatoárelor
láturilor unúi triúnghi

то́чка розри ́ву фу ́нкції
punct de discontinuitáte

то́чка до́ступу
punct de adere ́nţă

то́чка зупи ́нки
púnctul de opríre

то́чка кипі ́ння
púnctul de fiérbere

то́чка опо ́ри
punct de spri ́jin

то́чка пла ́влення
púnctul de topíre

то́чка роси ́
púnctul de róuă

то́чність вимі ́рювання
precízia măsúrării

то́чність мо ́влення
precízia vorbírii

травесті ́я
parodíe

тра ́влення
dige ́stie

травна́ вакуо ́ля
vacuólă digestívă

травна́ систе́ма
siste ́m digestív

травни ́й кана ́л
cana ́l digesti ́v

травні ́ за ́лози
gla ́nde digestíve

травні ́ со ́ки
súcuri digesti ́ve

травні ́ ферме ́нти
enzi ́me digesti ́ve

трагікоме ́дія
tragi-comedíe

традиці ́йне мовозна́вство
lingvístică tradiţionálă

траєкто́рії
traiectórie

транзи ́стор
tranzistór

транзи ́тні переве ́зення
transpórturi de tránzit

трансгене ́з
transgenéză

трансге ́нні органі́зми
organi ́sme transge ́nice

трансге ́нні проду́кти
prodúse transgénice

транс-ізоме ́р
trans-izomér

транскри ́пція
transcríere

транслітера ́ція
transliteráre

трансля ́тор
translatór

трансля ́ція
transláre

транснаціоналіза ́ція екон́оміки
transnaţionalizárea economíei

транснаціона ́льна корпора ́ція
(ТНК)
corporáţie transnaţionálă (CTN)

транспира ́ція
transpiraţie

транспозо ́ни
transpozóni

тра ́нспорт
transpórt

транспорти ́р
raportór

тра ́нспортна РНК (ТРНК)
ARN de transport (ARNt)

тра ́нспортна систе ́ма краї ́ни
sistémul de transpórt al ţă ́rii

тра ́нспорт речови́н
transpórtul substa ́nţelor

трансформа ́тор
transformatór

трансценде ́нтний
transcendént

трапе ́ція
trapéz

трасува ́ння
trasáre, urmăríre

трахе́я
trahée
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трек
traséu

тре́кбек
tráckback, mecanísm de notificáre
a sitéului

трест
trust

трете ́йські суди ́
cúrţile de arbitráj

трети ́нна структу ́ра білка ́
structúra terţiáră a proteínelor

трети ́нний а́том карбо ́ну
atómul terţiár de carbo ́n

трети ́нний се ́ктор господа́рства
sectórul terţiár al economíei

трети ́нний спирт
alcoo ́l terţiár

тре́тій зако ́н Нью ́тона
le ́gea a tre ́ia a lui Newto ́n

тривале ́нтний елеме ́нт
elemént trivalént

трива́лість життя ́
duráta viéţii

трива́лість проце ́су (реа ́кції)
duráta procésului (reácţiei)

тривіа ́льні на́зви
denumíri triviále

тригліцери ́д
triglicerídă

тригонометри ́чна підстано́вка
substitúţie trigonométrică

тригономе ́трія
trigonometríe

тригра ́нний кут
únghi trie ́dru

трику ́тник
triu ́nghi

трику ́тник, впи ́саний в ко́ло
triu ́nghi înscri ́s în circumferínţă

трику ́тник гостроку́тний
triúnghi ascuţit únghic

трику ́тники рі́вні
triúnghiuri egále

трику ́тник, опи ́саний на́вколо
ко́ла
triu ́nghi circumscri ́s circumferínţei

трику ́тник Паска́ля
triúnghiul lui Pascál

трику ́тник прямоку́тний
triúnghi dreptúnghic

трику ́тник рівнобе ́дрений
triúnghi isoscél

трику ́тник рівносторо́нній
triúnghi echilaterál

трику ́тник різносторо́нній
triúnghi scalén

трику ́тник тупоку́тний
triúnghi obtuz únghic

трилобі ́ти
trilobi ́ţi

трильйо ́н
trilio ́n

триметиламі ́н
trimetilamínă

тринітроцелюло ́за
trinitrocelulo ́ză

трино ́га
cu trei picioáre

трипле́т (кодо ́н)
triple ́t (codo ́n)

трисе ́кція
tréi secţiúni

тристу ́лковий кла ́пан
valvulă tricuspidă

три ́тій
trítiu

трихлоромета ́н (хлорофо ́рм)
triclormetán (clorofórm)

тричле ́н
trinóm

тріа ́совий пері ́од
perioa ́da triásică

тро́лі
tro ́li, provocato ́ri pe internét

тромб
tromb, cheag

тромбопласти ́н
tromboplasti ́nă

тромбофлебі ́т
tromboflebi ́tă

тромбоци ́ти
tromboci ́te

троп
tro ́p

тропі ́зми
tropi ́sme

тро́пік півде ́нний, півні ́чний
tro ́picul de sud, de nord

тропосфе́ра
troposféră

трости ́нний цу́кор
záhăr de tréstie

трофі ́чна структу ́ра
structu ́ră tro ́fică

трофі ́чний рі ́вень
nive ́l tro ́fic

трофі ́чні зв’язки ́
legătu ́ri tro ́fice
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тру ́бчаста піч
cuptór tubulár
трудова ́ дисциплі ́на
disciplínă de múncă
трудова ́ мігра ́ція
migráţia fo ́rţei de múncă
трудови ́й до́говір
contráct de múncă
трудови ́й колекти́в
colecti ́v de mu ́ncă
трудові ́ відно́сини
rela ́ţii de múncă
трутовики ́
ia ́scă
трьохосно ́вна кислота ́
acíd tribázic
туберкульо ́з
tuberculo ́ză
тугоплавка ́ речовина́
substánţă refractáră
тугоплавке ́ скло
stíclă refractáră
тугоплавки ́й мета́л
metál refractár
тужаві ́ння цеме ́нту
întărírea ciméntului
ту ́луб молю ́ска
trunchiul molu ́ştei
тума ́н
ceáţă
ту ́ндра
tu ́ndră
ту ́ргор
turgescenţă
тури ́зм
turísm
турмалі ́н
turmali ́nă
тю ́ркські мо ́ви
límbi túrcice
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У
ува ́га
ate ́nţie

уві́гнуті лі́нзи
lenti ́le conca ́ve

угрупо ́вання
grupa ́re

угрупо ́вання а ́томів
grupárea atómilor

уда ́рний (систолі ́чний) об’є ́м
кро ́ві
volúmul sisto ́lic al sấngelui

узага́льнююче сло́во
cuvấnt generalizato ́r

узго ́дження
aco ́rd

узурпа ́ція вла́ди
uzurpárea putérii

українофі ́ли
ucrainofíli

Украї́нська револю ́ція
„Revolúţie ucraineánă”

украї ́нська шля ́хта
şleáhta ucraineánă

украї ́нське коза ́цтво
căzăcímea ucraineánă

украї ́нський моде ́рн
modérnul ucraineán

украї ́нський націоналісти ́чний рух
mişcárea naţionalístă ucraineánă

«Украї ́нський П’ємо́нт»
piemo ́ntul ucraineán

Украї́нський шта́б партиза ́нського
ру́ху (УПШР)
sédiul ucraineán al mişcắrii partizánilor

«украї ́нське питання»
„întrebárea ucraineánă”

улу ́с
ulús (trib)

у́льва
úlvă

ультима ́тум
ultima ́tum

ультрамікроелеме ́нти
ultramicroeleme ́nte

ультрамікроско ́п
ultramicroscóp

ультрамікроскопі ́я
ultramicroscopíe

у́мисел
inte ́nţie, dol

умо ́ва
condi ́ţie

умо ́ва доста ́тня
condíţia suficiéntă

умо ́ва необхі ́дна
condíţia necesáră

умо ́ва початко ́ва
condíţia iniţiálă

умо ́ва рівнов́аги ва ́желя
condíţia echilíbrului pấrghiei

умо ́ва теоре́ми
condíţia teorémei

умо ́ви ви ́никнення ві ́льних
колива ́нь
condíţiile aparíţiei fluctuáţiilor líbere

умо ́ви ви ́никнення хімі́чної
реа ́кції
condíţii de aparíţie a reácţiei chímice

умо ́ви існув́ання електри ́чного
стру ́му
condíţiile existénţei curéntului eléctric

умо ́ви рівнова ́ги тіл
condíţiile echilíbrului co ́rpurilor

умо ́ви середо ́вища
condi ́ţii de me ́diu

умо ́вне форматува ́ння
formatáre condiţionátă

умо ́вний ви ́раз
exprésie condiţionátă

умо ́вний рефле ́кс
refle ́x condiţionát

умо ́вний спо ́сіб дієсло ́ва
fórmă condiţionátă a vérbului

умо ́вність
condiţionalitáte

універса ́л
universa ́l

універса ́л УЦР
universálul sfátului Rádei centrále
ucrainéne

універса ́льна га́зова ста ́ла
constánta universálă a gázului

університе ́т
universitáte

уніта́рна держа ́ва
stat unitár
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у́нія
uniu ́ne, uni ́e

упові ́льнення хімі́чної реа ́кції
decelerárea reácţiei chímice

упові ́льнювач
încetinătór, retardér

упорядко ́вана структу ́ра
structúră organizátă

упорядко ́ваний рух електро ́нів
mişcárea ordonátă a electro ́nilor

упорядко ́ваний рух йо ́нів
mişcárea organizáta a iónilor

упорядкува ́ння
ordonáre

упу ́щена ви́года
profít pierdút

урага ́н
uragán

ура ́н
urániu

ураци ́л
uracil

урбаніза ́ція
urbaniza ́re

уретри ́т
uretri ́tă

урі ́з води ́
tăiérea ápei

уро ́чище
órice zo ́nă a terénului, cáre diféră
de médiul înconjurătór

усино ́влення
adópţie

у́сне мо́влення
exprimáre o ́rală

устаткува ́ння
echipaménte

усу́нення
înlăturáre, elimináre

утво ́рення о́саду
formárea de sedimént

утиліза ́ція відхо ́дів
utilizárea deşéurilor

утилі ́та
utilitáte

уто́чнюючі чле ́ни ре ́чення
apozíţii

утри ́мання
întreţínere

утру ́днення просторо ́ве
dificultáte spaţiálă

у́чень ремісника ́
elévul meşteşugárului

ущі ́льнення
comprima ́re
уя ́вна одини́ця
unitáte imagináră
уя ́вний проце ́с
procés imaginár
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Ф
фагоци ́ти
fagocite

фагоцито ́з
fagocito ́ză

фа ́за розпо ́ділу
fáza de distribúţie

файл
fişie ́r

фа ́йлова систе ́ма
fişie ́r de siste ́m

фа ́ктор
fáctor

фа ́ктори еволю́ції
fa ́ctorii evolúţiei

факторіа ́л
factoriál

фантасмаго ́рія
fantasmagoríe

фарао ́н
faraón

фасе ́ткові о́чі
óchi faţétaţi

фа ́сція
fasci ́e

фа ́ція
fáţie

фаши ́зм
fasci ́sm

федерати ́вна мона ́рхія
monarhíe federatívă

федера ́ція
federáţie

фейлето ́н
foileto ́n

феміні ́зм
feminísm

феніламі ́н
fenilamín

феніла ́моній хлори ́д
clorúra de fenilamo ́niu

фені ́л-радика ́л
feníl radicál

фені ́льна гру ́па
grúpul feníl

фено ́л
feno ́l

феноло́гія
fenologi ́e

фенолфталеї ́н
fenolftalei ́nă

феноля́т
fenolát

феноля́т-іо ́н
fenolát de ión

феноти ́п
fenotíp

фео ́д
feúdă

феодалі ́зм
feudali ́sm

феода ́льна драби ́на
scáră feudálă

феода ́льна роздро ́бленість
destrămáre feudálă

ферме ́нт
ferme ́nt, enzi ́mă

фермента ́ція
fermentáţie

ферме ́нти
enzi ́me

фероспла ́ви
feroaliáje

фе́рум
fiér

фібри ́н
fibri ́nă

фібриноге ́н
fibrinoge ́n

фігу ́ра
figúră

фігу ́ра оберта ́ння
figúră de rotáţie

фігу ́ри мо ́ви
figúri de stíl

фігу ́ри рі ́вні
figúri egale

фі́зико-географі ́чне районува́ння
raionáre fi ́zico-geográfică

фі́зико-географі ́чний край
ţinút fízico-geográfic

фізи ́чна величина ́
mări ́me fi ́zică

фізи ́чна геогра ́фія
geografíe fi ́zică

фізи ́чна о ́птика
óptica fízică
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фізи ́чна осо ́ба
persoa ́nă fi ́zică

фізи ́чна осо ́ба-підприє́мець
persoánă fízică întreprinzăto ́r

фізи ́чне моделюва́ння
modela ́re fi ́zică

фізи ́чне ті́ло
corp fi ́zic

фізи ́чне я́вище
fenome ́n fi ́zic

фізи ́чні ве́кторні величи ́ни
mări ́mi vectoria ́le fi ́zice

фізи ́чні мутаге ́ни
mutage ́ni fi ́zici

фізіологі ́чна систе ́ма
siste ́m fiziolo ́gic

фізіологі ́чний ро́зчин
soluţie fiziologică

фізіологі ́чно акти́вні речови́ни
substa ́nţe fiziolo ́gic acti ́ve

фізіоло ́гія
fiziologi ́e

фіксо ́ваний на́голос
accént fíx, imo ́bil

філогене́з
filogene ́ză

філогенети ́чний ряд
série filogenétică

філогені́я
filogeni ́e

філоло ́гія
filologíe

філосо ́фська лі́рика
lírică filoso ́fică

фільва ́рок
folwark (tip de gospodări ́re)

фі́льтр
fi ́ltru

фільтра ́ція
filtráre

фільтрува ́льний папі́р
hârtíe péntru filtrát

фільтрува ́ння в ЕТ
filtráre în ET

фільтрува ́ння в СУБД
filtráre în DBMS

фі́на
cisticerc

фіна ́нсові по́слуги
servícii financiáre

фіо ́рд
fiórd

фітогормо́ни
fitohormo ́ni

фітофа́ги
fitofa ́gi

фітоцено ́з
fitoceno ́ză

флегма ́тик
flegma ́tic

флейм
fléim, războ ́i verbál, cáre nu áre nimíc
común cu téma iniţiálă

флеш-накопи ́чувач
unitáte flásh

фліш
fliş

флое ́ма
floém

фло ́ра
flóră

флота ́ція
flotáţie

флуд
flud, mesáj netemátic pe internét

флуоресце ́нція
fluorescénţă

флуори ́д
fluorúră

флуори ́д-іо ́н
fluorúră io ́nică

флуо́ридна кислота ́
acíd fluorídic

флю ́гер
girue ́tă

флюс
flux, fonda ́ţie

флю ́си
fondánţi

фока́льна площина́
distánţă focálă

фокус
foca ́r

фо́кусна ві ́дстань
foca ́rul la dista ́nţă

фолксоно ́мія
clasificáre populáră a informáţiei

фолькло́р
folclo ́r

фо́ндова бі́ржа
búrsă de valóri

фоне ́ма
foném

фоне ́тика
fonétică

фоно ́вий малю ́нок
imágine de fundál
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ф ́орма
fórmă

фо́рма ба ́зи да ́них
fórma bázei de dáte

фо́рма держа ́ви
fórmă a sta ́tului

формалі ́н
formo ́l

формальдегі ́д
formaldehi ́dă

фо́рма мені ́ска
fórma meníscului

форма ́ти да ́них
formáte de dáte

форматува ́ння
formata ́rea

форматува ́ння ди ́ска
formatárea díscului

форматува ́ння докуме ́нта
formatárea documéntului

форма ́т фа ́йлу
formátul fişiérului

фо́рмені елеме ́нти
eleménte figurative

фо́рми мо́влення
fórmele vorbírii

фо́рми поведі ́нки
fórme de comportame ́nt

фо́рми рельє́фу
fórmele reliéfului

фо́рми сло́ва
fórmele cuvấntului

фо́рми спілкува ́ння
fórmele comunicắrii

фо́рмула
formu ́lă

фо́рмула квадра ́та різни ́ці
formúla pătrátului diferénţei

фо́рмула квадра ́та су́ми
formúla pătrátului súmei

фо́рмула логарифмува ́ння
formúla logaritmắrii

фо́рмула різни ́ці квадра ́тів
formúla diferénţei pătrátelor

фо́рмула різни ́ці ку́бів
formúla diferénţei cúburilor

фо́рмула (електро ́нна,
молекуля ́рна, напівструкту ́рна,
структу ́рна)
formu ́lă(electro ́nică, moleculáră,
semistructurálă, structurálă)

фо́рмула зага ́льна члена
послідовності
formúla generálă a térmenului n a şírului

фо́рмула зага́льної суми та ́нгенсів
formúla súmei tangéntelor

фо́рмула ко ́синуса різни ́ці
formúla diferénţei totále de cósinus

фо́рмула ко ́синуса су́ми
formúla co ́sinusului totál al súmei

фо́рмула лі ́нзи
formúla lentílei

фо́рмула об'є́́му ку ́ба
formu ́la volu ́mului cu ́bului

фо́рмула об'є́му прямоку ́тного
паралелепі ́педа
formúla volúmului paralelipipédului
dreptúnghic

фо́рмула пери ́метра квадр ́ата
formu ́la perime ́trului pătrátului

фо́рмула пери ́метра
прямоку ́тника
formu ́la perime ́trului dreptu ́nghiului

фо́рмула пло ́щі квадра́та
formu ́la a ́riei pătrátului

фо́рмула пло ́щі прямоку ́тника
formúla áriei dreptúnghiului

фо́рмула пло ́щі рівносторо́ннього
трику ́тника
formúla áriei triúnghiului echilaterál

фо́рмула рекуре ́нтна
formúla generálă de recurénţă

фо́рмула різни ́ці ко ́синусів
formúla diferénţei cósinusurilor

фо́рмула різни ́ці кота ́нгенсів
formúla diferénţei cotangéntelor

фо́рмула різни ́ці си́нусів
formúla diferénţei sínusurilor

фо́рмула різни ́ці та ́нгенсів
formúla diferénţei tangéntelor

фо́рмула си ́нуса різни́ці
formúla diferénţei totále de sínus

фо́рмула си ́нуса су́ми
formúla sínusului totál al súmei

фо́́рмула скоро ́ченого мно ́ження
formu ́la înmulţi ́rii prescurta ́te

фо́рмула су ́ми ко́синусів
formúla súmei cósinusurilor

фо́рмула су ́ми кота ́нгенсів
formúla súmei cotangéntelor

фо́рмула су ́ми кубі́в
formu ́la su ́mei cúburilor

фо́рмула су ́ми си́нусів
formúla súmei sínusurilor

фо́рмула та ́нгенса різни ́ці
formúla diferénţei totále a tangéntei

фо́рмула та ́нгенса су́ми
formúla súmei totále a tangéntei
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фо́рмули додава ́ння
formúlele adunắrii

фо́рмули зве ́дення
formu ́lele de redúcere

фо́рмули й позна ́чення
formúle şi notaţii

фо́рмули перетво ́рення добу́тку
тригонометри ́чних фу ́нкцій в су́му
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în súmă

фо́рмули перетво ́рення су́ми
тригонометри ́чних фу ́нкцій
в добу́ток
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în prodús

фо́рмули подві ́йного аргуме ́нту
formúla arguméntului dúblu

фо́рмули полови ́нного аргуме ́нту
formúla jumătắţii de argumént

фо́рмули пони ́ження сте ́пеня
formúla de micşoráre a grádului

фо́рмули потрі ́йного аргуме ́нту
formúla arguméntului tríplu

фо́рмули тригонометри ́чні
formúle trigonométrice

формулюва ́ння
formuláre

форсо ́вана індустріаліза ́ція
industrializáre forţátă

фо́рум
fórum

фосге ́н
fosgén

фосфі ́́д
fosfu ́ri

фосфі ́н
fosfínă

фосфоліпі ́ди
fosfolipi ́de

фо́сфор
fósfor

фосфори ́т
fosfát

фотоавтотро ́фи
fotoautotro ́fi

фотоальбо ́м
albúm fo ́to

фотоапара ́т
aparát fotográfic

фотогра ́фія
fotografíe

фотоефе́кт
eféct fo ́to

фотолюмінесце ́нція
fotoluminescénţă

фотоперіоди ́зм
fotoperiodi ́sm

фотоси́нтез
fotosinte ́ză

фотосисте ́ма
fótosiste ́m

фототро ́фи
fototro ́fi

фотохімі ́чні реакції
reácţii fotochímice

фрагмента ́ція
fragmentáre

фрагме ́нт зобра́ження
fragmént de imágine

фра ́за
enúnţ

фразеологі ́чна одини ́ця
unitáte frazeolo ́gică

фразеоло ́гія
frazeologíe

фракці ́йна перего́нка на́фти
distilárea fracţionáră a petro ́lului

фра ́кція (газолі ́нова, га́сова,
лігрої ́нова, пропа ́н-бута́нова)
fracţiu ́ne (de gazolínă, de gaz, de náftă,
de propán-bután)

фра ́нцій
fránciu

фрео́н
freón

фре ́ска
fréscă

фрикати ́вний при ́голосний
consoánă fricatívă (constrictívă)

Фро ́нда
fróndă

фрукто ́за
fructóză

фтор
fluo ́r

фторово́день
fluorúră de hidrogén

фторово́днева кислота ́
acíd fluorhídric

фторува ́ння
fluorizáre

фунгіци ́д
fungicid

фундамента ́льний зако ́н
lége fundamentálă

фу ́нкції взає́мно обе ́рнені
fúncţii recipro ́c ínverse
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фу ́нкції держа ́ви
fúncţii ale sta ́tului

фу ́нкції пра́ва
fúncţii ále dre ́ptului

функціоналі ́зм
funcţionalísm

функціона ́льна гру ́па
grúp funcţionál

функціона ́льна систе́ма
siste ́m funcţiona ́l

функціона ́льні сти́лі
stíluri funcţionále

фу ́нкція
fúncţie

фу ́нкція, схе ́ма дослі́дження
fúncţie, schéma cercetắrii

фу ́нкція бу ́лева
fúncţia booleánă

фу ́нкція гармоні ́йного колива ́ння
fúncţia de osciláţie armo ́nică

фу ́нкція зроста ́юча
fúncţie crescătoáre

фу ́нкція інтегро ́вана на відрі́зку
fúncţie integrábilă pe un segmént

фу ́нкція і́стинності
fúncţia integrátă a adevắrului

фу ́нкція ліні ́йна
fúncţie liniáră

фу ́нкція логарифмі ́чна
fúncţie logarítmică

фу ́нкція мо ́ви
fúncţia límbii

фу ́нкція моното́нна
fúncţie monoto ́nă

фу ́нкція непа ́рна
fúncţie impáră

фу ́нкція непере́рвна
fúncţie contínuă

фу ́нкція нескінче́нно вели ́ка
fúncţie infinít máre

фу ́нкція нескінче́нно мала ́
fúncţie infinít mícă

фу ́нкція обе ́рнена
fúncţie ínversă

фу ́нкція оборо́тна
fúncţie inversábilă

фу ́нкція опу ́кла вго́ру
fúncţie convéxă în sus

фу ́нкція опу ́кла вниз
fúncţie convéxă în jos

фу ́нкція па́рна
fúncţie páră

фу ́нкція періоди ́чна
fúncţie periódică

фу ́нкція показнико ́ва
fúncţie exponenţiálă
фу ́нкція пряма ́ пропорці ́йність
fúncţia proporţionalitắţii dire ́cte
фу ́нкція розривна ́
fúncţie discontínuă
фу ́нкція спадна ́
fúncţie descrescătoáre
фу ́нкція ста́ла
fúncţie constántă
фу ́нкція степене ́ва з натура ́льним
пока ́зником
fúncţia putére cu exponént naturál
фу ́нкція степене ́ва
з раціона ́льним пока́зником
fúncţia putére cu exponént raţionál
фу ́нкція степене ́ва з ці́лим
пока ́зником
fúncţia putére cu exponént întrég
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Х
ха ́кер
hácker

халіфа ́т
califát

хамі ́тські мо ́ви
límbi hamítice

хаоти ́чний рух
mişcáre hao ́tică

хара́ктер
caractér

характери ́стика
característică

характери ́стика зву ́ку
característica súnetului

характери ́стика колива ́нь
característica osciláţiilor

характери ́стика хвиль
característica úndelor

харчова ́ мере ́жа
reţeá alimenta ́ră

харчова ́ поведі ́нка
comportame ́nt alimenta ́r

харчови ́й ланцю ́г
lanţ trofic

харчови ́й ланцю ́г детри́тний
lanţ trofic detrivor

харчови ́й ланцю ́г пасови ́щний
lanţ trofic erbivor

харчови ́й проду ́кт
prodús alimentár

харчові ́ доба́вки
suplime ́nte nutriti ́ve

харчові ́ отру́єння
intoxicaţii alimenta ́re

хвили́нний об’є́м кро ́ві
volúmul sấngelui pe minu ́t

хви ́лі
únde

хвильови ́й фронт
fróntul úndei

хворо ́ба Альцге́ймера
boála Alzhe ́imer

хворо ́ба Паркінсо ́на
boála Párkinson

хвощі́
coa ́da-ca ́lului

хво ́я
cetină

хеліце ́ри
chelice ́re

хемілюмінесце ́нція
chemiluminescénţă

хемоавтотро ́фи
hemoautotro ́fi

хемоси ́нтез
chemosinte ́ză

хемотро ́фи
hemotro ́fi

хижа́цтво
predatorism

хи́жий зуб
carnasier

хи́жі
răpitoáre

хімі́чна будо́ва
structúră chímică

хімі́чна дія сві ́тла
acţiúnea chi ́mică a curéntului

хімі́чна речовина́
substánţă chímică

хімі́чне рівня ́ння
ecuáţie chímică

хімі́чне я ́вище
fenome ́n chímic

хімі́чний елеме ́нт
elemént chímic

хімі́чний зв’язо ́к
legătu ́ră chi ́mică

хімі́чний си́мвол
simbo ́l chi ́mic

хімі́чні мутаге ́ни
mutage ́ni chi ́mici

хі ́мія
chimi ́e

хіти́н
chiti ́nă

хламідіо́з
hlamidio ́ză
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хламідомона ́да
hlamidomonádă

хлібозаготі ́влі
achizíţii de cereále

хлор
clor

хлора ́т
clorát

хлоре ́ла
clore ́lă

хлори ́д
clorúră

хлори ́д-іо ́н
ion de clor

хлори ́т
clorít

хлори ́тна кислота ́
acíd clóric

хло́рна вода ́
ápă de clor

хло́рне вапно ́
clorúră de var

хлоробензе ́н
clorbenzén

хлорово ́день
clorúră de hidrogén

хлорово ́днева кислота ́
acíd clorurát

хлоромета ́н
clormetán

хлоропла ́сти
cloropla ́ste

хлорофі ́л
clorofi ́lă

хлорофо ́рм
clorofo ́rm

хлоро ́цтова кислота ́
acíd cloracétic

хлорува ́ння
cloruráre

хма́ра те́гів
nor de etichéte

хма́ри ку ́пчасті, пери ́сті, шарува ́ті
no ́ri cumulatívi, círrus, stratificáţi

хма́рність
nebulozita ́te

ходи́льні но́ги
membre locomotoare

хо́лдингова компа ́нія
ho ́lding, companíe de ho ́lding

холе ́рик
cole ́ric

холестери ́н
colestero ́l

холецисти ́т
colecisti ́tă

холоди ́льник хімі ́чний
frigidér chímic, congelato ́r

холо ́дна війна ́
răzbói re ́ce

хо́мінг
ho ́ming (insti ́nctul cásei)

хондроци ́т
condroci ́te

хо́рда
coa ́rdă

хо́рда ко ́ла
coárda circumferínţei

хо́рда кру ́га
coa ́rda cércului

хоре́й
horéu (trohéu)

хо́стинг
găzduíre, servíciu de găzduíre web

хребе́т
coloa ́nă vertebrálă

хребці́
verte ́bre

хресто ́ві похо ́ди
crucia ́de

хре ́щення
botezáre

христия ́нство
creştini ́sm

хром
crom

хромати ́н
cromati ́nă

хромопла ́сти
cromopla ́ste

хромосо ́ми
cromozo ́mi

хромосо ́мна тео ́рія спадко ́вості
teori ́a cromozoma ́lă a ereditắţii

хромосо ́мні мута ́ції
mutáţii cromozoma ́le

хронологі ́чна табли́ця
tabél cronolo ́gic

хронологі ́чний вік
vấrstă cronolo ́gică
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хроноло ́гія
cronologíe

хрущо ́вки
hruşcióvcă

хрящ
cartila ́j

хрящові ́ ри́би
pe ́şti cartilagino ́şi

худо ́жній о́браз
imágine artístică

худо ́жній твір
óperă artístică

худо ́жньо-белетристи ́чний стиль
stíl artístic, beletrístic

худо ́жня дета ́ль
detáliu artístic

ху́нта
júntă

ху́тір
cătún
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Ц
це ́гла
cărămídă

це ́зій
césiu

целофа ́н
celofán

цеме ́нт
cimént

ценофі ́ли
cenofi ́li

ценофо ́би
cenofóbi

центр гомоте ́тії
céntru de omotetíe

центр ко ́ла
céntrul circumferínţei

центр ко́ла впи́саного в трику ́тник
céntrul circumferínţei înscríse în triúnghi

центр ко ́ла опи ́саного навко ́ло
трику ́тника
céntrul circumferínţei circumscrís unúi
triúnghi

центра ́льна кліти ́на
celu ́lă centrálă

центра ́льна нерво ́ва систе ́ма
siste ́mul nervós centrál

центра ́льний йон
ión centrál

центр ваги ́
céntrul de greutáte

центрифу ́га
centrifúgă

центрифугува ́ння
centrifuga ́re

центріо ́ля
centrio ́l

центр кру ́га
céntrul cércului

центр ку́лі
céntrul sférei

центр мас
céntrul máselor

центроме ́ра
centrome ́r

центр пра ́вильного
многогра ́нника
céntrul poliédrului regulát

центр пра ́вильного многоку ́тника
céntrul poligo ́nului regulát

центр симе ́трії
céntrul simetri ́ei

церко ́вна ієра́рхія
ierarhíe bisericeáscă

церко ́вний розко ́л
separáre (schízmă) bisericeáscă

церко ́вні бра ́тства
frăţíi bisericéşti

цета́нове число ́
númăr cetánic

цехи ́ ремісни ́чі
ateliére meşteşugăréşti

цивіліза ́ція
civiliza ́ţie

циві́льна дієзда́тність
capacitáte civílă

циві́льна правозда ́тність
capacitátea jurídică civílă

циві́льне пра ́во
drept civi ́l

циві́льно-правова ́
відповіда ́льність
răspúndere civi ́lă

цикл
cíclu

цикл з пара́метром
cíclu cu paramétru

цикл з передумо ́вою
cíclu cu condíţie prealábilă

цикл з постумо ́вою
ciclu cu condíţie posterioáră

циклі ́чна моле ́кула
molecúlă cíclică

циклі ́чна фо́рма глюко ́зи
fórma cíclică a glucózei

циклі ́чні алгори ́тми
algorítmi cíclici

цикл Ка́львіна
ci ́clul lui Calvin

циклоалка ́н
cicloalca ́n

циклобута ́н
ciclobután

циклогекса ́н
ciclohexán
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цикло́їда
cicloíd

цикло́н
ciclo ́n

циклопарафі ́н
cicloparafín

циклопропа ́н
ciclopropán

цикл трикарбо ́нових кисло́т (цикл
Кре ́бса)
ci ́clul aci ́zilor tricarboxi ́lici (ci ́clul Krebs)

цилі ́ндр
cili ́ndru

цилі ́ндр кругови ́й прями ́й
cilíndru circulár drept

цинга ́
scorbu ́t

цинк
zinc

ци́нковий пил
praf de zinc

цирко ́ній
zirco ́niu

ци́ркуль
compás

циркуля ́торна систе́ма
siste ́m circulato ́r

циркуляці ́йний газ
gaz circulánt

циркуля ́ція атмосфе́ри
circula ́ţia atmosférică

циро ́з
ciróză

цис-ізоме́р
izomér Cis

ци́ста
cisti ́tă

цита ́та
citát

цитогенети ́чний ме ́тод
metóda citogene ́tică

цитози ́н
citozină

цитозо́ль (гіалопла ́зма)
citozo ́l (hialopla ́smă)

цитокіне ́з
citochine ́ză

цитокіні ́ни
citochini ́ne

цитоло́гія
citologi ́e

цитопла ́зма
citopla ́smă

цитоплазмати ́чна спадко ́вість
eredita ́te citoplasma ́tică
цитоскеле ́т
citoschele ́t
цитотехноло ́гії
citotehnologi ́i
ци́фри непа ́рні
cífre impáre
ци́фри па́рні
cífre páre
ціані́д
cianúră
ціанобакте ́рії (ціанопрокаріо ́ти)
cianobacte ́rii (cianoprocario ́te)
ці ́вка
transometatárs
ці ́ла части ́на мі ́шаного числа ́
pártea întreágă a númărului mixt
ці ́лісність
integrita ́te
ці ́лісність географі ́чної оболо ́нки
integritátea învelíşului geográfic
ціна ́ по ́ділки
valoárea împărţírii
цу́кор
zahăr
цукро ́вий діабе ́т
diabe ́t zaharát
цуна́мі
ţunámi
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Ч
чаву ́н
fóntă, tuci

чадни ́й газ
gaz asfixiánt

чарти́стський рух
mişcárea chartístă

час відпочи ́нку
timp de odíhnă

час лі́тній, місце ́вий, поясни́й
óra locálă, zonálă

части ́на мо ́ви
párte de vorbíre

ча́стка
cât

ча́стка (ма́сова, моля ́рна,
об’є ́мна)
pa ́rte (de másă, moláră, de volúm)

ча́стка непо́вна
cât incomplét

частко ́ве покрива ́ло
pắtură pa ́rţială

частко ́вий заря́д
încărcáre parţiálă

частота ́ серце́вих скоро ́чень
ri ́tmul cardia ́c, frecvenţa contracţiilor
cardiace

частота ́ циклі́чна гармоні ́йного
колива ́ння
frecvénţa cíclică a osciláţiei armónice

чат
cha ́t

ча́шечка
caliciu

Черве ́нські міста ́
oráşe Cherven

Черво́на кни́га
Cártea Róşie

Черво́на кни́га Украї́ни
Cártea Róşie a Ucraínei

черво́ний теро ́р
teroárea róşie

черво́ні во ́дорості
álge róşii

чергува ́ння зву́ків
alternánţa súnetelor

черевни ́й нерво ́вий ланцюжо́к
la ́nţul nervós abdomina ́l

черевоно́гі молю ́ски
gasteropo ́de

черевце ́ членистоно́гих
abdome ́nul artropo ́delor

че́реп
crániu

черепа ́хи
broáşte-ţestoáse

черепна ́ коро́бка
cuti ́e crania ́nă

черешо ́к листка ́
peţiólul frúnzei

четверти ́нний а́том карбо́ну
atóm cuaternár al carbo ́nului

четверти ́нні антропоге ́нні
ві ́дклади
depúneri antropogéne cuaternáre

чи ́нники розмі ́щення
виробни́цтва
fáctorii de aşezáre a industríei

чи ́нники середо ́вища
fa ́ctori de médiu

чисе́льник дро ́бу
numărătórul frácţiei

чи ́сла взає ́мно обе ́рнені
númere recipro ́c ínverse

чи ́сла взає ́мно прості ́
númere pecipro ́c príme

чи ́сла від’є́мні
númere negatíve

чи ́сла дода́тні
númere pozitíve

чи ́сла дробові ́
númere fracţionáre

чи ́сла ко́мплексні
númere compléxe

чи ́сла натура ́льні
númere naturále

чи ́сла непа ́рні
númere impáre

чи ́сла па́рні
númere páre

чи ́сла прості ́
númere príme

чи ́сла протиле ́жні
númere opúse

чи ́сла раціона́льні
númere raţionále
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чи ́сла скла ́дені
númere compúse

чи ́сла спря ́жені
númere conjugáte

чи ́сла ці ́лі
númere întrégi

числі ́вник
numerál

числі ́вники на озна́чення ці́лих
чи ́сел
numerále péntru definírea númerelor
întrégi

число ́ іме ́нників
númărul substantívelor

число ́ мі ́шане
númăr mixt

число ́ нейтро ́нне
númăr de neuro ́ni

число ́ нукло ́нне (ма ́сове)
număr nuclon (masă)

число ́ просте ́
númăr prim

число ́ прото ́нне
numărul protónic

число ́ (ст ́ала) Авога ́дро
númărul (constánta) Avogadro

число ́ уя ́вне
númăr imaginár

чи ́ста лі́нія
li ́nie púră

чита ́ння
citíre

чле ́ни ре́чення
pắrţi de propozíţie

член многочле ́на
terme ́nul polino ́mului

чолові ́чий рід
génul masculín

«чо ́рна до́шка»
tábla neágră

«Чо́рна ра ́дa»
„Сonsíliul Négru”

чо ́рний мета ́л
metál ferós (négru)

чо ́рний спи́сок
li ́sta nea ́gră

чорни́ло
cerneálă

чорни́льний мішо ́к
púngă de cerneálă

«чорносви ́тники» («сі́рі
піджа ́ки»)
saco ́uri gri

чорносо ́тенці
reprezentánţii sútelor négre
Чорткі́вська офензи ́ва
asáltul Chórtkiv
чотиривале ́нтний елеме ́нт
elemént cvadrivalént
чотирику ́тник
patrulate ́r
чумакува ́ння
ciumecăríe
чутли ́ва реа ́кція
sensibilitáte
чутли ́вий (доцентро ́вий) нейро ́н
neuro ́n sensi ́bil (centripeta ́l)
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Ш
шабло ́н
şablo ́n

шабло ́н докуме ́нта
şablo ́nul documéntului

шабло ́н офо ́рмлення (те́ма)
şablo ́n de proiectáre (témă)

ша ́лька терезі ́в
tálgerul cântárului

шар електро ́нний
bílă electro ́nică

шарува ́та будо́ва
structură stratificată

шви́дкість
vitéză

шви́дкість скоро́чення м'я́зів
viteza contractării muşchilor

шви́дкість ті́ла
vitéza co ́rpului

шви́дкість хімі́чної реа ́кції
vitéza reácţiei chímice

ше́льф
şelf

ше́льфовий льодовик
gheţár de şelf

Шенге ́нська зо́на
spáţiul Schéngen

шершкува ́та (зерни ́ста)
ендоплазмати ́чна сі́тка
reti ́cul endoplasma ́tic rugos (granulát)

шестичле ́нний цикл
cíclu cu şáse mémbri

ши ́на
magistrálă electro ́nică

Шипи́нська земля ́
pămấntul Şipineţ

шипля ́чий звук
súnet şuierăto ́r (sibilánt)

ширина ́ прямоку ́тника
lăţímea dreptúnghiului

ширина ́ прямоку ́тного
паралелепі ́педа
lăţímea paralelipipédului dreptunghiulár

ши ́шка
con

шістдеся ́тники
şasezecíşti

шкала́
scálă

шкала́ Це ́льсія
scára Célsius

шкідли ́ва речовина́
substánţă dăunătoáre

шкідли ́ві умо ́ви
condíţii dăunătoáre

шкідники ́ сільськогоспо ́дарських
культ ́ур
dăunătóri de cultúri agri ́cole

шкільни ́й пері́од
perioa ́dă şcola ́ră

шкірне ́ ди ́хання
respiráţie cutanátă

шкі́рно-м’я́зовий мішо́к
sac muscu ́lo-cutane ́u (tea ́că muscu ́lo-
cutana ́tă)

шкі́рочка листка́
cuti ́cula frúnzei

шко ́да
prejudíciu, págubă

шлак
zgúră, cenu ́şă

шліфува́льні матеріа ́ли
materiále abrazíve

шлунко ́вий сік
suc ga ́stric

шлу́нок
stoma ́c

шлу́ночки се ́рця
ventri ́cule

шлюб
căsători ́e

шлю́бна диплома ́тія
diplomaţía căsătoríei

шлюз
eclu ́ză

шлях
drum, cále

шлях до фа ́йлу
cálea spre fişiér

шля ́хта
şlea ́htă

шовк ацета́тний
acetát de mătáse

шовк натура ́льний
mătáse naturálă

шо́кова терапі ́я
terapíe de şoc
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шрифт
fónt
штам
tulpi ́nă, su ́şă
штати ́в для пробі ́рок
statív péntru eprubéte
штати ́в хімі́чний
statív chímic
штиль
vânt calm
шторм
furtúnă
штраф
améndă
шту́чна екосисте ́ма
ecosiste ́m artificia ́l
шту́чне волокно ́
fi ́bră artificia ́lă
шту́чне заплі ́днення
fecundare artificia ́lă
шту́чний добі́р
sele ́cţie artificia ́lă
шту́чний імуніте́т
imunita ́te artificia ́lă
шту́чні росли ́нні угрупо ́вання
asociaţii vegeta ́le artificia ́le
шум
súnet
шу ́мний при ́голосний
consoánă zgomotoásă
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Щ
щавле ́ва кислота ́
acíd oxálic
ще ́лепи
maxila ́re
ще ́плення росли ́н
altoirea pla ́ntelor
щит
scut
щитоподі ́бна за́лоза
gla ́nda tiroi ́dă
щіли́нний при ́голосний
consoánă fricatívă
щі́льна сполучна ́ ткани ́на
ţesút conjuncti ́v dens
щі́льний матеріа ́л
materiál dens
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Ю
юзабі ́літі
uzabilitáte
ЮНЕ́СКО
UNESCO
юніко ́д
codificáre unificátă
юриди ́чна відповіда ́льність
răspúndere juri ́dică
юриди ́чна осо ́ба
persoánă jurídică
юриди ́чні фа ́кти
fa ́pte juri ́dice
юрисди ́кція
jurisdícţie
ю́рський пері ́од
perioa ́da jurásică
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Я
я́блучна кислота ́
acíd málic

я́вище (біологі ́чне, фізи ́чне,
хімі́чне)
fenome ́n (biolo ́gic, fízic, chímic)

я́вище колоніа ́льності
fenome ́nul coloniali ́tăţii

я́дерна оболо ́нка
înveli ́ş nuclea ́r

я́дерна реа ́кція
rea ́cţie nuclea ́ră

я́дерний ма ́трикс
matri ́ce nucleáră

я́дерний сік (каріопла ́зма,
нуклеопла ́зма)
suc nuclea ́r (cariopla ́smă,
nucleopla ́smă)

я́дерні по ́ри
póri nuclea ́ri

я́дерні реа ́кції
reácţii nucleáre

я́дерні си ́ли
fórţe nucleáre

яде ́рце
nucleóli

ядро ́
nucle ́u

ядро ́ (а́тома, бензе ́ну)
nucle ́ul (atómului, benzénului)

ядро ́ вегетати́вне
nucle ́u vegetati ́v

ядро ́ генерати́вне
nucle ́u generatív

ядро ́ землі́
nucle ́ul Pămấntului

яє ́чка (сім’яни ́ки)
testícule

яє ́чники
ováre

язи́к
li ́mbă

язико ́вий при ́голосний
consoánă labiálă

язи́чництво
păgânísm

яйцеживонаро ́дження
ovoviviparitate

яйцекла ́д
ovipozito ́r
яйцекліти ́на
ovúl
яйценаро ́дження
oviparita ́te
я́кісна реа ́кція
rea ́cţie calitati ́vă
я́кісний ана ́ліз
analíză calitatívă
я́кісні прикме ́тники
adjectíve calitatíve
я́кісні числі ́вники
numerále calitatíve
ямб
iámb
яр
rấpă
ярли ́к
etiche ́tă
я́русність
etaja ́re
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Z zaharóză
сахаро́за

zahăr
цу́кор

záhărdetréstie
трости́ннийцу́кор

záhărdinsféclă(dintréstie
dezáhăr)
буряко́вий(трости́нний)цу́кор

záhărdinstrúguri(glucóză)
виногра́днийцу́кор(глюко́за)

zăcămíntenemetalifére
неру́днікори́снікопа́лини

zémstvă(administráţieînRúsia
ţarístă)
зе́мство

zéro
нуль

zgúră,cenúşă
шлак

zicálă,zicătoáre
прислі́в’я

zicătoáre
крила́тийвислів

zigót
зиго́та

zinc
цинк

zircóniu
цирко́ній

zíuăpoláră
поля́рнийдень

zónacréşterii
зо́наро́сту

zónadeabsórbţie
зо́навсмо́ктування

zónadecreştere
зо́наро́зтягу

zónadediviziune
зо́напо́ділу

zonalitátedealtitúdine
вертика́льнапо́ясність

zonáreorizontálă
зона́льністьгоризонта́льна

zónăacomérţuluilíber
зо́наві́льноїторгі́влі

zónăconducătoáre
провідна́зо́на

zónădecutáre
скла́дчастийпо́яс

zónădemilitarizátă
демілітаризо́ваназо́на

zónădetrécere
перехідна́зо́на

zónăgeográfică
географі́чнийпо́яс

zónămobílă
рухо́мийпояс

zónăoffşóre
офшо́рназо́на

zóneclimatériceprincipále
şidetranzíţie
клімати́чніпояси́основні́іперехідні́

zónenaturále(zónegeográfice)
приро́днізо́ни(географі́чнізо́ни)

zóneseísmice
сейсмі́чніпояси́

zónetérmice
теплові́пояси́

zonulă,clitelum
поясо́к

zoologíe
зооло́гія

zoopsihologíe
зоопсихоло́гія

zoospóri
зооспо́ри
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X xenofobíe
ксенофо́бія

xenón
ксено́н

xilém
ксиле́ма

xilén
ксиле́н
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W wattmétru
ватме́тр

watt(W)
ват

Wéb2.0
веб2.0

Wébanéxe
веб-дода́тки

Wébdesígner(ProiectántWéb)
веб-диза́йнер

Wébenciclopedíe
веб-енциклопе́дія

Wébsíte
веб-сайт

winchéster(hárddísc),(dísc)
вінче́стер

wintérer
зимівни́к
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volatilitáte
ле́ткість

Vólt
вольт

voltmétru
вольтме́тр

volúm
об'є́м

volúmderezérvă
резе́рвнийоб’є́м

volúmrespiratór
ди́хальнийоб’є́м

volúmreziduál
залишко́вийоб’є́м

volúmulcondensatóruluiplat
є́мністьпло́скогоконденса́тора

volúmulcórpului
об'є́мті́ла

volúmulcúbului
об'є́мку́ба

volúmulmoláralgázului
моля́рнийоб’є́мга́зу

volúmulparalelipipédului
dreptunghiulár
об'є́́мпрямоку́тногопаралелепі́педа

volúmulsấngeluipeminút
хвили́ннийоб’є́мкро́ві

volúmulsistólicalsấngelui
уда́рний(систолі́чний)об’є́мкро́ві

volúmultranspórtului
о́бсягпереве́зень

vopséledeuléi
олі́йніфа́рби

vorbíre
мо́влення

vorbíre,exprimáre
говорі́ння

vorbíreacoréctă
пра́вильністьмо́влення

vorbíredialogátă
діалогі́чнемо́влення

vorbírediréctă
пряма́мо́ва

vorbíreindiréctă
непряма́мо́ва

vorbíreindiréctălegátă
невла́снепряма́мо́ва

vorbíresímplă
просторі́ччя

votpasív
паси́вневи́борчепра́во

vulcán
вулка́н

vulcáninoroióşi
грязьові́вулка́ни

vulcanísm
вулкані́зм

vulcanizáreacauciúcului
вулканіза́ціякаучуку́

vulgarísm
вульгари́зм
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vérbimpersonál
безособо́ведієсло́во

vérbtranzitív
перехідне́дієсло́во

verdíct
ви́рок

vérsalb
ві́льнийвірш

vérsheráldic
геральди́чнийвірш

vertébre
хребці́

vertép
верте́п

vesélăchímică
по́судхімі́чний

véto
ве́то

vezícăbiliáră
жо́вчнийміху́р

vezícăînotătoáre
пла́вальнийміху́р

vezícăurináră
сечови́йміху́р

viáţă
життя́

vibráţiişiúndemecánice
механі́чніколива́ннятахви́лі

vibrísă(fíredepărtactíl)
ві́бриси(дотико́віволоски́)

vícepopuláră
наро́дневі́че

víd
ва́куум

videoclíp
відеоклі́п

videoconferínţă
відеоконфере́нція

videoredáctor
відеореда́ктор

videostudióu
відеосту́дія

viérmeintestinál
гельмі́нт

víkingi
ві́кінги

vínă
вина́

viníl
віні́л

vírgulă
ко́ма

virión
віріо́н

viroízi
віро́їди

vírus
ві́рус

virusoízi
вірусо́їди

virusologíe
вірусоло́гія

vírusulimunodeficiénţeiumáne
(HIV)
ві́русімунодефіци́тулюди́ни(ВІЛ)

víruşiicompuşi
складні́ві́руси

víruşisímpli
прості́ві́руси

víse
сновиді́ння

vitamínă
вітамі́н

vitézaadóuacósmică
дру́гакосмі́чнашви́дкість

vitezacontractăriimuşchilor
шви́дкістьскоро́ченням'я́зів

vitézacórpului
шви́дкістьті́ла

vitézareácţieichímice
шви́дкістьхімі́чноїреа́кції

vitéză
шви́дкість

vitézăinstantanée,momentánă
миттє́вашви́дкість

vitráj
вітраж

vitrós,asemănătórstíclei
склоподі́бний

viviparitate
живонаро́дження

vizículeseminále
сімяні́міхурці́

vocálăaccentuátă
наголо́шенийголосни́й

vocálănazálă
носови́йголосни́й

vocálăneaccentuátă
ненаголо́шенийголосни́й

vocalísm
вокалі́зм

voievodát
воєво́дство

156

V

v
é
rb

165

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



V

v
é
rb

155

valoáreindependéntă
змі́ннанезале́жна

valoárenegatívă
від’є́мнезна́чення

valoáreproximatívă
набли́женезна́чення

valorificáreanatúrii
природокористува́ння

váluléstic
Схі́днийвал

válurielectromagnétice
електромагні́тніхви́лі

válvelecuspídealeinimii
сту́лковікла́панисе́рця

valvulătricuspidă
тристу́лковийкла́пан

valvúlesemilunáre
півмі́сяцевікла́пани

vapórinesaturáţi
ненаси́ченапара́

vapórisaturáţi
наси́ченапара́

vaporizáre
пароутво́рення

variabilitáte
варіа́нтність

variabilitátecombinátivă
комбінати́внамінли́вість

variabilitáteereditáră
спадко́вамінли́вість

variabilitátemodificativă
модифікаці́йнамінли́вість

variabilitátemutaţională
мутаці́йнамінли́вість

variántă
варіа́нта

variáţie
варіа́ція

varice
варико́знерозши́реннявен

varietáte
варіати́вність

varnestíns;oxíddecálciu
нега́шеневапно́

várstins
га́шеневапно́

var(stins,nestins)
вапно́(га́шене,нега́шене)

vas
суди́на

vasalitáte
васаліте́т

vascotát
мі́рнийпо́суд

vásecomunicánte
сполу́ченіпосу́дини

vásedelaboratór
лаборато́рнийпо́суд

vaviparitateadevărátă
спра́вжнєживонаро́дження

văgăúnă
ба́лка

vânt
ві́тер

vântcalm
штиль

vârf
верши́на

vấrfullínieifrấnte
верши́нала́маної

vârstădebătrâneţe
старе́чійвік

véce
ві́че

véctordeindúcţiemagnétică
ве́ктормагні́тноїінду́кції

véctori
ве́ктори

vectoricolineari
ве́кториколінеа́рні

véctoricoplanári
ве́кторикомплана́рні

véctoriegáli
рі́вніве́ктори

véctoriopúşi
ве́кторипротиле́жні

véctornul
нульови́йве́ктор

vedérebinoculáră
бінокуля́рнийзір

vederemozáică
мозаї́чнийзір

vegetáţie
росли́нність

véne
ве́ни

venítnaţionál
націона́льнийдохі́д

ventrícule
шлу́ночкисе́рця

venúle
ве́нули

vérb
дієсло́во
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V vấnturializée
паса́ти

vấnturidereflúx(poláre)
сто́ковівітри́

vấrfulcónului
верши́нако́нуса

vấrfulparalelipipédului
dreptunghiulár
верши́напрямоку́тного
паралелепі́педа

vấrfulpatrulatérului
верши́начотирику́тника

vấrfulpiramídei
верши́напірамі́ди

vấrfulpoliédrului
верши́намногогра́нника

vấrfulpoligónului
верши́намногоку́тника

vấrfulprísmei
верши́напри́зми

vấrfultriúnghiului
верши́натрику́тника

vấrfultriúnghiuluiisoscél
верши́нарівнобе́дреноготрику́тника

vấrfulúnghiului
верши́накута́

vấrfulúnghiuluitriédru
верши́натригра́нногокута́

vấrfuriopúseálepoligónului
верши́ничотирику́тникапротиле́жні

vấrfurivecíneálepatrulatérului
верши́ничотирику́тникасусі́дні

vấrfurivecíneálepoligónului
верши́нимногоку́тникасусі́дні

vấrstăbiológică
біологі́чнийвік

vấrstăcronológică
хронологі́чнийвік

vấrstăînaintátă
похи́лийвік

váccin
вакци́на

vaccináre(imunizáre)
вакцина́ція(імуніза́ція)

vaccínealeingineríeigenétice
(recombináte)
ге́нно-інжене́рні(рекомбіна́нтні)
вакци́ни

vaccínulBCG
вакци́наБЦЖ

vacuólă
вакуо́ля

vacuólăcontractílă,vacuolă
pulsatilă
скоро́тливавакуо́ля

vacuólădigestívă
травна́вакуо́ля

vagín
пі́хва

vaie
ва́йї

válearấului
річкова́доли́на

valénţă(variábilă,constántă)
вале́нтність(змі́нна,ста́ла)

valoáreachimíeiaplicáte
прикладне́зна́ченняхі́мії

valoáreacuréntăamărímilor
пото́чнезна́ченнявеличини́

valoáreaenergéticăaprodúsului
alimentár
енергети́чнаці́нністьхарчово́го
проду́кту

valoáreaexprésiei
зна́ченняви́разу

valoáreaexprésieicuvariábilă
зна́ченняви́разузізмі́нною

valoáreaexprésieinumérice
зна́ченняви́разучислово́го

valoáreafúncţiei
зна́ченняфу́нкції

valoáreaîmpărţírii
ціна́по́ділки

valoáreamaximálăşiminimálă
afúncţiei
найбі́льшеінайме́ншезна́чення
фу́нкції

valoáreamédieamărímii
сере́днєзна́ченнявеличини́

valoáredependéntă
зм́інназале́жна
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uracil
ураци́л

uragán
урага́н

urániu
ура́н

urbanizáre
урбаніза́ція

uréchemédie
сере́днєву́хо

urée
карбамі́д

uretér
сечові́д

urétră
сечівни́к

uretrítă
уретри́т

urínă
се́ча

urínăprimáră
се́чаперви́нна

urínăsecundáră
се́чавтори́нна

urmărírealógicăaafirmáţiilor
логі́чнеслі́дуванняви́словлень

urolitiáză
сечокам’яна́хворо́ба

úter
ма́тка

utilitáte
утилі́та

utilizáre,folosíre
застосува́ння

utilizárea
використа́ння

utilizáreadeşéurilor
утиліза́ціявідхо́дів

utilizáreaproprietắţii
користува́ннямайно́м

uzabilitáte
юзабі́літі

uzucapiúne
набува́льнада́вність

uzurpáreaputérii
узурпа́ціявла́ди
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únghii
ні́гті

unghiîn1radian
кут1радіан

únghiîntredrépte
кутміжпрями́ми

únghiîntrevéctori
кутміжве́кторами

únghilabázatriúnghiuluiisoscél
кутприосно́вірівнобе́дреного
трику́тника

únghilacéntrualcircumferínţei
кутко́лацентра́льний

únghiliniáralúnghiuluidiédru
ліні́йнийкутдвогра́нногокута́

únghiobtúz
куттупи́й

únghipolár
поля́рнийкут

únghipoliédru
многогра́ннийкут

únghipoliédruconvéx
многогра́ннийкутопу́клий

únghispaţiál
тіле́снийкут

únghitriédru
тригра́ннийкут

unghiulIsfert
кутІчве́рті

únghiulpatrulatérului
кутчотирику́тника

unghiulsfertuluiII
кутІІчве́рті

unghiulsfertuluiIV
кутIVчве́рті

únghiultriúnghiului
куттрику́тника

únghiunitúr
кутодини́чний

únghiuriadiacénte
кути́сумі́жні

únghiuricorespunzătoáre
кути́відпові́дні

únghiurideaceeáşipárte
кути́односторо́нні

únghiuridediferítepắrţi
кути́різносторо́нні

únghiuridelabázatrapézului
кути́приосно́вітрапе́ції

únghiuriegále
рі́внікути́

únghiuriopúselavârf
кути́вертика́льні

úniedinástică
династи́чнау́нія

unitáteademásăatómică
а́томнаодини́цяма́си(а.о.м)

unitátecentrálă
систе́мнийблок

unitátedecontról
при́стрійуправлі́ння

unitátededísc
дисково́д

unitátedelungíme
одини́цядовжини́

unitátedemăsúră
одини́цяви́міру

unitátedemăsúrăegálăcu2,54cm
дюйм

unitáteflásh
флеш-накопи́чувач

unitátefrazeológică
фразеологі́чнаодини́ця

unitáteimagináră
уя́внаодини́ця

unitắţipéntrumăsurárealungímii
códuluibinár
одини́цівимі́рюваннядовжини́
дві́йковогоко́ду

unitúte
собо́рність(проє́дністьукраї́нських
земе́ль)

uniúne,uníe
у́нія

UniúneaEuropeánă(UE)
Європе́йськийСою́з(ЄС)

uniúneamilitár-polítică
військо́во–політи́чнийсоюз

uniúnetribálă
племінни́йсою́з

universál
універса́л

universálulsfátuluiRádeicentrále
ucrainéne
універса́лУЦР

universitáte
університе́т

universitátesecrétă
Тає́мнийуніверсите́т

unsoáre
масти́ло

unt
ма́словершко́ве
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U uceníc
підма́йстер

ucrainofíli
українофі́ли

uéduri(cúsurideápăîndeşérturi)
ва́ді

úhghiînscrísîncircumferínţă
кут,впи́санийвко́ло

úlcerdestomác
виразко́вахворо́башлу́нка

uléi
олі́я

uléidein
льняна́олі́я

uléisolár
соля́ровемасти́ло

uléiuri
олі́ї

ultimátum
ультима́тум

ultramicroeleménte
ультрамікроелеме́нти

ultramicroscóp
ультрамікроско́п

ultramicroscopíe
ультрамікроскопі́я

ulús(trib)
улу́с

úlvă
у́льва

umanísm
гумані́зм

úmărulfórţei
плече́си́ли

umiditáteaáerului
воло́гістьпові́тря

umiditáteabsolútă
абсолю́тнаволо́гість

umiditátearelatívăaáerului
відно́снаволо́гістьпові́тря

umiditáteasólurilor
ґрунтова́воло́га

umór
гу́мор

úmplerea(colorárea)desénului
зали́вкарису́нка

úmplerea(colorárea)obiéctelor
tabélului
зали́вкаоб’є́ктівтабли́ці

umplutúrăgradiéntă
градіє́нтнезалива́ння

umplutúriplástice
напо́внювачпластма́си

únde
хви́лі

úndemecánice
механі́чніхвилі

úndepláte
пло́скіхви́лі

úndesférice
сфери́чніхвилі

úndesonóre
звукові́хви́лі

úndestaţionáre
стоя́чіхви́лі

úndetransversále
попере́чніхви́лі

UNESCO
ЮНЕ́СКО

únghi
кут

únghialpoligónului
кутмногоку́тника

únghiascuţít
кутго́стрий

únghideincidénţă
кутпаді́ння

únghidelavấrfultriúnghiului
isoscél
кутприверши́нірівнобе́дреного
трику́тника

únghidereflécţie
кутвідбива́ння

únghiderefrácţie
кутзало́млення

únghidesfăşurát
кутрозго́рнутий

únghidiédru
двогра́ннийкут

únghidrept
кутпрями́й

únghiexterióraltriúnghiului
куттрику́тниказо́внішній
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Ţ ţárăagráră
агра́рнакраї́на

ţárămontánă
гірська́краї́на

ţắricudrapél„convenábil”
(înnavigáţie)
краї́ни«зручно́гопра́пора»

ţắri-„hotáluri”
краї́ни-«готелі»

ţắrinóuindustrializáte
нові́індустріа́льнікраї́ни(НІК)

ţắri-offşóre
краї́ни-оффшо́ри

ţắrişiteritóriidependénte
зале́жнікраї́ниітерито́рії

ţeávădeevacuáreagázelor
газовідві́дна́тру́бка

ţesút
ткани́на

ţesútadipós
жи́роваткани́на

ţesútasimilatór(clorofílă)
асиміляці́йна(хлорофілоно́сна)
ткани́на

ţesútceluloadipóssubcutanát
підшкі́рнажиро́вакліткови́на

ţesútconducătór
провідна́ткани́на

ţesútconjunctív
сполу́чнаткани́на

ţesútconjunctívdens
щі́льнасполучна́ткани́на

ţesútdebază,fundamental
основна́ткани́на

ţesútdebázăaerifer
повітроно́сна(основна́)ткани́на

ţesútepiteliál
епітеліа́льнаткани́на

ţesútformativ
твірна́ткани́на

ţesutmecánic
механі́чнаткани́на

ţesútmusculár
м’я́зоваткани́на

ţesútmusculárnéted
непосмуго́вана(гладка́)м’я́зова
ткани́на

ţesútmusculárstriát
посмуго́ванам’я́зоватканина́

ţesútnervós
нерво́ваткани́на

ţesutosos
кісткова́ткани́на

ţesútpermanént
пості́йнаткани́на

ţesútprotectór
покривна́ткани́на

ţesútreticulár
ретикуля́рнаткани́на

ţesútuldebazădedepozitare
запаса́ючаосновна́ткани́на

ţesútuldebazăpalisádicalfrúnzei
стовпча́стаосновна́ткани́налистка́

ţesútulplántelor,ţesutvegetal
ткани́наросли́ни

ţesútulspongiósdebázăalfrúnzei
гу́бчаста(основна́)ткани́налистка́

ţesúturilemédiuluiintérn
ткани́нивнутрі́шньогосередо́вища

ţinútfízico-geográfic
фі́зико-географі́чнийкрай

ţipiríg,clorurădeamóniu
нашати́р

ţunámi
цуна́мі
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tróli,provocatóripeinternét
тро́лі

tromb,cheag
тромб

trombocíte
тромбоци́ти

tromboflebítă
тромбофлебі́т

tromboplastínă
тромбопласти́н

trompeuterine
ма́тковітру́би

tróp
троп

trópiculdesud,denord
тро́пікпівде́нний,півні́чний

tropísme
тропі́зми

troposféră
тропосфе́ра

trúnchicerebrál
сто́вбурмо́зку

trúnchidecon
зрі́занийко́нус

trúnchidepiramídă
зрі́занапірамі́да

trunchiulmolúştei
ту́лубмолю́ска

trust
трест

tubauditív
слухова́труба́

tubciuruit
ситоподі́бнатру́бка

tubércul
бу́льба

tuberculóză
туберкульо́з

tubpolinic
пилко́ватру́бка

tuburileluiMalpighi
мальпі́гієвісуди́ни

tulpínă
стебло́

tulpínă,súşă
штам

túndră
ту́ндра

túnerTV
ТВ-тю́нер

turgescenţă
ту́ргор

turísm
тури́зм

turmalínă
турмалі́н

turndeabsórbţie
поглина́льнаба́шта

turndeuscáre
суши́льнаб́ашта

turnesól
ла́кмус

túrnuldeabsórbţie
вбирна́ба́шта

tutélă
опі́ка

tutélă,curatélă
піклува́ння
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transpiraţie
транспира́ція

transpórt
тра́нспорт

transpórtactív
акти́внийтра́нспорт

transportatóridemesáje
носі́їповідо́млень

transpórtpasív
паси́внийтра́нспорт

transpórtulsubstánţelor
тра́нспортречови́н

transpórturidetránzit
транзи́тніпереве́зення

transpozóni
транспозо́ни

tranzácţie(înţelégere)
controversátă
запере́чнийправочи́н

tranzácţiejósnică
нікче́мнийправочи́н

tranzácţiejurídică
правочи́н

tranzistór
транзи́стор

trapéz
трапе́ція

trapézcurbilíniu
криволіні́йнатрапе́ція

trasáre,urmăríre
трасува́ння

traséu
трек

trecătoáre(înmúnţi),pas
перева́л

trécereacuvíntelordíntr-unrấnd
înáltul
перено́ссло́ва

trécerealumíniipríntr-oplácă
paralélă
прохо́дженнясві́тлаче́рез
пло́скопарале́льнупласти́ну

trécerealumíniipríntr-oprísmă
triunghiuláră
прохо́дженнясві́тлаче́резтрику́тну
при́зму

trécereapringắurielectrónice
(joncţiúnep-n)
електро́нно-ді́рковийперехі́д
(p-n-перехід)

tréipúncte(púnctedesuspénsie)
кра́пки(трикра́пки)

tréisecţiúni
трисе́кція

„TrezíreaAsiei”
«Пробу́дженняА́зії»

trib
пле́м’я

triclormetán(clorofórm)
трихлоромета́н(хлорофо́рм)

triére
сортува́ння

triglicerídă
тригліцери́д

trigonometríe
тригономе́трія

trilión
трильйо́н

trilobíţi
трилобі́ти

trimetilamínă
триметиламі́н

trinitrocelulóză
тринітроцелюло́за

trinóm
тричле́н

triplét(codón)
трипле́т(кодо́н)

trítiu
три́тій

triúnghi
трику́тник

triúnghiascuţitúnghic
трику́тникгостроку́тний

triúnghicircumscríscircumferínţei
трику́тник,опи́санийна́вколоко́ла

triúnghidreptúnghic
трику́тникпрямоку́тний

triúnghiechilaterál
трику́тникрівносторо́нній

triúnghiisoscél
трику́тникрівнобе́дрений

triúnghiînscrísîncircumferínţă
трику́тник,впи́санийвко́ло

triúnghiobtuzúnghic
трику́тниктупоку́тний

triúnghiscalén
трику́тникрізносторо́нній

triúnghiulluiPascál
трику́тникПаска́ля

triúnghiuriegále
трику́тникирі́вні

triúnghiurisimiláre
поді́бнітрику́тники
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típdelímbă
типмо́ви

típdepropozíţie
типре́чення

tipizáreaţắrilor
типіза́ціякраї́н

tipologíe
типоло́гія

típulclímei
типклі́мату

típullíterei
лі́тернийтип

típurialeactivitắţilordevorbíre
ви́димовленнє́воїдія́льності

típuridecalculatoáre
ти́пикомп’ю́терів

típuridedeformáre
ти́пидеформа́ції

típuridedescărcáreindependéntă
ти́писамості́йногорозря́ду

típurideechilíbru
ви́дирівнова́ги

típurideexprimáre(povestírea,
descríereaşimeditáţia)
ти́пимо́влення(ро́зповідь,о́пис,
ро́здум)

típurideradiáţii
ви́дивипромі́нювання

típuridesemiconductóri
ти́пинапівпровідникі́в

tipvalíd
ді́йснийтип

tiraníe
тирані́я

titán
тита́н

toluén
толуе́н

tonométru
тоно́метр

tónusulmúşchilor
то́нусм’я́зів

topíre
спла́влення

topologíe
тополо́гія

torf
торф

tóriu
то́рій

totalitarísm
тоталітари́зм

totalitátegenerálă
генера́льнасуку́пність

touchpád,dispozitívsensoriál
alcalculatóruluipéntrucondúcerea
cursórului
тачпе́д

tóxic
отру́йний

toxíne
токси́ни

tráckback,mecanísmdenotificáre
asitéului
тре́кбек

trácturinár
сечовивідни́йкана́л

tradúcere
пере́клад

tráficdecălătóri
пасажироо́біг

tragi-comedíe
трагікоме́дія

trahée
трахе́я

traiectórie
траєкто́рії

transcendént
трансценде́нтний

transcríere
транскри́пція

transformáre
перетво́рення

transformáredeasemănáre
перетво́ренняподі́бності

transformatór
трансформа́тор

transformắrigeométrice
геометри́чніперетво́рення

transgenéză
трансгене́з

trans-izomér
транс-ізоме́р

transláre
трансля́ція

translatór
трансля́тор

transláţieparalélă
парале́льнеперене́сення

transliteráre
транслітера́ція

transnaţionalizáreaeconomíei
транснаціоналіза́ціяекон́оміки

transometatárs
ці́вка
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teritóriuproteját
заказ́ники

teritóriutemporárnecontrolát
тимчасо́вонеконтрольо́ванатерито́рія

teritóriutemporárocupát
тимчасо́воокупо́ванатерито́рія

térmen
те́рмін

térmeniiesenţiáliaicontráctului
істо́тніумо́видо́говору

térmenisimilári
поді́бнічле́ни

terménulpolinómului
членмногочле́на

terminálmarín
терміна́лморськи́й

termináţie,desinénţă
закі́нчення

terminologíe
терміноло́гія

termodinámică
термодина́міка

termogeneză
теплоутво́рення

termoliză
тепловідда́ча

termométru
термо́метр

termométrucumercúr
рту́тнийтермо́метр

termoregláre
терморегуля́ція

teroáre
теро́р

teroárearóşie
черво́нийтеро́р

terorísm
терори́зм

terorísminternaţionál
міжнаро́днийтерори́зм

tést
тест

tést,încercáre
випро́бування

testamént
запові́т

testícule
яє́чка(сім’яни́ки)

testosterón
тестостеро́н

téstulMantú
про́баМанту́

tetraclorúrădecarbón
тетрахлоромета́н

tetraédru
тетра́едр

tetraédruregulát
тетра́едрпра́вильний

tetraetíldeplumb
тетраетилсвине́ць

téxt
текст

tezáur
теза́урус

téză
те́за

thatcherísm
тетчери́зм

tilacoíd
тилако́їди

tímbru
тембр

timină
тимі́н

timp
пого́да

timpán
бараба́ннапере́тинка

timpdelúcru
робо́чийчас

timpdeodíhnă
часвідпочи́нку

timpistóric
істори́чнийчас

timpnóu
Нови́йчас

tímpprezént
тепе́рішнійчас

tímptrécut
мину́лийчас

tímptrécutalvérbului
мину́лийчасдієсло́ва

Timptrist
Сму́тнийчас

tímpviitór
майбу́тнійчас

tímus
ти́мус

tinctúrădeiód
йо́днанасто́янка

tiobactérii,sulfobacterii
сіркобакте́рії

típdedáte
типда́них

146

T

te
rito

riu

175

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



T

te
rito

riu
l

145

tehnologíiembrionáre
ембріотехноло́гії

tehnologíiinformaţionále
şicomunicaţionále
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії

tehnopólisuri
технопо́ліси

tehnosféră
техносфе́ра

teléconferínţă
телеконфере́нція

telofáză
телофа́за

telúr
телу́р

témacuvấntului
осно́васло́ва

témadocuméntului
те́мадокуме́нта

témă
те́ма

témă(pefórum)
то́пік

temperamént
темпера́мент

temperatúra(fiérberii,topírii)
температу́ра(кипі́ння,пла́влення)

témpóulvorbírii,rítmulvorbíii
темпмо́влення

tendón
сухожи́лля

tensionáre
напру́женість

tensiúne
напру́га

tensiúneadesuprafáţăalichídului
поверхне́вийна́тягрідини́

tensiúnearteriálă
артеріа́льнийтиск

teocraţíe
теокра́тія

teoréma
теоре́ма

teorémacélordóijandármi
теоре́мапродво́хконвої́рів

teorémadreáptă
теоре́мапряма́

teorémaenergíeicinétice
теоре́мапрокінети́чнуене́ргію

teorémaopúsă
теоре́мапротиле́жна

teorémă-consecínţă
теоре́ма-на́слідок

teorémă-critériu
теоре́ма–крите́рій

teorémăínversă
теоре́маобе́рнена

teorémereciprócínverse
теоре́мивзає́мнообе́рнені

teoríaatómo-moleculáră
а́томно-молекуля́рневче́ння

teoríacelúlară
кліти́ннатео́рія

teoríacromozomálăaereditắţii
хромосо́мнатео́ріяспадко́вості

teoríaprobabilitắţilor
тео́ріяймові́рностей

teoríaprotoelítică
протоліти́чнатео́рія

teoriasintéticăaevolúţiei
синтети́чнатео́ріяеволюції

teoríastructúriichímice
тео́ріяхімі́чноїбудо́ви

teoríe
тео́рія

teoríemoleculáro-cínétică
молекуля́рно-кінети́чнатео́рія(МКТ)

teoríeştiinţífică
науко́ватео́рія

terèn
місце́вість

terapíacuoxigén
оксигенотерапі́я

terapíacuparafínă
парафінотерапі́я

terapíedeşoc
шо́коватерапі́я

terapíegenétică
ге́ннатерапі́я

teráse
тера́си

terénuriarábile
о́рнізе́млі

tericoáne
терико́ни

teritóriiocupáte
окупо́ванітерито́рії

teritóriiprotejáte,ariiprotejate
природоохоро́ннітерито́рії

teritóriu
терито́рія

teritóriulstátului
держа́внатерито́рія
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T tábărăsocialístă
«соціалісти́чнийта́бір»

tabél
табли́ця

tabélcronológic
хронологі́чнатабли́ця

tabélcucóduridesimbóluri
табли́цяко́дівси́мволів

tabéleelectrónice(TE)
електро́ннітабли́ці(ЕТ)

tabélelectrónic
електро́ннатабли́ця

tabélgeocronológic
геохронологі́чнатабли́ця

tabéluladevắrului
табли́цяі́стинності

tabéluldedistribuíreavalórilor
mărímiialeatórii
табли́цярозпо́ділузна́чень
випадко́воївеличини́

tabélulintegrálelornedefiníte
табли́цяневи́значенихінтегра́лів

tabélulsimbólurilorcodificáte
ко́доватабли́цяси́мволів

táblaneágră
«чо́рнадо́шка»

táblăinteractívă
до́шкаінтеракти́вна

tablétăgráfică
графі́чнийпланше́т

tabuláre
табуля́ція

tacấmdeporţelán
порцеля́новасту́пка

táct,cadénţă
такт

Taigá
тайга́

tal
тало́м(слань)

talámus
тала́мус

tálgerulcântárului
ша́лькатерезі́в

táliu
та́лій

tangénta
та́нгенс

tangéntalacircumferínţă
доти́чнадоко́ла

tangéntă
доти́чна

tangéntălagráficulfúncţiei
доти́чнадогр́афікафу́нкції

tanín
тані́н

tantál
танта́л

tastatúră
клавіату́ра

tástă
кла́віша

tautologíe
тавтоло́гія

táxadestat
держа́внеми́то

taxíenegatívă
негати́внийта́ксис

taxíi
та́ксиси

taxón
таксо́н

tăiéreaápei
урі́зводи́

teátruprofesionál
професі́йнийтеа́тр

teg,etichétă
тег

tehnéţiu
техне́цій

téhnicădecálcul
обчи́слювальнате́хніка

tehnologíaOLE
техноло́гіяOLE

tehnologíe
техноло́гія

tehnologíechímică
техноло́гіяхімі́чна

tehnologíeinformaţionálă(de
calculatoáre)
інформаці́йна(комп'ю́терна)
техноло́гія
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Ş şablón
шабло́н

şablóndeproiectáre(témă)
шабло́нофо́рмлення(те́ма)

şablónuldocuméntului
шабло́ндокуме́нта

şanţ
вимо́їна

şasezecíşti
шістдеся́тники

şcoálaslávo-gréco-latínă
слов’я́но–гре́ко–лати́нськашкола

şelf
ше́льф

şir
рядо́к

şir,rând,ordin
ряд

şirconstánt
послідо́вністьстаціона́рна

şirconvergént
послідо́вністьзбі́жна

şircrescătór
послідо́вністьзроста́юча

şirdeadrése
а́дреснийрядо́к

şírdecuvínte
слове́снийряд

şirdedáte
рядда́них

şirdescrescătór
послідо́вністьспадна́

şirdivergént
послідо́вністьрозбі́жна

şirfinít
послідо́вністьскінче́нна

şirinfinít
послідо́вністьнескінче́нна

şirinfinítdemic
послідо́вністьнескінче́нномала́

şirlimitátdejos
послідо́вність,обме́женазни́зу

şirlimitátdesus
послідо́вність,обме́женазве́рху

şirmărginít
послідо́вністьобме́жена

şirmonotón
послідо́вністьмоното́нна

şirnaturál
натура́льнийряд

şirnecrescătór
послідо́вністьнезроста́юча

şirnedescrescătór
послідо́вністьнеспадна́

şirnelimitát
послідо́вністьнеобме́жена

şir(omológic,detensiúni)
ряд(гомологі́чний,напру́г)

şleáhtaucraineánă
украї́нськашля́хта

şleáhtă
шля́хта

şoccalóric,hipertérmie,şoctermic
теплови́йуда́р

şoctérmicsolár
со́нячнийуда́р

şomáj
безробі́ття

ştérgereaúnuifişiér
ви́даленняфа́йла

ştiínţănaturálă
природни́чанау́ка

ştiínţebiológicemodérne
суча́снібіологі́чнінау́ки
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sulfíd
сульфі́д

sulfít
сульфі́т

sultán
султа́н

súma
су́ма

súmadescompúneriitérmenilor
су́марозря́днихдода́нків

súmaeveniméntelor
су́маподі́й

súmasegméntelor
су́мавідрі́зків

súmaúnghiurilor
су́макуті́в

súmaúnghiurilorúnuitriúnghi
су́макуті́втрику́тника

súmăintegrálă
інтегра́льнасу́ма

súmălógicăaexprésiei
логі́чнасу́мави́словлень

súnet
шум

súnetaccentuát
наголо́шенийзву́к

súnetdentár
зубни́йзвук

súnetelevorbírii
зву́кимо́влення

súneteneaccentuáte
ненаголошенізвуки

súnetlabiál
губни́йзвук

súnetsonór
соно́рнийзвук

súnetsúrd
глухи́йзвук

súnetşuierătór(sibilánt)
шипля́чийзвук

súnetvocálic
голосни́йзвук

superfície
суперфі́цій

superfosfátsímplu
прости́йсуперфосфа́т

supliméntenutritíve
харчові́доба́вки

supórt,fixatórdeeprubétă
пробіркотрима́ч

supraconductibilitáte
надпрові́дність

suprafáţacórpului
пове́рхнятіла

suprafáţadeaşezáre
підсти́льнапове́рхня

suprafáţaechipotenţiálă
еквіпотенціа́льнапове́рхня

suprafáţaintrắriiîncontáct
asubstánţelor
пове́рхнястика́нняречови́н

suprafáţalaterálăacilíndrului
бічна́пове́рхняцилі́ндра

suprafáţalaterálăacónului
бічна́пове́рхняко́нуса

suprafáţalaterálăapiramídei
бічна́пове́рхняпірамі́ди

suprafáţalaterálăaprísmei
бічна́пове́рхняпри́зми

suprafáţalaterálăatrapézului
бічна́сторона́трап́еції

suprafáţăbidimensionálă
двомі́рниймаси́в

suprafáţădeápă,acvatóriu
аквато́рія

suprafáţădecontáct,detangénţă
пове́рхнядо́тику

suprafáţădelúcru,prográm
demúncă
робо́чийстіл

suprafáţăunidimensionálă
одномі́рниймасси́в

suprapúnereaorbitálilorelectrónici
перекрива́нняелектро́ннихорбіта́лей

súrsădelumínă
джерело́сві́тла

súrsădeperícolridicát
джерело́підви́щеноїнебезпе́ки

súrsăluminiscéntă
люмінесце́нтнеджерело́

súrsănaturálă
приро́днєджерело́

súrsealternatívedeenergíe
альтернати́вніджере́лаене́ргії

suspénsie
суспе́нзія

„SútaCereáscă”
«Небе́снаСо́тня»

sútă
со́тня

suveranitáte
сувереніте́т

suveranitátedestat
держа́внийсувереніте́т
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substánţăchímică
хімі́чнаречовина́

substánţăcompáctă
компа́ктнаречовина́

substánţăcompúsă
складна́речовина́

substánţăcristalínă
кристалі́чнаречовина́

substánţă(cucompozíţievariábilă,
anorgánică,orgánică,cucompozíţie
permanéntă,símplă,compléxă)
речовина́(змі́нногоскла́ду,
неоргані́чна,органі́чна,пості́йного
скла́ду,проста́,складна́)

substánţăcupunctdefiérbere
scăzút
низькокипля́чаречовина́

substánţăcupunctdetopírescăzút
низькоплавка́речовина́

substánţădăunătoáre
шкідли́варечовина́

substánţăinstabílă
сипка́речовина́

substánţăintáctă
неле́ткаречовина́

substánţănedisociátă
недисоційо́ванаречовина́

substánţăneinflamábilă
негорю́чаречовина́

substánţăobţinútă(compús,
améstec)
вихідна́речовина́(сполу́ка,су́міш)

substánţărefractáră
тугоплавка́речовина́

substánţăsímplă
проста́речовина́

substánţăsintétică
синтети́чнаречовина́

substánţăsolúbilă
розчи́ннаречовина́

substánţăspongioásă
гу́бчастаречовина́

substánţăuşórinflamábilă
легкозайми́старечовина́

substánţăvolatílă
летка́речовина́

substánţefiziológicactíve
фізіологі́чноакти́вніречови́ни

substánţeminerále
мінера́льніречови́ни

substánţenutritíveesenţiále
незамі́нніпожи́вніречови́ни

substánţeorgánice
органі́чніречови́ни

substánţepéctice
пекти́новіречови́ни

substárt
субстра́т

substituiént,înlocuitór
замісни́к

substitúţietrigonométrică
тригонометри́чнапідстано́вка

substrátenergétic
підрі́веньенергети́чний

subsuoarafrúnzei
листко́вапа́зуха

subunitắţileribosómilor
субодини́цірибосо́м

suburbanizáre
субурбаніза́ція

succesiúnededrept
правонасту́пництво

succesiúneprimáră
сукце́сіяперви́нна

succesiúnesecundáră
сукце́сіявтори́нна

succesivitátearésturilor
deaminoacízi
послідо́вністьамінокисло́тних
за́лишків

succesivitátedenucleotíde
послідо́вністьнуклеоти́дів

sucgástric
шлунко́вийсік

sucnucleár(carioplásmă,
nucleoplásmă)
я́дернийсік(каріопла́зма,
нуклеопла́зма)

súcuridigestíve
травні́со́ки

sufíx
су́фікс

sufixáre
суфікса́ція

sufocánt(gaz)
заду́шливий(газ)

sufragétă
суфражи́зм

sulf
сі́рка

sulfát
сульфа́т

sulfát(defiér,decúpru)
ку́порос(залі́зний,мі́дний)
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structúrasitéului
структу́раса́йту

structúrateritoriálăaeconomíei
територіа́льнаструкту́рагоспода́рства

structúraterţiárăaproteínelor
трети́ннаструкту́рабілка́

structúratetraédricăamolecúlelor
dealcáni
тетраедри́чнабудо́вамоле́кулалка́нів

structúră
будо́ва

structúrăchímică
хімі́чнабудо́ва

structúrăgeológică
геологі́чнабудо́ва

structúrăinstabílă
нестабі́льнаструкту́ра

structúrănormálăalánţului
decarbónalhidrocarbúrilor
норма́льнабудо́вакарбо́нового
ланцюга́вуглево́днів

structúrăorganizátă
упорядко́ванаструкту́ра

structúrăprimárămolecúlară
aproteínei
перви́ннаструкту́рамоле́кулибілка́

structúrăramificátăalánţului
decarbón
розгалу́женабудо́вакарбо́нового
ланцюга́

structúrăsecundárăamolecúlei
deproteíne
втори́ннаструкту́рамоле́кулибілка́

structúrăsimétrică
регуля́рнабудо́ва

structúrăspaţiálă
просторо́вабудо́ва

structúrăstéreo-regulátă
стереорегуля́рнабудо́ва

structurăstratificată
шарува́табудо́ва

structúrătectónică
тектоні́чніструкту́ри

structúrătrófică
трофі́чнаструкту́ра

structúriasimétrice
нерегуля́рнабудо́ва(структу́ра)

studióumuzicál
музи́чнасту́дія

stúdiudéspreţáră
країнозна́вство

subconştiénţă
підсвідо́мість

subfórmădepráf
порошкоподі́бний

subgrúpăprincipálă
головна́підгру́па

subgrúpăsecundáră
побі́чнапідгру́па

subiéct
сюже́т

subiéctlógic
логі́чнийпі́дмет

sublimáre
субліма́ція

subordonáre
підря́дність

subordonáre,cosubordonáre
супідря́дність

subprográmă
підпрогра́ма

subsidiaritáte
субсидіа́рність

substantív
іме́нник

substantívcufórmădesingulár
(únice)
одини́чнийіме́нник

substantívecárenuîşischímbă
fórma
незмі́нюванііме́нники

substantíveînsufleţíte
на́звиісто́т

substantíveneînsufleţíte
на́звинеісто́т

substantívinvariábil
невідмі́нюванийіме́нник

substánţaîncấmpulmagnétic
речовина́вмагні́тномупо́лі

substánţavieabiosférei
жива́речовина́біосфе́ри

substánţăactívădesuprafáţă
поверхне́воакти́внаречовина́(ПАР)

substánţăálbă
бі́ларечовина́

substánţăamórfă
амо́рфнаречовина́

substánţăanorgánică(compús)
неоргані́чнаречовина́(сполу́ка)

substánţăcaústică
їдка́речовина́

substánţăcenuşíe
сі́раречовина́

substánţăcesetopéşteuşór
легкоплавка́речовина́
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stíclă
скло

stíclălichídă
рідке́скло́

stíclărefractáră
тугоплавке́скло

stíclărezisténtălacăldúră
термостійке́скло

stíl
стиль

stílartístic,beletrístic
худо́жньо-белетристи́чнийстиль

stilístică
стилі́стика

stíloficiál-administratív
офіці́йно-ділови́йстиль

stílpopulár,colocviál
розмо́вно-побуто́вийстиль

stilromán
рома́нськийстиль

stílstiinţífic
науко́вийстиль

stílulgótic
готи́чнийстиль

stílulpublicístic
публіцисти́чнийстиль

stílulvorbírii
жанрмо́влення

stílurifuncţionále
функціона́льністи́лі

stílurilevorbírii(orál,ştiinţífic,
artístic)
сти́лімо́влення(розмо́вний,науко́вий,
худо́жній)

stingătór
вогнега́сник

stíngere(aincéndiului,avárului)
гасі́ння(поже́жі,вапна́)

stipe
при́листки

stirén
стире́н

stocáreon-líne
онлайн-схо́вище

stomác
шлу́нок

stomátă
про́дих

strabísm
косоо́кість

stratacvifér
водоно́снийшар(горизо́нт)

strátdefiérbere
кипля́чийшар

stratdeozón
озо́новийшар

strathidrofúg
водотривки́йшар(горизо́нт)

stratificáreaaméstecului
розшарува́ннясу́міші

stratosféră
стратосфе́ра

stratpermeábil
верхово́дка

stratsociál(stáresociálă)
суспі́льнаверства́(суспі́льнийстан)

străín
інозе́мець

strălucíremetálică
блискметалі́чний

strămóşiaimăimúţelorantropoide
hominide
пре́дкилюдиноподі́бнихмавп

strâmtoáre
прото́ка

stres
стрес

strímmer
стри́мер

strófă
строфа

strómacloroplastelor
стро́махлоропла́стів

strónţiu
стро́нцій

structúracuvấntului
будо́васло́ва

structúracuvíntelor
склада́нняслів

structúradelegătúrăpolimérică
структу́рнала́нкаполіме́ру

structúradesexapopuláţiei
стате́вийскладнасе́лення

structúradocuméntului
структу́радокуме́нта

structúraintérnăasité-ului
вну́трішняструкту́раса́йту

structúranucléului
будо́ваядра́

structúrapopuláţiei
структу́рапопуля́ції

structúraprográmului
структу́рапрогра́ми
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spongier
гу́бка

spónsor
спо́нсор

spor
спо́ра

sporángiu
спора́нгій

sporogón
спорого́н

spumáre
спі́нювання

spúmă
пі́на

stabíl
ста́лий

stagnáre
Засті́й

stalinísm
сталіні́зм

stamínă
тичи́нка

standárdedestat
держа́вністанда́рти

stániu
о́лово

stáreaechilíbruluichímic
станхімі́чноїрівнова́ги

stáreafundamentálăaatómului
основни́йстана́тома

stáreasolídăamatériei
тверди́йстанречовини́

stáreasubstánţei
станречови́ни

stáredeagregáre
агрега́тнийстан

stáredeechilíbru
станрівнова́ги

stáredeurgénţăşimilitáră
надзвича́йнийтавоє́ннийстан

stáreexcitátăaatómului
збу́дженийстана́тома

stáreinstabílă
нестабі́льнийстан

stárestabílă
стабі́льнийстан

starşínagenerálă
генера́льнастарши́на

starşínă,bătrấn
старши́на(коза́цька)

stárt
пуск

stat
держа́ва

statcorporatív
корпорати́внадержа́ва

statdedrept,jurídic
правова́держа́ва

státenerecunoscúte
неви́знанідержа́ви

státepostindustriále
постіндустріа́льнідержа́ви

státică
ста́тика

statística
стати́стика

statísticamatemátică
стати́стикаматемати́чна

statívchímic
штати́вхімі́чний

statívpéntrueprubéte
штати́вдляпробі́рок

statnaţionál
націона́льнадержа́ва

statór
ста́тор

statunitár
уніта́рнадержа́ва

statútdenuclearizát
без’я́дернийста́тус

statútuljurídic
правови́йста́тус

stáţiedelúcru
робо́часта́нція

steguléţ,pavilión
прапоре́ць

stenocardíe
стенокарді́я

stépă
степ

stépe
степи́

stereoizomér
стереоізоме́р

stereometríe
стереоме́трія

stereotípdinámic
динамі́чнийстереоти́п

sterilizáre
стериліза́ція

stérn
груди́на

steroízi
стеро́їди

138

S

sp
o
n
g
ie
r

183

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



S

sp
irt

137

solubilitáte
розчи́нність

solúţiaecuáţiei
ро́зв'язокрівня́ння

solúţiaecuáţieicudóuăvariábile
ро́зв'язокрівня́нняздвома́змі́нними

solúţiasistémuluideecuáţii
ро́зв'язоксисте́мирівня́нь

solúţie
ро́зчин

solúţiecáresesfărấmă
крихка́речовина́

solúţiecoloidálă
коло́їднийро́зчин

solúţieconcentrátă
концентро́ванийро́зчин

solúţiedealcoól
спиртови́йро́зчин

solúţiedeamoniác
амоніа́чнийро́зчин

solúţiedespălát,detergent
ми́йнийза́сіб

solúţiediluátă
розве́денийро́зчин

solúţiedispersátă
дисперго́ванаречовина́

soluţiefiziologică
фізіологі́чнийро́зчин

solúţienesaturátă
ненаси́ченийро́зчин

solúţiesaturátă
переси́ченийро́зчин

solúţieveritábilă
і́стиннийро́зчин

solvént,dizolvánt
розчи́нник

sólzi
луска́

somn
сон

sonór
дзвінки́й

sonorizáre
одзві́нчення

sorbitól
сорбі́т

sórbţie
со́рбція

sovietizáre
радяніза́ція

spám
спам

spaţiéreî́ntrerấnduri
міжрядко́вийінтерва́л

spáţiudelúcru
робо́чао́бласть

spáţiuleveniméntelorelementáre
про́стірелемента́рнихподі́й

spáţiulSchéngen
Шенге́нськазо́на

spáţiuvectoriál
ве́кторнийпро́стір

specializáreaprodúcţiei
спеціаліза́ціявиробни́цтва

specializáreeconómìcă
госпо́дарськаспеціаліза́ціятерито́рії

specializárepeunprodús
монотова́рнаспеціаліза́ція

speciaţiageografică
географі́чневидоутво́рення

speciaţiecológică
екологі́чневидоутво́рення

spécie
вид

spéctre
спе́ктри

spéctreleradiáţiei
спе́ктривипромі́нювання

spectroscóp,spectrográf
спектроско́п,спектро́граф

spéctruldeabsórbţie
спе́ктрпоглина́ння

spermatocít
сперматоци́т

spermatofíte(plántecusemínţe)
насі́нніросли́ни

spermatogenéză
сперматогене́з

spermatozoíd
сперматозо́їд

spículspórifer
спороно́снийколосо́к

spin
спін

spíni
колючки́

spirálă
спіра́ль

spirálădúblăaADN-ului
подві́йнаспіра́льДНК

spirometríe
спіроме́трія

spírt(alcoól)poliatómic
багатоа́томнийспирт
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sistémulsenzoriáltactíl
сенсо́рнасисте́мадо́тику

sistémulsenzoriálvizual
зорова́се́нсорнасисте́ма

sistémulurinár
сечовидільна́систе́ма

sistémulvídeo
відеосисте́ма

sistémzecimáldenumeráţie
систе́мачи́сленнядесятко́ва

sístolă
си́стола

situáţie
ситуа́ція

situáţiedemográfică
демографі́чнаситуа́ція

situáţiegeoecológică
геоекологі́чнаситуа́ція

Siváş(lac,golf)
Сива́ш

sláng,jargón
сленг

slavofilíe
слов’янофі́ли

smíle,reprezentáreschemátică
péntruaredáunsentimént
сма́йлик

smoálă,fenolformaldehídă
смола́фенолформальдегі́дна

smog
смог

sobór
собо́р

SobórulZémski
Зе́мськийсобо́р

socialísm
соціалі́зм

socialísmautoguvernatór
самовря́днийсоціалі́зм

„socialísmcufáţăomeneáscă”
«соціалі́змзлюдськи́мобли́ччям»

„socialísmdezvoltát”
«розви́ненийсоціалі́зм»

societáte
суспі́льство

societátecivílă
громадя́нськесуспі́льство

societáteindustriálă
індустріа́льнесуспі́льство

societáteinformaţionálă
інформаці́йне(постіндустріа́льне)
суспі́льство

societátemodérnă
суча́снесуспі́льство

societáteprimáră
пе́рвіснесуспі́льство

sociolingvístică
соціолінгві́стика

sódăcristalínă
кристалі́чнасі́рка

sódiu
на́трій

Sódiu(bromúră,hidrúră,
hidrocarbonát,fosfáthidrogenát,
hidroxíd,etanól,etanolát,iodúră,
carbonát,metanoát,nitrát,
nitrurút,oxíd,ortofosfát,peroxíd,
stearát,sulfát,sulfúră,sulfít,
clorúră)
на́трій(бромі́д,гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,гідрокси́д,
етаноа́т,етаноля́т,йоди́д,карбона́т,
метаноа́т,нітра́т,нітри́д,окси́д,
ортофосфа́т,перокси́д,стеара́т,
сульфа́т,сульфі́д,сульфі́т,хлори́д)

sóft
програ́мнезабезпе́чення

sóftdeservícii(utilíte)
службо́вепрогра́мнезабезпе́чення

sóftdesistém
систе́мнепрогра́мнезабезпе́чення

sóftwaregratuítsáulicénţă
freéware
ліце́нзіяві́льноговикориста́ння
програ́м(абоfreeware)

soi
сорт

sól
ґрунт

sól(alcalin,acru)
ґрунт(лу́жний,ки́слий)

solicitáreabázeidedáte
за́питба́зида́них

„solidaritáte”
«Соліда́рність»

sólodi(sólurihidromórfe)
со́лоді

solonceácuri
солончаки́

solstíţiuldeiárnă,váră,echinócţiu
detoámnă,primăváră
деньзимо́вого,лі́тнього
сонцестоя́ння,осі́ннього,весня́ного
рівноде́ння
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sistémelectorálmajoritár
мажорита́рнави́борчасисте́ма

sistémelectorálproporţionál
пропорці́йнави́борчасисте́ма

sistémepéntruprelucráreadátelor
numérice
систе́миопрацюва́ннячислови́хда́них

sistémeterogén
гетероге́ннасисте́ма

sistémevolutív(filogenétic)
еволюці́йна(філогенети́чна)систе́ма

sistémfiziológic
фізіологі́чнасисте́ма

sistémfluviál
річкова́систе́ма

sistémfuncţionál
функціона́льнасисте́ма

sistémierárhic
ієрархі́чнасисте́ма

sistémimunitár
іму́ннасисте́ма

sistéminformaţionál
інформаці́йнасисте́ма

sistémlimbíc
лімбі́чнасисте́ма

sistémlimfátic
лімфати́чнасисте́ма

sistémlocomotór
опо́рно-рухова́систе́ма

sistémmultipartít
багатопарті́йність

sistémnervós
нерво́васисте́ма

sistémnervósperiféric
перифери́чнанерво́васисте́ма

sistémoperaţionál
операці́йнасисте́ма

sistémpolárdecoordonáte
поля́рнасисте́макоордина́т

sistémradiculár
корене́васисте́ма

sistémreproductív
репродукти́внасисте́ма

sistémrespiratór
ди́хальнасисте́ма

sistémromándenumeráţie
систе́мачи́сленняри́мська

sistémsenzoriál
сенсо́рнасисте́ма

sistémsféricdecoordonáte
систе́макоордина́тсфери́чна

sistémsilábicdeversificáţie
силабі́чнасисте́мавіршува́ння

sistémstabíl
стійка́систе́ма

sistémtermodinámic
термодинамі́чнасисте́ма

sistémulbancáralUcraínei
ба́нківськасисте́маУкраї́ни

sistémulbugetáralUcraínei
бюдже́тнасисте́маУкраї́ни

sistémuldebázăintráre-ieşíre
ба́зовасисте́мавве́дення-виве́дення

sistémuldecomándăaexecutórului
систе́макома́ндвикона́вця

sistémuldeculóri
колі́рнасисте́ма

sistémuldentár
бологі́чнасисте́ма

sistémuldetranspórtalţắrii
тра́нспортнасисте́макраї́ни

sistémulendocrín
ендокри́ннасисте́ма

sistémulenergéticalţắrii
енергосисте́мадержа́ви

sistémulexcretór
видільна́систе́ма

sistémulhipotalámo-hipofizar
гіпотала́мо-гіпофіза́рнасисте́ма

sistémulmétricdemăsúri
метри́чнасисте́мамір

sistémulnervóscentrál
центра́льнанерво́васисте́ма

sistémulnervóssomátic
сомати́чнанерво́васисте́ма

sistémulnervósvegetatív
(autonóm)
вегетати́вна(автоно́мна)нерво́ва
систе́ма

sistémulsenzoriálaldurérii
сенсо́рнасисте́мабо́лю

sistémulsenzoriálalechilíbrului
сенсо́рнасисте́марівнова́ги

sistémulsenzoriálaltemperatúrii
сенсо́рнасисте́матемперату́ри

sistémulsenzoriálauditiv
слухова́сенсо́рнасисте́ма

sistémulsenzoriálgústival
сенсо́рнасисте́масмаку́

sistémulsenzorialmotór
рухова́сенсо́рнасисте́ма

sistémulsenzoriálolfactiv
сенсо́рнасисте́маню́ху
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sincronizáreadátelor
синхроніза́ціяда́них

sindicát
синдика́т

sindicátprofesionál
професі́йнаспі́лка(профспі́лка)

sindrómulimunodeficiénţeiumáne
dobândíte(SIDA)
синдро́мнабу́тогоімунодефіци́ту
люди́ни(СНІД)

sinécdocă
сине́кдоха

singulár
однина́

sinoním
сино́нім

sintáxă
си́нтаксис

sintézasubstánţelor
си́нтезречови́н

sintézătermonucleáră
термоя́дернийси́нтез

sínus
си́нус

sinusóidă
синусо́їда

sínusulúnghiuluiascuţít
altriúnghiuluidreptúnghic
си́нусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника

sinuzítă
гаймори́т

sionísm
сіоні́зм

sistém
систе́ма

sistémalperiodicitắţiieleméntelor
chímice
періоди́чнасисте́махімі́чних
елеме́нтів

sistemáticabiológică
біологі́чнасистема́тика

sistemátică
система́тика

sistematizáreaáctelorjurídice
normatíve
систематиза́ціянормати́вно-правови́х
а́ктів

sistémautocolánt
автоколива́льнасисте́ма

sistémcilíndricdecoordonáte
систе́макоордина́тциліндрична́

sistémcirculatór
циркуля́торнасисте́ма

sistémcirculatórdeschís
неза́мкненакровоно́снасистема

sistémcirculatórînchís
за́мкненакровоно́снасисте́ма

sistémcoloidál
коло́їднасисте́ма

sistémdecalculatór
комп'ю́тернасисте́ма

sistémdecoordonáte
систе́макоордина́́т

sistémdedispérsiefínă
тонкодиспе́рснасисте́ма

sistémdeorgáne
систе́мао́рганів

sistémdepaşapoárte
па́спортнасисте́ма

sistémdereferínţă
систе́маві́дліку

sistémdereferínţăinerţiál
інерціа́льнасисте́маві́дліку

sistémdereferínţăneinerţiál
неінерціа́льнасисте́маві́дліку

sistémdeschís
відкри́тасисте́ма

sistémdesecuritátecolectívă
систе́маколекти́вноїбезпе́ки

sistémdestat
держа́внийлад

sistémdigestív
травна́систе́ма

sistémdispersát
диспе́рснасисте́ма

sistémecolectívedeinteracţiúne
систе́миколекти́вноївзаємоді́ї

sistémeconómic
економі́чнасисте́ма

sistémeconómicdepiáţă
ри́нковаекономі́чнасисте́ма

sistémedegestionáreabázelor
dedáte
систе́миуправлі́нняба́замида́них

sistémedegestionáre
aconţinútuluiWeb
систе́миуправлі́ннявеб-конте́нтом

sistémedeprelucráre
aprezentắrilor(editóri
deprezentáre)
систе́миопрацюва́нняпрезента́цій
(реда́ктори́презента́цій)

sistémederegláre
регулято́рнісисте́ми
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servíciiWeb2.0
се́рвісивеб2.0

servíciudeaccésladistánţă
lacalculatór
слу́жбавідда́леногодо́ступу
докомп’ю́тера

servíciudealternatívă
альтернати́вна(невійсько́ва)слу́жба

servíciudemesageríeinstánt
слу́жбимиттє́вогоо́бміну
повідо́мленнями

servíciuldetransférdefişiére
слу́жбапередава́нняфа́йлів

servíciulpúblic
держа́внаслу́жба

servitúte
сервіту́т

sesiúne
сеа́нс

sesiúneautilizatórului
сеа́нскористувача́

setdiploíddecromozómi
дипло́їднийнабі́рхромосо́м

sethaploíddecromozómi
гапло́їднийнабі́рхромосо́м

sétultestátaldátelordeintráre
те́стовийнабі́рвхідни́хда́них

sexheterogamétic
гетерогаме́тнастать

sexhomogamétic
гомогаме́тнастать

sextilión
секстиліо́н

sfátulcazácilor(desíce,militár)
коза́цькара́да

sfátulgenerál
Генера́льнара́да

sféră
ку́ля

sférădedeservíre
сфе́рапо́слуг

sférăînscrísă
зо́внівпи́санаку́ля

sféretangénte
доти́чнісфе́ри

sfínctere
сфі́нктери

shogunát
сьоґуна́т

sidéf,„mámapérlei”
перламу́тр

sífilis
си́філіс

sifondeeliminare
вивідни́йсифо́н

sifondepătrundere
ввідни́йсифо́н

sígnum
си́гнум

siguránţaviéţii
безпе́кажиттєдія́льності

silábădeschísă
відкри́тийсклад

silicát
силіка́т

silíciu
силі́цій

silítră,salpétru
селі́тра

silumín
силумі́н

silvínă
сильві́н

silvinít
сильвіні́т

simbiotrófe
симбіотро́фи

simbióză
симбіо́з

simbólchímic
хімі́чнийси́мвол

simbóluleleméntuluichímic
си́мволхімі́чногоелеме́нта

simbóluriascúnse
прихо́ваніси́мволи

simetríaînrapórtcuodreáptă
симетрі́явідно́снопрямо́ї

simetríaînrapórtcuunplan
симетрі́явідно́сноплощини́

simetríaînrapórtcuunpunct
симетрі́явідно́сното́чки

simetríe
симе́трія

simetríebilaterálă
двобі́чна(білатера́льна)симе́трія

simetríeradiálă
радіа́льнасиметрі́я

similitúdine
поді́бність

simplificáre,redúcere,contrágere
спро́щення

sinantróp
сина́нтроп

sinápsă
си́напс
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selécţienaturálă
приро́днийдобі́р

selécţiereprezentatívă
ви́біркарепрезентати́вна

selécţiesexuálă
стате́вийдобі́р

selécţiestabilizátoare
стабілізу́ючийдобі́р

seléniu
селе́н

sélvă
се́льва

semántică
сема́нтика

semicircumferínţă
півко́ло

semiconductór
напівпровідни́к

semidreáptă
півпряма́

semidreáptădecoordonáte
про́мінькоордина́тний

semidréptecomplementáre
про́менідоповня́льні

semidrépteparaléle
про́меніпарале́льні

semidrépteperpendiculáre
про́меніперпендикуля́рні

semiplán
півплощина́

sémn
знак

semnál
сигна́л

semnătúrăelectrónică
електро́ннийпі́дпис

sémndepunctuáţie
розділо́вийзнак

sémneleinegalitắţii
зна́кинері́вності

sémnulexclamắrii
знако́клику

sémnulînălţímii
по́значкависоти́

sémnulîntrebắrii
знакпита́ння

senát
сена́т

sénsfigurátalcuvấntului
перено́снезна́ченнясло́ва

sensibilitáte
чутли́вареа́кція

senslexicálalcuvấntului
лекси́чнезна́ченнясло́ва

sénsuldiréctalcuvấntului
пряме́зна́ченнясло́ва

sénsulgeométricalderivátei
геометри́чнийзмістпохідно́ї

sénsulgeométricaldiferenţiálei
геометри́чнийзмістдиференціа́ла

sénsulgeométricalintegrálei
геометри́чнийзмістви́значеного
інтегра́ла

sénsulgeométricalmodúlului
геометри́чнийзмістмо́дуля

sénsulgramaticálalcuvấntului
грамати́чнезна́ченнясло́ва

sénsulmecánicalderivátei
механі́чнийзмістпохідно́ї

sentimentalísm
сентименталі́зм

separáreaaméstecului
розді́леннясу́міші

separáre(schízmă)bisericeáscă
церко́внийрозко́л

separatísm
сепарати́зм

separatór
сепара́тор

sérianúmerelornaturále
ряднатура́льнихчи́сел

sériefilogenétică
філогенети́чнийряд

sérieomológică
гомологі́чнийряд

sérievariaţionálă
варіаці́йнийряд

serínă
сери́н

serpentárium
серпента́рій

serterapeútic
лікува́льнасиро́ватка

sérver
се́рвер

sérverdeaccésladistánţă
се́рвервідда́леногодо́ступу

sérverdepóştă
пошто́вийсе́рвер

servíciifinanciáre
фіна́нсовіпо́слуги

servíciisociále
соціа́льнісе́рвіси

132

S

se
le
cţie

189

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



S

se
le
cţie

131

scufundáre
осіда́ння

scúrgerefluviálă
річкови́йстік

scut
щит

scvamatéle
луска́ті

secántă
січна́

SéceaCarpátică
Карпа́тськаСіч

SéceaDunăreánă
Задуна́йськаСіч

SéceaNóuă(Pidpílna)
Нова́(Підпі́льненська)Січ

SéceaPolésiei
Полі́ськаСіч

SéceaZaporojeánă
Запоро́зькаСіч

sécol
столі́ття

secretariátpopulár
Наро́днийсекретаріа́т

SecretariátulGenerál
Генера́льнийСекретаріа́т

secrétbancár
ба́нківськатаємни́ця

secréţietubuláră
кана́льцевасекре́ція

sectór
се́ктор

sectórcirculár
се́кторкру́га

sectórdesféră
кульови́йсе́ктор

sectórulterţiáraleconomíei
трети́ннийсе́кторгоспода́рства

secţiúneadocuméntului
ро́зділдокуме́нта

secţiúneaxiálă
осьови́йперері́з

secţiúnediagonálăapiramídei
діагона́льнийпере́різпірамі́ди

secţiúnediagonálăaprísmei
діагона́льнийпере́різпри́зми

secularizáre
секуляриза́ція

secundár(amínă,alcoól)
втори́нний(амін,спирт)

secúndă
секу́нда

securitátebiológică
біобезпе́ка

sedimént
на́кип

sedimentáre
відсто́ювання

sedimentáre(precipitáre)
оса́джування(оса́дження)

sédiulucraineánalmişcắrii
partizánilor
Украї́нськийшта́бпартиза́нського
ру́ху(УПШР)

sédiuvirtuál
віртуа́льнийо́фіс

segmént
відрі́зок

segmentáreacórpului
сегмента́ціяті́ла

segmentecomensurabile
відрі́зкисумі́рні

segménteegále
рі́внівідрі́́зки

segmenteincomensurabile
відрі́зкинесумі́рні

segménteleliniéifrấnte
ла́нкила́маної

segménteparaléle
відрі́зкипарале́льні

segménteperpendiculáre
відрі́зкиперпендикуля́рні

segméntsféric
кульови́йпо́яс

segméntunitár
відрі́зокодини́чний

segreáre
сегрега́ція

selectór
селе́ктор

selécţiadisruptivă
розрива́ючийдобі́р

selécţie
селе́кція

selécţie,valoáremédie
вибірка,середнєзначення

selécţieartificiálă
шту́чнийдобі́р

selécţiedirecţionálă
руші́йнийдобі́р

selécţieindividuálă
індивідуа́льнийдобі́р

selécţieînmásă
ма́совийдобі́р
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scándiu
ска́ндій

scánner
ска́нер

scáraCélsius
шкала́Це́льсія

scáră
масшта́б

scárăfeudálă
феода́льнадраби́на

scădére
відніма́ння

scădérea(concentráţiei,
temperatúrii,presiúnii)
пони́ження(концентра́ції,
температу́ри,ти́ску)

scădéreafrácţiilorordináre
відніма́ннязвича́йнихдро́бів

scădéreafrácţiilorzecimále
відніма́ннядесятко́вихдро́бів

scădéreanúmerelormíxte
відніма́ннямі́шанихчи́сел

scădéreapolinoámelor
відніма́ннямногочле́нів

scădéreatemperatúrii
зни́женнятемперату́ри

scăzătór
від’є́мник

scenáriu
сцена́рій

schelétaxiál
осьови́йскеле́т

schelétextern
зо́внішнійскеле́т

schelétulcentúrilormembrilor
скеле́тпо́ясукінці́вок

schelétulinteriór
вну́трішнійскеле́т

schémacircuítuluieléctric
схе́маелектри́чногоко́ла

schémadocuméntului
схе́мадокуме́нта

schémăalimentáră
продово́льчарозкла́дка

schimbáreastắriloragregáteále
unéisubstánţe
змі́наагрега́тнихста́нівречовини́

schimbătórdecăldúră
теплообмі́нник

schimbdebáză
основни́йо́бмін

schímbdemeságeinstánt
миттє́вийо́бмінповідо́мленнями

schimbdepopuláţie
о́бміннасе́ленням

schimbdesubstánţe(metabolísm)
о́бмінречови́н(метаболі́зм)

schímbsăltătórdeproprietắţi
стрибкоподі́бназмі́навласти́востей

schímbuldecăldúră
теплоо́бмін

schiţáre
накре́слення

schíţă
ескі́з

scléră
скле́ра

scoárţateréstrăcontinentálă
материко́ваземна́кора́

scoarţă
кі́рка

scoárţăteréstrăoceánică
океані́чназемна́кора́

scoátereafáctoruluicomún
ви́несенняспі́льногомно́жника

scolióză
сколіо́з

scóp
мета́

scop-situáţie
мета-поло́ження

scorbút
цинга́

scríere
написа́ння

scríereazecimálăanúmerelor
naturále
десятко́вийза́писнатура́льнихчи́сел

scríerestenográfică
скоро́пис

scriítor
письме́нник

scrisoáre
лист

scrisoáreabreviátă
абе́тковеписьмо́

scrisoáreieroglífică
ієрогліфі́чнеписьмо́

scrisoárepictográfică
піктографі́чнеписьмо́

scrot
мошо́нка

scufíarădăcinii
корене́вийчо́хлик
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S sấnge
кров

saciáerieni
пові́трянімішки́

sacmuscúlo-cutanéu(teácă
muscúlo-cutanátă)
шкі́рно-м’я́зовиймішо́к

sacóurigri
«чорносви́тники»(«сі́ріпіджа́ки»)

sáculpulmonár
легене́вийміш́ок

saláriu,leáfă
заробі́тнапла́та

salinitáteaápei
соло́ністьводи́

salívă
сли́на

saltationísm
сальтаціоні́зм

salubritáte
сана́ція

salvá
зберегти́

samizdát
самвида́в

samurái
самура́ї

sancţiúne
са́нкція

sancţiúneadministratívă
адміністрати́внестя́гнення

sancţiúnicomerciále
госпо́дарськіса́нкції

sangvínic
сангві́нік

saprofíte
сапротро́фи

saprotrofiisólului
ґрунто́вісапротро́фи

sárcină
вагі́тність

sárcină,încărcătúră
заря́д

sárcinăanucléuluideatóm
заря́дя́драа́тома

sárcinăeléctrică
електри́чнийзаря́д

sárcinănegatívă
негати́внийзаря́д

sárcinăpozitívă
позити́внийзаря́д

sárciniexperimentále
експеримента́льнізада́чі

sáre
сі́ль

sáreacídă
ки́сласіль

sárebrútă(sulfátdemagnéziu
heptahidrát)
гірка́сіль(ма́гнійсульфа́тгептагідра́т)

sáredebucătăríe;clorúrădesódiu
кухо́ннасіль

sáredúblă
подві́йнасіль

sáreGlauber(sulfátdesódiu
deshidratát)
глауберо́васіль(на́трійсульфа́т
декагідра́т)

sáreintermediáră
сере́днясіль

sat
село́

satíră
сати́ра

saturárealegătúriicovalénte
наси́ченістьковале́нтногозв’язку́

saturáţie
наси́чення

savánă
сава́на

sămấnţă
насіни́на

săpún
ми́ло

săpúnlichíd
рідке́ми́ло

sângeráre,hemoragie
кровоте́ча

scalár
скаля́р

scálă
шкала́

scanáre
сканува́ння
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rizoizi
ризо́їди

rizóm
кореневи́ще

rócimagmátice
магмати́чніпоро́ди

rócimetamórfice
метаморфі́чніпоро́ди

rócipermeábile
водопрони́кніпоро́ди

rócisedimentáre
осадо́віпоро́ди

ródiu
ро́дій

roentgén
рентге́н

román
рома́н

románcronológic
рома́н-хро́ніка

románistóric
істори́чнийрома́н

romantísm
романти́зм

románţă
рома́нс

romb
ромб

rotáţie
оберта́ння

rotáţieînjúruloríginii
decoordonáte
поворо́тнавко́лопоча́ткукоордина́т

rotíriantiparaléle
антипарале́льніспі́ни

rotunjíre
окру́глення

róuă
роса́

róuter
маршрутиза́тор

rózavấnturilor
ро́завітрі́в

rozătoáre
гризуни́

rubídiu
рубі́дій

rudiménte
рудиме́нти

Ruínă,perioádaRuínei
Руї́на

rúperealegătúrii
розри́взв’язќу

rurbanizáre
рурбаніза́ція

Rúsia(Rúsia-Ucráina)
Русь(Русь-Украї́на)

rusificáre
русифіка́ція(росіяніза́ція)

rusíni
руси́ни

rusinísm
руси́нство

rusofíli/moscofíli
русофі́ли/москвофі́ли
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revolúţieindustriálă
промисло́вареволю́ція

revolúţieislamístă
ісла́мськареволю́ція

revolúţienaţionálă
націона́льнареволю́ція

revolúţiesocialístă
соціа́льнареволю́ція

revolúţietéhnico–ştiinţífică
науко́во–техні́чнареволю́ція(НТР)

„Revolúţieucraineánă”
Украї́нськареволю́ція

rezerváţiebiosférică
біосфе́рнийзапові́дник

rezerváţienaturálă
приро́днийзапові́дник

rezerváţieştiinţifică
запові́дник

rezerváţiibiosférice,naturále
запові́дникбіосфе́рні,приро́дні

rezisténtlacăldúră
жаростійки́й(жаротривки́й)

rezisténtlacoroziúne
корозійностійки́й

rezisténţaladetonáre(abenzínei)
детонаці́йнасті́йкість(бензи́ну)

rezistenţalafrecarealichidă
си́ларідко́готертя́

rezisténţamúşchilor
витрива́лістьм’я́зів

rezisténţaspecíficăasubstánţei
пито́мийо́пірречовини́

rezisténţăeléctrică
електри́чнийо́пір

rezisténţăfrontálă
лобови́йо́пір

rezisténţălacăldúră
жарості́йкість(жаротри́вкість)

rezisténţăspecífică
пито́мийо́пір

rezolúţiaecránului
розді́льназда́тністьекра́ну

rezolúţiaimáginii
розді́льназда́тністьзобра́ження

rezolúţiaimprimántei
розді́льназда́тністьпри́нтера

rezolváreaproblémei
розв’я́зуваннязада́чі

rezonánţă
резона́нс

rezonánţăîncérculcuréntului
alternátiv
резона́нсуко́лізмі́нногоструму

rezonatóri
резона́тори

rezultáte
результа́ти

ribonucleotídă
рибонуклеоти́д

ribóză
рибо́за

ribozómi
рибосо́ма

ridicáreaprodúsuluilaoputére
підне́сеннядосте́пенядобу́тку

ridicáreaputériilaoputére
підне́сеннядосте́пенясте́пеня

ridicárelaputere
підне́сеннядосте́пеня

rift
рифт

rigíd
жорстки́й

ríglă
ліні́йка

ríglănivométrică
снігомі́рнаре́йка

rimáre
римува́ння

rímă
ри́ма

riníchi
ни́рка

riniofíte
риніофі́ти

rinítă
рині́т

rítm
ритм

ritmicitátea
ритмі́чність

rítmulcardiác,frecvenţa
contracţiilorcardiace
частота́серце́вихскоро́чень

rítmuribiológiceadaptíve
адапти́внібіологі́чніри́тми

rítmurileevolúţiei
те́мпиеволю́ції

rituál
ритуа́л

rizocárp
коренеплі́д
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respiráţieceluláră
ди́ханнякліти́нне

respiráţieceluláră(tisulară)
кліти́нне(ткани́нне)ди́хання

respiráţiecutanátă
шкірне́ди́хання

respiráţiedúblă
подві́йнеди́хання

respiráţieexternă
ди́ханнязо́внішнє

respiráţieinternă
ди́ханнявну́трішнє

respondént
відповіда́ч

responsabilitáte
відповіда́льність

rest
оста́ча

restauráre
реставра́ція

restauratór
відно́вник

restituíre
реститу́ція

Restructuráre
Перебудо́ва

restructuráreaindustríei
реструктуриза́ціяпромисло́вості

resúrseagroclimátice
агроклімати́чніресу́рси

resúrsedeápă
во́дніресу́рси

resúrsederecreáţie
рекреаці́йніресу́рси

resúrseforestiére
лісові́ресу́рси

resúrsefunciáre
земе́льніресу́рси

resúrsenaturále
приро́дніресу́рси

resúrsinformaţionál
інформаці́йнийресу́рс

retículendoplasmátic
ендоплазмати́чнасі́тка
(ендоплазмати́чнийрети́кулум)

retículendoplasmáticrugos
(granulát)
шершкува́та(зерни́ста)
ендоплазмати́чнасі́тка

reticululendoplasmaticneted
(agranular)
гладка́(незерни́ста)ендоплазмати́чна
сі́тка

retínă
сіткі́вка

retórică
рито́рика

retórtă(cónică,cufúndrotúnd,
cufúndplát)
ко́лба(коні́чна,круглодо́нна,
плоскодо́нна)

reţéa
мере́жа

reţeáalimentáră
харчова́мере́жа

reţeá(atómică,iónică,cristalínă,
metálică,moleculáră)
ґра́тка(а́томна,йо́нна,кристалі́чна,
металі́чна,молекуля́рна)

reţeácristalínă
кристалі́чнаґра́тка

reţeádecálcul
обчи́слювальнамере́жа

reţeádecalculatoáre
комп’ю́тернамере́жа

reţeádegráde
гра́дуснасі́тка

reţeáecológică
екологі́чнамере́жа

reţéaglobálă
глоба́льнамере́жа

reţeálocálă
лока́льнамере́жа

reţeálocálădecalculatoáre
ЛОМ(лока́льнаобчи́слювальна
мере́жа)

reversibilitáteaprocésului
оборо́тністьпроце́су

revolúţiadecatifeá
«оксами́товареволю́ція»

Revolúţiademnitắţii
«Револю́ціягі́дності»

revolúţianeolítică
неоліти́чнареволю́ція

Revolúţiapegranít
«Револю́ціянагран́іті»

revolúţiaportocalíe
«Помара́нчевареволю́ція»

revolúţiapréţurilor
«револю́ціяцін»

revolúţiavérde
Зеле́нареволю́ція

revolúţie
револю́ція

revolúţiedestat
державнийпереворот

126

R

re
sp

ira
ţie

195

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



R

re
sp

ira
ţie

125

régulidedetermináreadiferenţiálei
пра́вилазнахо́дженнядиференціа́ла

régulidediferenţiére
пра́виладиференціюва́ння

régulileintegrắrii
пра́вилаінтегрува́ння

régulileintérnealemúncii
вну́трішнійтрудови́йрозпоря́док

„reiheconómica”
«рейгано́міка»

reindustrializáre
реіндустріаліза́ція

relaţieintermoleculară
міжмолекуля́рнавзаємоді́я

reláţiiagráre
агра́рнівідно́сини

reláţiidemúncă
трудові́відно́сини

reláţiidepiáţă
ри́нковівідно́сини

reláţiieconómiceextérne
зовнішньоекономі́чнізв’язки́

reláţiimétriceîntriúnghi
dreptúnghic
метри́чніспіввідно́шення
впрямоку́тномутрику́тнику

relevánţavorbírii
доре́чністьмо́влення

relícte
релі́кти

reliéf
рельє́ф

relígie
релі́гія

relígiiuniversále,regionále
релі́гіїсвітов́і,регіона́льні

remárcă,nótă
рема́рка

Renáştere
Ренеса́нс

„renáştereîmpuşcátă”
«Розстрі́ляневідро́дження»

renáştereînáltă
Висо́кеВідро́дження

renáşterenaţionálă
націона́льневідро́дження

renáşteretimpuríe
ра́ннєВідро́дження

renaturáreaproteínelor
ренатура́ціябілкі́в

réntă
ре́нта

reorganizáreaatómilorîntr-o
molecúlă
перегрупува́нняа́томівумоле́кулі

reostát
реоста́т

repùblicăautonòmă
автоно́мнареспу́бліка

reparáţie
репара́ція

repatrianţi
репатріа́нти

repáusrelatív
відно́снийспо́кій

repér
репе́р

repetáre
повто́рення

repetắri(refrén)
повто́ри(рефре́н)

replicáre
репліка́ція

réplică,nótă
ре́пліка

reprezentánt
представни́к

reprezentánţiisútelornégre
чорносо́тенці

reprezentáreaîninstánţă
представни́цтвоусуд́і

reprodúcere
відтво́рення

reprodúcereapopuláţiei
відтво́реннянасе́лення

reproiectáre
редиза́йн

reptíle
репти́лії

repúblicaboierímii
боя́рськареспу́бліка

repúblică
респу́бліка

repúblicăaristocrátă
аристократи́чна(шляхе́тська)
респу́бліка

repúblicăoligárhă
олігархі́чнареспу́бліка

respiráţie
ди́хання

respiráţieacvátică
во́днеди́хання

respiráţieaeriánă
пові́трянеди́хання
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reducătóri
редуце́нти

redúcereaúnortérmeniasémenea
зве́денняподі́бнихчленів

reemigráre
реемігра́ція

refáce,reînnoí
відно́влювати

refácere,reînnoíre
відно́влення

referéndum
рефере́ндум

referínţă
посила́ння

referínţăabsolútă
абсолю́тнепосила́ння

referínţălacelúlă
посила́ннянакліти́нку

referínţămíxtă
мі́шанепосила́ння

referínţărelatívă
відно́снепосила́ння

reflécţietotálă
по́вневідбива́ння

refléx
рефле́кс

refléxcondiţionát
умо́внийрефле́кс

refléxnecondiţionát
безумо́внийрефле́кс

reformáre
Реформа́ція

refórmă
рефо́рма

refrácţialumínii
зало́мленнясві́тла

refugiáţi
бі́женці

regátulbarbár
ва́рварськекоролі́вство

rége
коро́ль

regeneráre
регенера́ція

regeneratór
регенера́тор

regím
режи́м

regímcomuníst
комуністи́чнийрежи́м

regímdeocupáre
окупаці́йнийрежи́м

regimént,polc
полк

regímfắrăvíze
безві́зовийрежи́м

regímpolític
політи́чнийрежи́м

regímpolíticautoritár
авторита́рнийполіти́чнийрежи́м

regímpolítictotalitár
тоталіта́рнийполіти́чнийрежи́м

regímtotalitár
тоталіта́рнийрежи́м

regímulrấului,flúviului
режи́мрі́чки

regístrudeWéb
веб-катало́г

regiúneaAsiático-Pacífică
Азі́йсько-Тихоокеа́нськийрегіо́н

regiúneeconómică
райо́некономі́чний

regiúneistórico-geográfică
істо́рико–географі́чнийрегіо́н

reglárenervoásă
нерво́варегуля́ція

regláreneuro-umorálă
нейрогумора́льнарегуля́ція

regláreumorálă
гумора́льнарегуля́ція

reglementáreadestataeconomíei
держа́внерегулюва́нняеконо́міки

regrésbiológic
біологі́чнийрегре́с

régulaburghíului
пра́вилосве́рдлика

réguladecuantizárealuiBohr
пра́вилоквантува́нняБо́ра

régula(Klecikóvsky,Markóvnikov,
Hund,securitắţii)
пра́вило(Клечко́вського,
Марко́вникова,Ху́нда,безпе́ки)

régulaluiLénz
пра́вилоЛе́нца

régulamấiniistấngi
пра́вилолі́воїруки́

régulamâíniidrepte
пра́вилопра́воїруки́

régulamoméntelor
пра́виломоме́нтів

régulaparalelográmului
пра́вилопаралелогра́ма

régulapiramídeiecológice
пра́вилоекологі́чноїпірамі́ди
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reácţiecatalítică
каталіти́чнареа́кція

reácţiedealăturáre
приєдна́нняреа́кція

reácţiedecombináre
сполу́ченняреа́кція

reácţiedeculoáre
кольоро́вареа́кція

reácţiedeoxidáre
оки́сно-відно́внареа́кція

reácţiediréctă
пряма́реа́кція

reácţieendotérmică
ендотермі́чнареа́кція

reácţie(exotérmă,endotérmică,
deesterificáre,substitúţie,înlánţ,
ireversíbilă,deschímb,reversíbilă,
deoxidáre-redúcere,deîmbináre,
dedescompúnere,decombináţie,
"oglínziideargínt")
реа́кція(екзотермі́чна,ендотермі́чна,
естерифіка́ції,замі́щення,ланцюго́ва,
необоро́тна,о́бміну,оборо́тна,
о́кисно-відно́вна,приє́днання,
ро́зкладу,сполу́чення,«срі́бного
дзе́ркала»)

reácţieexotérmică
екзотермі́чнареа́кція

reácţiefurtunoásă
бурхли́вареа́кція

reácţieghidátă
керо́ванареа́кція

reácţieînlánţ
ланцюго́вареа́кція

reácţielaárdere
горі́нняреа́кція

reácţienucleáră
я́дернареа́кція

reácţiereversíbilă
оборо́тнареа́кція

reácţietermonucleáră
термоя́дернареа́кція

reácţiifotochímice
фотохімі́чніреакції

reácţiiledesintézămatricală
реа́кціїма́тричногоси́нтезу

reácţiinucleáre
я́дерніреа́кції

realísm
реалі́зм

realísmsocialíst(sociorealísm)
соціалісти́чнийреалі́зм(соцреалі́зм)

recénzie
ві́дгук

receptácol
квітколо́же

receptór
реце́птор

receptórigustatívi
смакові́реце́птори

receptóriolfactívi
нюхові́реце́птори

rechizíţie
реквізи́ція

recidiváreacrímelor
рециди́взло́чинів

recipiént,contáiner
конте́йнер

recombináre
рекомбіна́ція

reconchístă
реконкі́ста

reconquísta
конкі́ста

reconstruíre
Відбудо́ва

reconstruíreaîntreprínderii
реконстру́кціяпідприє́мства

recórder
реко́рдер

recristalizáre
перекристаліза́ція

rectificáre
ректифіка́ція

recultiváre
рекультива́ція

recurént
рекуре́нтний

recúrs
апеля́ція

redactáre
редагува́ння

redáctor
реда́ктор

redáctordetéxte
реда́кторте́кстів(те́кстовийреда́ктор)

redáctorgráfic
графі́чнийреда́ктор

redáctorgráficderástru
ра́стровийграфі́чнийреда́ктор

redáctormuzicál
музи́чнийреда́ктор

redistribuíreadensitắţiielectrónice
перерозпо́ділелектро́нноїгустини́
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ratificáre
ратифіка́ція

rázacércului
ра́діускру́га

rázacilíndrului
ра́діусцилі́ндра

rázacircumferínţei
ра́діуско́ла

rázacónului
ра́діуско́нуса

rázasférei
ра́діуску́лі

ráză
про́мінь

rázăatómică
ра́діуса́тома

rázedelumínă
світлові́про́мені

rázegáma
гамма-про́мені

rázelebéta
бе́тапромі́ння

răcíre
охоло́дження

rădăcínaecuáţiei
ќоріньрівня́ння

rădăcínă
ко́рінь

rădăcínăartiméticădeórdinuln
ко́ріньарифмети́чнийn-госте́пеня

rădăcínăcúbică
ко́рінькубі́чний

rădăcínădeórdinuln
ко́ріньп-госте́пеня

rădăcíniaeriéne
пові́тряніко́рені

rădăcínidesprijin
опо́рніко́рені

rădăcínihaustoriale
ко́рені-присо́ски

rădăcínirespiratórii
ди́хальніко́рені

rădăcínituberizate
корене́вібу́льби

rămăşíţă
за́лишок

răpitoáre
хи́жі

răspândíre
ро́зтяг

răspúndereadministratívă
адміністрати́внавідповіда́льність

răspúnderecivílă
циві́льно-правова́відповіда́льність

răspúnderedisciplináră
дисципліна́рнавідповіда́льність

răspúnderejurídică
юриди́чнавідповіда́льність

răspúnderemateriálă
матеріа́льнавідповіда́льність

răspúnderepenálă
криміна́льнавідповіда́льність

răspúnsimunitár
іму́ннаві́дповідь

războáielealbigeniéne
Альбіго́йськіві́йни

războáielehusístice
Гуси́тськіві́йни

războáiereligioáse
релігі́йніві́йни

răzbói
війна́

răzbóideeliberárenaţionálă
націона́льно–визво́льнавійна́

răzbói-fúlger
бліцкри́г

răzbóimondiál
світова́війна́

răzbóipoziţionál
позиці́йнавійна́

răzbóiréce
холо́днавійна́

„răzbóistrániu”
«ди́внавійн́а»

rândáş
рядо́вич

râu
рі́чка

reabilitáre
реабіліта́ція

reabilitárepolítică
політи́чнареабіліта́ція

reabsorbţie
реабсо́рбція

reaclimatizáre
реакліматиза́ція

reaclimatizáreaspeciílor
реакліматиза́ціяви́дів

reactív
реакти́в

reácţiadiviziúniinucléului
реа́кціяпо́ділуядра́

reácţiecalitatívă
я́кіснареа́кція
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R rấpă
яр

rachétă
раке́та

rad
рад

RádaEurópei
Ра́даЄвро́пи

RádaSecuritắţii
Ра́даБезпе́ки

RádaSuprémăaUcraínei
Верхо́внаРа́даУкраї́ни

radián
радіа́́н

radiáţie
опромі́нювання

radiáţieadaptívă
адапти́внарадіа́ція

radiáţieradioactívă
радіоакти́вневипромі́нювання

radiáţiesoláră,absorbítă,diréctă,
difúză,sumáră
со́нячнарадіа́ціяпогли́нута,пряма́,
розсі́яна,сума́рна

radiáţietérmică
теплове́випромі́нювання

radiáţii,iradiére
випромі́нювання

radiáţiiradiográfice
рентге́нівськевипромі́нювання

radicál
радика́л

radicál(chímic)
радика́л(хімі́чний)

radicálhidrocarbonát
вуглеводне́вийза́лишок

radicállíber
ві́льнийрадика́л

radiculizáre
кореніза́ція

radioactivitáte
радіоакти́вність

radioactivitátenaturálă
приро́днярадіоакти́вність

radiolocáţie
радіолока́ція

rádiu
ра́дій

radón
радо́н

rahitísm
рахі́т

raioánedepresíve
депреси́внірайо́ни

raioánenaţionále
націона́льнірайо́ни

raionáre
районува́ння

raionárefízico-geográfică
фі́зико-географі́чнерайонува́ння

raiónindustriál
промисло́вийрайо́н

ramificárealánţuluidecarbón
розгалу́женнякарбо́новоголанцюга́

rámurăadréptului
га́лузьпра́ва

rapórt,reláţie
відно́шення

raportór
транспорти́р

rapórtstoichiométric
стехіометри́чнеспіввідно́шення

rapórtulaplicắriiunúicoeficiéntsub
rădăcínă
вне́сеннямно́жникапідзна́како́реня

rapórtuláxelorcotangéntei
віськота́нгенсів

rapórtuláxelortangéntei
вісьта́нгенсів

rapórtulbázeidedáte
звітба́зида́них

rapórtulsegméntelor
відно́шеннядвохвідрі́зків

rapórturidedrept
правовідно́сини

rásă
поро́да

ráseumane
ра́силюди́ни

rasterizáre
растериза́ція

rástru
растр
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pútereanúmărului
сте́піньчисла́

putéreaópticăalentílei
опти́чнаси́лалі́нзи

putérecuexponéntraţionál
сте́піньзраціона́льнимпоказнико́м

putéreexecutívă
викона́вчавла́да

putérejurídică
судо́вавла́да

putérelegislatívă
законода́вчавла́да

putérilenúmăruluii
сте́пенічисла́і

putrezíre
гниття́
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psihóză
психо́з

psilofíte
псилофі́ти

pterozáuri
птероза́ври

publicáredecalculatór
комп’ю́тернапубліка́ція

publicáţie
публіка́ція

publicitáte
гла́сність

púci
путч

puf
пух

puinidicoli
нагні́здніпташеня́та

púinidifugi
ви́водковіпташеня́та

pulsarteriál
артеріа́льнийпульс

pulverizatór
пульвериза́тор

púnct
кра́пка

punctdeaderénţă
то́чкадо́ступу

punctdediscontinuitáte
то́чкарозри́вуфу́нкції

punctdeinflexiúneagráficului
fúncţiei
то́чкапере́гинугра́фікафу́нкції

punctdeintersécţieabisectoárelor
triúnghiului
то́чкапере́тинубісектри́стрику́тника

punctdeintersécţie
amediatoárelorláturilorunúi
triúnghi
то́чкапере́тинусереди́нних
перпендикуля́рівсторі́нтрику́тника

púnctdemáxim
то́чкама́ксимуму

púnctdemínim
то́чкамі́німуму

punctdespríjin
то́чкаопо́ри

punctdetangénţă
то́чкадо́тику

púnctecrítice
крити́чніто́чки

punctindustriál
промисло́вийпункт

punctinterióraltriúnghiului
вну́трішнято́чкатрикутника

punctmateriál
матеріа́льнато́чка

punctmateriállíber
ві́льнаматеріа́льнато́чка

punctográmă
пунктогра́ма

púnctşivírgulă
кра́пказко́мою

punctuáţie
пунктуа́ція

púnctuldefiérbere
то́чкакипі́ння

púnctuldeopríre
то́чказупи́нки

púnctulderóuă
то́чкароси́

púnctuldetopíre
то́чкапла́влення

púngădecerneálă
чорни́льниймішо́к

púpă
л́ялечка

pupílă
зіни́ця

purínă
пури́н

pustíi
пусте́лі

putére
вла́да

putére,grad
сте́пінь

putéreaconexiúnii
мі́цністьзв’язку́

putereacreierului
містмо́зку

putéreacuréntului
си́ластру́му

putéreadestat
держа́внавла́да

putéreaeléctricăacondensatórului
електричнаелектроємність
конденсатора

putéreaîncordắrii
си́ланапру́ження

putérealuiLorentz
си́лаЛо́ренца
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proprietáteatriúnghiului
dreptúnghic
власти́вістьпрямоку́тноготрику́тника

proprietáteaúnghiuriloradiacénte
власти́вістьсумі́жнихку́тів

proprietáteaúnghiurilorînchíse
încircumferínţă
власти́вістьку́тів,впи́санихвко́ло

proprietáteaúnghiurilor
multilaterále
власти́вістьрізносторо́нніхкуті́в

proprietáteaúnghiuriloromoloáge,
corespondénte
власти́вістьвідпові́днихкуті́в

proprietáteaúnghiuriloropúse
власти́вістьвертика́льнихкуті́в

proprietáteaúnghiurilorunilaterále
власти́вістьодносторо́нніхкуті́в

proprietátefeudálă
во́тчиннеземлеволоді́ння

proprietáteintelectuálă
інтелектуа́льнавла́сність

proprietắţiderefacere,
derestaurare
відно́внівласти́вості

proprietắţilealgorítmilor
власти́востіалгори́тмів

proprietắţileecuáţiilor
власти́востірівня́нь

proprietắţilelichídului
власти́востірідини́

proprietắţilemecániceale
córpurilorsolíde
механі́чнівласти́востітверди́хтіл

proprietắţileputérii
власти́востісте́пеня

proprietắţileúnghiuluiexteriór
altriúnghiului
власти́востізо́внішньогокута́
трику́тника

propriétăţimagnétice
магні́тнівласти́вості

proprioreceptóri
пропріореце́птори

proscríşi
ізго́ї

„prospériti”
«проспе́риті»

protal
за́росток

protectorát
протектора́т

protécţiamesájelor
за́хистповідо́млень

protécţiamúncii
охоро́напра́ці

protécţieactívă
акти́внийза́хист

protécţiepasívă
паси́внийза́хист

protecţionísm
протекціоні́зм

proteid,proteină
протеї́д

proteínă
біло́к

proteínecompléxe
складні́білки́

proteínesímple
прості́білки́

protestantísm
протестанти́зм

protíste
проти́сти

prótiu
про́тій

protocol
протоко́л

protón
прото́н

protonáre
протонува́ння

protoplást
протопла́ст

provérb
при́казка

províder
прова́йдер

províncie
прові́нція

próză
про́за

prozíţiesímplă
просте́ре́чення

pseudopode
псевдоподі́ї

pseudoştiínţă
псевдонау́ка

psihasteníe
психастені́я

psiholingvístică
психолінгві́стика
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pronúmepersonál
особо́вийзайме́нник

pronúmeposesíve
присві́йнізайме́нники

pronúmereflexív
зворо́тнийзайме́нник

pronúmerelatíve
відно́снізайме́нники

propán
пропа́н

propíl
пропі́л

propilén
пропе́н(пропіле́н)

propín
пропі́н

proplastíde
пропласти́ди

propliopitéci
пропліопіте́ки

propórţie
пропо́рція

proporţionalitátediréctă
пря́мапропо́рція

propozíţie
ре́чення

propozíţiecomplétă
по́внере́чення

propozíţiecusubiéctnedeterminát
неозна́чено-особо́вере́чення

propozíţiedezvoltátă
поши́ренере́чення

propozíţieenunţiatívă
розповідне́ре́чення

propozíţieexclamatívă
окли́чнере́чення

propozíţieimperatívă
спонука́льнере́чення

propozíţieincidéntă
вставне́ре́чення

propozíţieincomplétă
непо́внере́чення

propozíţieinterogatívă
пита́льнере́чення

propozíţiemonomémbră
односкла́днере́чення

propozíţiepersonálă
особо́вере́чення

propozíţiesímplămonomémbră
односкла́дніпрості́ре́чення

propozíţiesubordonátă
підря́днере́чення

propozíţiicuámbelepắrţiprincipále
двоскла́дніре́чення

propozíţiisímple
непоши́реніре́чення

proprietár
вла́сник

proprietáte
майно́

proprietáteabisectoárei
triúnghiului
власти́вістьбісектри́ситрику́тника

proprietáteacircumferínţei
власти́вістько́ла

proprietáteacomutatívăaadunắrii
переставна́власти́вістьдодава́ння

proprietáteacomutatívăaînmulţírii
переставна́власти́вістьмно́ження

proprietáteaconexiúniiadunắrii
сполу́чнавласти́вістьдодава́ння

proprietáteaconexiúniiînmulţírii
сполу́чнавласти́вістьмно́ження

proprietáteadistributívăaînmulţírii
fáţădeadunáre
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́снододава́ння

proprietáteadistributívăaînmulţírii
fáţădescădére
розподі́льнавласти́вістьмно́ження
відно́сновідніма́ння

proprietáteadréptelorparaléle
власти́вістьпарале́льнихпрями́х

proprietáteadreptúnghiului
власти́вістьпрямоку́тника

proprietáteafundamentálă
основна́власти́вість

proprietáteafundamentálăaputérii
основна́власти́вістьсте́пеня

proprietáteaobiéctului
власти́вістьоб'є́кта

proprietáteaparalelográmului
власти́вістьпаралелогра́ма

proprietáteapătrátului
власти́вістьквадра́та

proprietáteapoligónuluiconéx
власти́вістьопу́клогомногоку́тника

proprietátearómbului
власти́вістьро́мба

proprietáteatangéntei
власти́вістьдоти́чної

proprietáteatrapézuluiisoscél
власти́вістьрівнобі́чноїтрапе́ції
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prodúcţie
виробни́цтво

prodúcţiecenecésităenergíe
енергомістке́виробни́цтво

prodúcţiecocsochímică
коксохімі́чневиробни́цтво

prodúcţiefắrădeşéuri
безвідхо́дневиробни́цтво

prodús
до́буток

prodúsalimentár
харчови́йпроду́кт

prodúsdeprelucráre
проду́ктпереро́бки

prodúsealimentáre
проду́ктихарчува́ння

prodúsemedicáledeingineríe
genétică
ге́нно-інжене́рнімеди́чніпрепара́ти

prodúsetransgénice
трансге́нніпроду́кти

prodúsintérnbrut(PIB)
ва́ловийвну́трішнійпроду́кт(ВВП)

prodúsnaţionálbrut(PNB)
ва́ловийнаціона́льнийпроду́кт(ВНП)

prodússcaláralvéctorilor
скаля́рнийдобу́токве́кторів

prodússecundár
побі́чнийпроду́кт

prodúsuldiferénţeişisúmeiadóuă
exprésii
до́бутокрізни́цітасу́мидво́хви́разів

prodúsuleveniméntelor
до́бутокподі́й

prodúsullógicalafirmáţiilor
логі́чнийдобу́токви́словлень

prodúsulputérilor
до́бутоксте́пенів

profáză
профа́за

profesionalísm
професіоналі́зм

profilaxíe
профіла́ктика

profítpierdút
упу́щенави́года

progesterón
прогестеро́н

prognózăméteo
прогно́зпого́ди

prográm
програ́ма

prográmantivírus
антиві́русніпрогра́ми

programáre
програмува́ння

programáreastructurálă
структу́рнепрограмува́ння

programárerecesionálă
спадне́програмува́ння

programatór
програмі́ст

prográmdecalculatór
комп’ю́тернапрогра́ма

prográmdetradúcere
програ́ма-переклада́ч

prográmedeaplicáţii
прикладне́програ́мнезабезпе́чення

prográmedecaptáreaúdioşivídeo
(grábber)
програ́мизахо́пленнязву́куіві́део
(гра́бери)

prográmedeconvérsieafişiérelor
програ́миконверта́ціїфа́йлів

prográmedeprelucráreadátelor
multimédia
програ́миопрацюва́ння
мультимеді́йнихда́них

progrésbiológic
біологі́чнийпрогре́с

proiéct
прое́кт

proiectáreacalculatórului
комп’ю́тернийдизайн

proiécţiacatéteipeipotenúză
прое́кціяка́тетанагіпотену́зу

proiécţie
прое́кція

proiécţiecartográfică
картографі́чніпрое́кції

promílă
промі́ле(‰)

pronúme
займе́нник

pronúmedemonstratíve
вказівні́займе́нники

pronúmedeterminatíve
означа́льнізайме́нники

pronúmeinterogatíve
пита́льнізайме́нники

pronúmenegatíve
запере́чнізайме́нники

pronúmenehotărấte
неозна́ченізайме́нники
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privárealibertắţii
позба́вленняво́лі

priváredelibertátepeviáţă
дові́чнепозба́вленняво́лі

privatizáre
приватиза́ція

proáspătpreparát(-ă)(solúţie,
reactív)
свіжови́готовлений(ро́зчин,реакти́в)

probabilitáteaeveniméntului
aleatóriu
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї

probabilitáteainversắrii
accidentále
ймові́рністьвипадко́воїподі́ї
протиле́жної

probabilitáteaunéisúmealeatórii
deeveniménteaccidentále
ймові́рністьвипадко́воїсу́ми
несумі́снихвипадко́вихподі́й

próbă,test
про́ба

problémasudétă
Суде́тськапробле́ма

problémecombinatórice
комбінато́рнізада́чі

problémeecológice
екологі́чніпробле́ми

problémeglobáleáleomenírii
глоба́льніпробле́милю́дства

procarióte
прокаріо́ти

procedéujurídicadministratív
адміністрати́внесудочи́нство

procedúră
процеду́ра

procedúrăadministratívă
адміністрати́внепрова́дження

procedúrăpenálă
криміна́льнепрова́дження

procént
відсо́ток

procésbugetár
бюдже́тнийпроце́с

procéscatódic
като́днийпроце́с

procésededezintegráre
дезінтеграці́йніпроце́си

procésedeintegráre
інтеграці́йніпроце́си

procésexotérmic
екзотермі́чнийпроце́сс

procésimaginár
уя́внийпроце́с

procésireversíbil
незворо́тнійпроце́сс

procésizobáric
ізоба́рнийпроце́с

procésizoclóric
ізохо́рнийпроце́с

procésizotérmic
ізотермі́чнийпроце́с

procéslegislatív
законода́вчийпроце́с

procésneautorizát
самочи́ннийпроце́сс

procésopús
протиле́жнийпроце́сс

procesór
проце́сор

procesórdetabéle
табли́чнийпроце́сор

procesórdetext
те́кстовийпроце́сор

procéspenál
криміна́льнийпроце́с

procéssexuál
стате́вийпроце́с

procésspontán
спонта́ннийпроце́с

procéstehnológic
технологі́чнийпроце́с

procéstermodinámic
термодинамі́чнийпроце́с

procésuladiabátic
адіаба́тнийпроце́с

procésulanódic
ано́днийпроце́с

ProcuratúraUcraínei
Прокурату́раУкраї́ни

procúră
дові́реність

producătór
виробни́к

producătóri
продуце́нти

prodúcereînmásă
ма́совевиробни́цтво

productivitáteaecosistémelor
продукти́вністьекосисте́ми

prodúcţiateoréticăaprodúsului
reácţiei
теорети́чнийви́хідпроду́ктуреа́кції
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prepozíţiiprovenítedináltepắrţi
devorbíre
похідні́прийме́нники

prérie
пре́рія

presiúne
тиск

presiúnealichíduluipefúndul
recipiéntului
тискрідини́наднопосу́дини

presiúnealumínii
тисксві́тла

presiúneatmosférică
атмосфе́рнийтиск

presiúneatmosféricănormálă
норма́льнийатмосфе́рнийтиск

presiúneexcesívă
надлишко́вийтиск

presiúneosmótică
осмоти́чнийтиск

presiúneparţiálă
парціа́льнийтиск

presupúnere,supozíţie,ipotéză
припу́щення

PreşedínteleUcraínei
Президе́нтУкраї́ни

preveníre
запобіга́ння

prezentáre
презента́ція

prezentárediapozitivátă
сла́йдовапрезента́ція

prezentáreînflux
пото́ковапрезента́ція

prezentárelacalculatór
комп’ю́тернапрезента́ція

prezentáremultimédia
мультимеді́йнапрезента́ція

prezúmţiadenevinovăţíe
презу́мпціяневинува́тості

prímalégealuiNewtón
пе́ршийзако́нНьюто́на(зако́ніне́рції)

prímalégeatermodinámicii
пе́ршийза́контермодина́міки

primáte
прима́ти

prímavitézăcósmică
пе́ршакосмі́чнашви́дкість

„Primăváraarábă”
«Ара́бськавесна́»

„PrimăváradinPrága”
«Пра́зькавесна́»

„Primăvárapopoárelor”
«Весна́наро́дів»

primíelectróni
прийма́тиелектро́ни

prímiioámenimodérni
(neoantrópii)
пе́ршісуча́снілю́ди(неоантро́пи)

primíre
отри́мування

primitíva,proprietátea
fundamentálă
пе́рвісна,основна́власти́вість

primitívă
пе́рвісна

primitívgráfic
графі́чнийприміти́в

prímulsistémdesemnalizáre
пе́ршасигна́льнасисте́ма

princípiuladresắriiIP
при́нципIP-адреса́ції

princípiulcomunicáţiilorrádio
при́нципрадіозв’язку́

princípiu(LeChatelier,Pauli,
contracurént,schímbului
decăldúră)
при́нцип(ЛеШательє́,Па́улі,
протите́чії,теплоо́бміну)

princípiuleconomíeiluiKéizer
при́нципеконо́мікикейре́цу

princípiulHuygens-Fresnel
при́нципГю́йгенса-Френе́ля

princípiulluiHuygéns
при́нципГю́йгенса

princípiulmotóruluitérmic
при́нципді́їтеплово́годвигуна́

princípiulsuprapúneriicấmpurilor
при́нципсуперпози́ціїполі́в

princípiulsuprapúnerii
potenţiálelor
при́нципсуперпози́ціїпотенціа́лів

printá
надрукува́ти

prióni
пріо́ни

prísmă
при́зма

prísmădreáptă
при́змапряма́

prísmăóblică
при́змапохи́ла

prísmăregulátă
при́змапра́вильна
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potásăcaústică
їдке́ка́лі

potásiu
ка́лій

potásiu(bromúră,hidroxíd,iodúră,
carbonát,manganát,superoxíd,
nitrát,nitrít,oxíd,ortofosfát,
permanganát,sulfát,sulfúră,
clorúră)
ка́лій(бромі́д,гідрокси́д,йоди́д,
карбона́т,мангана́т,надперокси́д,
нітра́т,нітри́т,окси́д,ортофосфа́т,
пермангана́т,сульфа́т,сульфі́д,
сульфі́т,хлори́д)

potenţiál,diferénţaînpotenţiál
потенціа́л,різни́цяпотенціалів

potenţiálderesúrsenaturále
потенціа́лприро́дно-ресу́рсний

potenţiáluleconómicalţắrii
економі́чнийпотенціа́лкраї́ни

potenţiére
потенціюва́ння

povéste
ка́зка

povéstecúltă
літерату́рнаказка

povéstepopuláră
наро́днака́зка

povestíre
по́вість

povestíre-básm
по́вість-ка́зка

povestíreeroic-romántică
геро́їко-романти́чнапо́вість

povestíreistórică
істори́чнапо́вість

povestíresociálătradiţionálă
соціа́льно-побуто́вапо́вість

pozíţie,aşezárefízico-geográfică
географі́чнеполо́ження
(фі́зико-географі́чнеполо́ження)

poziţionáreaimáginiipepágină
розташува́ннязобра́женнянасторі́нці

prafdezinc
ци́нковийпил

praggustatív
смакови́йпорі́г

práguri
поро́ги

prăfós
порохува́тий

prăjít,ars
розжа́рений

precedéntjurídic
правови́йпрецеде́нт

precipitát
преципіта́т

precipitát;sedimént;rezíduu
оса́д

precipitáţiiatmosférice
атмосфе́рніо́пади

precíziamăsúrării
то́чністьвимі́рювання

precíziavorbírii
то́чністьмо́влення

predatorism
хижа́цтво

predicát
при́судок

predicátcompús
скла́денийпри́судок

predicáteechivalénte
предикат́ирівносил́ьні

predicátidénticfals
предика́ттото́жнохи́бний

predicátidénticreál
предика́ттото́жноі́стиний

predicátnominál
іменни́йпри́судок

predicátsímplu
прости́йпри́судок

predicátverbál
дієслі́внийпри́судок

prefíx
пре́фікс

prefixáre
префікса́ція

pregătírepéntrucrímă
готува́ннядозло́чину

prejudíciu,págubă
шко́да

prejudíciumorál
мора́льнашко́да

preliminár(-ă)(conclúzie,cálcul)
попере́дній(ви́сновок,розраху́нок)

prelíngereatextuluiînimagine
обтіка́ннязобра́женняте́кстом

prelucráre
обро́блення

preparárea(solúţiei,améstecului)
приготува́ння(ро́зчину,су́міші)

prepozíţie
прийме́нник

prepozíţiicuoríginenedeterminátă
непохідні́прийме́нники
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polisemántic
багатозада́чність

polistirén
полістире́н

politeísm
політеї́зм

política„autoizolắrii”
полі́тика«самоізоля́ції»

políticadedecentralizáre
полі́тикадецентраліза́ції

políticaderegionalizáre
полі́тикарегіоналіза́ції

política„împăcắrii”
полі́тика«умиротво́рення»

políticamigráţiei
міграці́йнаполі́тика

políticădemográfică
демографі́чнаполі́тика

políticădepopuláreateritóriilor
оса́дництво

politizáre
політиза́ція

políţianaţionálă
Націона́льнаполі́ція

polizaharídă
полісахари́д

polizóm
полісо́ма(полірибосо́ма)

polmagnétic
магні́тнийпо́люс

polóniu
поло́ній

poluáre
забру́днення

poluáreamédiului
забру́дненнядовкі́лля

poluáreanaturală
приро́днезабру́днення

poluáreantrópică,antropogenă
антропоге́ннезабру́днення

PólulNórd
Півні́чнийпо́люс

PólulSúd
Півде́ннийпо́люс

pólurilesférei
полюси́ку́лі

polúţie
полю́ція

pómpădepotásiuşisódiu
ка́лій-на́трієвийнасо́с

pontă,depunereaouălor
кла́дка

pop-art
поп–арт

popularizáreasité-ului
популяриза́ціяса́йту

populáţie
популя́ція

populáţieactívăeconómic
економі́чноакти́вненасе́лення

populíşti
наро́довці

por
по́ра

poréclă,pseudoním,anoním
нікне́йм

pórinucleári
я́дерніпо́ри

porníre
старта́п

pororócă
пороро́ка

porozitáte
по́ристість

portaltói
підще́па

portálWéb
веб-порта́л

Porto-Franco
по́рто–фра́нко

portrét
портре́т

portrétliterár
літерату́рнийпортре́т

porţelán
порцеля́на

porţiúnederâuseparátă
(râuvéchi)
стари́ця

posmodernísm
постмодерні́зм

postlingúal
задньоязико́вий

postulát
постула́т

postulátelecuánticealeluiBohr
ква́нтовіпостула́тиБо́ра

postúră,ţinută
поста́ва

póştăelectrónică
електро́ннапо́шта

potásă,carbonátdepotásiu
по́таш
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plugín
пла́гін

plúmb
плю́мбум

pluralísm
плюралі́зм

plútă
ко́рок

plutóniu
плуто́ній

pneumoníe
пневмоні́я

pneumotoráx
пневмото́ракс

pod
міст

poddisulfídric
дисульфі́дниймісто́к

podíş,platóu
плоскогі́р’я

podíşuri
височи́ни

poém
пое́ма

poémeróicnaratív(bâlínă)
били́на

poémlírico-épic
лі́ро-епі́чнапое́ма

poezíe
пое́зія

poézieumorístică
співомо́вка

polarizárealumínii
поляриза́ціясві́тла

polarizatóri
поляриза́тори

polenizáre
запи́лення

policondensáre
поліконденса́ція

policonfesionalísm
поліконфесі́йність

poliédru
многогра́нник

poliédruconvéx
многогра́нникопу́клий

poliédruînscrís
многогра́нниквпи́саний

poliédruregulát
многогра́нникпра́вильний

poliédrusemiregulát
многогра́нникнапівпра́вильний

poliembrioníe
поліембріоні́я

polietilénă
поліетиле́н

poligoánedemărímiegále
многоку́тникирівнове́ликі

poligoáneegále
рі́внімногоку́тники

poligón
многоку́тник

poligóncircumscríscircumferínţei
многоку́тник,опи́санийнавко́локо́ла

poligónconvéx
многоку́тникопу́клий

poligónînscrísîncircumferínţă
многоку́тник,впи́санийвко́ло

poligónneconvéx
многоку́тникнеопу́клий

poligónulfrecvénţelorrelatíve
поліго́нвідно́снихчасто́т

polihibridáre,încrucişare
polihibridă
полігібри́днесхре́щування

poliméri
поліме́ри

poliméric
поліме́рний

polimerizáre
полімериза́ція

polimérreticulát
зши́тийполіме́р

polimértermoplástic
термопласти́чнийполіме́р

polimér(termoplástic,
termoreactív)
поліме́р(термопласти́чний,
термореакти́вний)

polimértermoreactív
термореакти́внийполіме́р

polimorfísm
поліморфі́зм

polinóm
многочле́н

polinucleotídă
полінуклеоти́д

políp
полі́п

poliploidíe
поліплоїді́я

polipropilénă
поліпропіле́н

pólis
по́ліс
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píxel
пі́ксел

plácacoloáneiderectificáre
тарі́лкаректифікаці́йноїколо́ни

plácaplatfórmei
плита́платфо́рми

plácădebáză
матери́нськапла́та

plácăvídeo
відеока́рта

placéntă
плаце́нта

pláje
пля́жі

plan
площина́

plancompléx
ко́мплекснаплощи́на

planctón
планкто́н

plandecoordonáte
координа́тнаплощина́

plandesimetríe
площина́симе́трії

plandiagonál
діагона́льнаплощина́

planimetríe
планіме́трія

plántangéntlacilíndru
доти́чнаплощина́цилі́ндра

plantangéntlacon
доти́чнаплощина́доко́нуса

plantangéntlasféră
доти́чнаплощина́ку́лі

plántămonócotilidonată
однодо́льніросли́ни

plántămonoică
однодо́мніросли́ни

plánteagrícole
сільськогоспо́дарськіросли́ни

plántebioreactoáre
росли́ни-біореа́ктори

plántecuspori
спо́ровіросли́ни

plántedecultură
культу́рніросли́ни

plántedicotiledonate
дводо́льніросли́ни

plántedióice
дводо́мніросли́ни

plántesuperioáre
ви́щіросли́ни

plántevasculáre
суди́нніросли́ни

plánul„Barbaróssa”
план«Барбаро́сса»

plánul„Ost”
план«Ост»

plánultéxtului
планте́ксту

plásmă
пла́зма

plásmăsangvínă
пла́змакро́ві

plasmídă
плазмі́да

plasmódiulmaláric
малярі́йнийплазмо́дій

plasmolíză
плазмо́ліз

plástic
пла́стик

plastíde
пласти́ди

plastifiánt
пластифіка́тор

platfórmă(platfórmevéchi,tínere)
платфо́рма(да́вніплатфо́рми,молоді́
платфо́рми)

plátină
пла́тина

platipodíe
плоскосто́пість

pláyeremultimédia
мультимеді́йніпрогравач́і

plắcilitosférice
літосфе́рніпли́ти

plămấni
леге́ні

plebíi
плебе́ї

plebiscít
плебісци́т

pleoápe
пові́ки

plesiozáur
плезіоза́ври

ploáie
дощ

plóiacíde
кисло́тнідощі́

plótter
пло́тер
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peroxízi
перокси́ди

peroxizómi
пероксисо́ма

perpendiculáră
перпендикуля́р

persoánă
осо́ба

persoánăfắrăcetăţeníe
осо́бабезгромадя́нства

persoánăfízică
фізи́чнаосо́ба

persoánăfízicăîntreprinzătór
фізи́чнаосо́ба-підприє́мець

persoánăistórică
істори́чнаосо́ба

persoánăjurídică
юриди́чнаосо́ба

persoánăminóră
малолі́тняосо́ба

persoánestrămutáteîninteriórul
unéiţắri
вну́трішньоперемі́щеніосо́би

personáj
персона́ж

personificáre
персоніфіка́ція

pesticíde
пестици́ди

péşticartilaginóşi
хрящові́ри́би

péşticrosopterigiéni
кистепе́ріри́би

péştimigratori
прохідні́ри́би

péştiosóşi
кісткові́ри́би

petíţieelectrónică
електро́ннапети́ція

petrochímic
нафтохімі́чний

petról;gazlampánt
гас

petról;ţiţéi
на́фта

peţiólulfrúnzei
черешо́клистка́

piátrădevar
вапня́к

piáţamondiálă
світови́йри́нок

piciórulmolúştei
нога́молю́ска

picioruşefálse
неспра́вжніні́жки

pictográmă,icoánă,„sémn”
піктогра́ма

pielonefrítă
пієлонефри́т

piemóntulucraineán
«Украї́нськийП’ємо́нт»

piérdere(deelectróni)
втра́та(електро́нів)

piérderi
зби́тки

piésă
п’є́са

piéţedepắsări(monuménteale
natúrii)
пташи́нібаза́ри

pigmentvizual(melanínă)
зорови́йпігме́нт(мелані́н)

pigménţi
пігме́нти

pigménţifotosensibili
світлочутли́віпігме́нти

pinocitoză
піноцито́з

piramída
пірамі́да

piramídăecológică
екологі́чнапірамі́да

piramídăregulátă
пірамі́дапра́вильна

piramídedevấrstăşisex
стате́во-вікові́пірамі́ди

piridínă
піриди́н

pirítă
піри́т

pirítădefiér
колчеда́нзалі́зний

piról
піро́л

pirolíză
піро́ліз

pirotehníe
піроте́хніка

pistíl
товка́чик

pitencatrop
пітека́нтроп
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periánt
оцві́тина

pericárd
навколосерце́васумка

pericoldeexplozie
вибухонебезпе́чний

pericóndru
охря́стя

periculós(-ă)(experimént,
cercetare)
небезпе́чний(до́слід,експериме́нт)

perifíton
перифіто́н

perimétrulpatrulatérului
пери́метрчотирику́тника

perimétrulpoligónului
пери́метрмногоку́тника

perimétrultriúnghiului
пери́метртрику́тника

perioádaantropogénă
антропоге́новийпері́од

perioádaCambriánă
кембрі́йськийперіод

perioádacarboniféră
кам’яновугі́льнийпері́од

perioádacretácică
крейдяни́йперіод

perioádadebázăafúncţiei
пері́одфу́нкціїголовни́й

perioádadeimbătrâníre
пері́одстарі́ння

perioádadeprescrípţie
строкпозовно́їда́вності

perioádadevoniánă
дево́нськийпері́од

perioádaembrionáră
зародко́вийпері́од

perioádafrácţiei
пері́оддро́бу

perioádafúncţiei
пері́одфу́нкції

perioádaînjumătăţírii
пері́однапівро́зпаду

perioádajurásică
ю́рськийпері́од

perioádamaturitắţii
зрі́лийпері́од

perioádaordoviciánă
ордови́цькийпері́од

perioádapaleogénă
палеоге́новийпері́од

perioádapartajátăafúncţiei
пері́одфу́нкціїспі́льний

perioádapermiánă
пе́рмськийпері́од

perioádapreşcoláră
дошкі́льнийпері́од

perioádaSiluriánă
Силурі́йськийпері́од

perioádatriásică
тріа́совийпері́од

perioádă
пері́од

perioádădesugar
грудни́йпері́од

perioádăembrionáră
ембріона́льнийпері́од

perioádămodérnătimpuríe
Ра́ннійНо́вийчас(Ранньомоде́рнова
доба)

perioádăneogénă
неоге́новийпері́од

perioádăpostembrionáră
постембріона́льнийпері́од

perioádăşcoláră
шкільни́йпері́од

periodizáre
періодиза́ція

perióst
окі́стя

peristaltísm
периста́льтика

perişórradiculár
корене́вийволосо́к

pérlă
перли́на

permanénţă
ста́лість

permeabilitáte
прони́кність

permeabilitáteaselectívă
amembránei
вибірко́вапрони́кністьмембра́ни

permeabilitátedieléctrică
діале́ктричнапроникність

permeabilitátemagnétică
магні́тнапрони́кність

permetivitátedieléctrică
діелектри́чнапрони́кність

permutáţie
перестано́вка

permutắri
розмі́́щення
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pămấntars
ви́паленаземля́

pămấntulŞipineţ
Шипи́нськаземля́

păr
воло́сся

părínţi
батьки́

pắrţidepropozíţie
чле́нире́чення

pắrţiindependéntedevorbíre
самості́йнічасти́нимо́ви

pắrţilecomponéntealecuvấntului
значу́щічасти́нисло́ва

pắrţiomogénedepropozíţie
однорі́днічле́нире́чення

pắrţisecundáredepropozíţie
izoláte
відокре́мленідругоря́днічле́ни
ре́чення

pắsări
птахи́

pắsăricălătoáre,migratoare
перелі́тніптахи́

pắsărieratice
кочові́пта́хи

pắsărisedentáre
осі́ліптахи́

păstrárearesúrselor
ресурсозбере́ження

pătrát
квадра́т

pătrátuldiferénţeiadóuăexprésii
квадра́трізни́цідвохви́разів

pătrátulincomplétaldiferénţei
adóuăexprésii
квадра́тнепо́внийрізни́цідвох
ви́разів

pătrátulincomplétalsúmeiadóuă
exprésii
квадра́тнепо́внийсу́мидвохви́разів

pătrátulnúmărului
квадра́тчисла́

pătrátulsúmeiadóuăexprésii
квадра́тсу́мидвохви́разів

pătrátunitár
квадра́тодини́чний

pătrăţícă,porţiúne
кліти́нка

pắturăpárţială
частко́вепокрива́ло

pânzădepăiánjen
павути́на

pârghíe
ва́жіль

pecenégi
печені́ги

pedeápsă,sancţiúne
покара́ння

pedicél,pedúncul
квітконі́жка

pedipalp
ногощу́пальця

peisáj
пейза́ж

películă
пелі́кула

películădeoxíd
окси́днаплі́вка

penalizáredisciplnáră
дисципліна́рнестя́гнення

pendúlcuarc
пружи́ннийма́ятник

pendúlmatemátic
математи́чнийма́ятник

péne
пі́р’я

pénedezbór
махові́пе́ра

penínsulă
піво́стрів

pénis
стате́вийчлен

pénsiealimentáră
аліме́нти

pentán
пента́н

pentóză
пенто́за

penúmbră,semitón
півті́нь

pepsínă
пепси́н

peptídă
пепти́д

peréchedeápă
пара́водяна́

peréche(deelectróni,deióni)
па́ра(електро́нів,йо́нів)

peréchedeelectrónicomúni
спі́льнаелектро́ннапа́ра

perécheelectrónicălíberă
ві́льнаелектро́ннапара́

perécheelectrónicănedivizátă
неподі́ленаелектро́ннапа́ра
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parcnaturálnaţionál
націона́льнийприро́днийпарк

parcnaţionál
націона́льнийпарк

párcuri
па́рки

párcurinaţionále
націона́льніпа́рки

paricopitáte
парнокопи́тні

paritáteaputériidecumpăráre
(PPC)
парите́ткупіве́льноїспромо́жності
(ПКС)

parlamént(„córtes”,„Státe
generále”,„seim”,„reistág”)
парла́мент(корте́си,Генера́льні
шта́ти,сейм,рейхста́г)

parodíe
травесті́я

parólă(pássword)
паро́ль

paroním
паро́нім

párteafracţionárăafrácţiei
zecimáleanúmăruluimixt
дробо́вачасти́надесятко́вогодро́бу
мі́шаногочисла́

párteaîntreágăanúmăruluimixt
ці́лачасти́намі́шаногочисла́

párteaparasintácticăasistémului
nervósvegetatív
парасимпати́чнийві́дділвегетати́вної
нерво́воїсисте́ми

parteasimpáticăasistémului
nervósvegetatív
симпати́чнийві́дділвегетати́вної
нерво́воїсистеми

pártecomponéntă
складова́части́на

párte(demásă,moláră,devolúm)
ча́стка(ма́сова,моля́рна,об’є́мна)

pártedevorbíre
части́намо́ви

párteîntreágăanúmăruluireál
антьє́

partenogenéză
партеногене́з

pártenominálăapredicátului
compús
іменна́части́наскла́деногопри́судка

párteprincipálădepropozíţie
головни́йчленре́чення

pártesecundárădepropozíţie
другоря́днийчленре́чення

participáre(complicitáte)lacrímă
співу́частьузло́чині

particípiiactíve
акти́внідієприкме́тники

particípiipasíve
паси́внідієприкме́тники

particípiu
дієприкме́тник

partículămoláră
моля́рнача́стка

partículeelementáre
елемента́рнічасти́нки

partíd
па́ртія

partídpolític
політи́чнапа́ртія

pasív
паси́вний

pasivizáre
пасива́ція

pasterizáre
пастериза́ція

pátă
пля́ма

pátăgálbenă
жо́втапля́ма

paternitáte
батькі́вство

patogenitáte
патоге́нність

patricián
патри́цій

patronájasúpracopíilor
патрона́тнадді́тьми

patrulatér
чотирику́тник

pátrunormandián,formát
normandián
«норма́ндськачетві́рка»

páuză
па́уза

paviliónuluréchii
вушна́ра́ковина

pắcură
мазу́т

pădúre
ліс

păgânísm
язи́чництво
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P pấlnie
лі́йка

pấlniededivizare
діли́льналі́йка

páceînarmátă
«озбро́єниймир»

pachétdedáte
паке́тда́них

pacificáre
пацифіка́ція

pact
пакт

páginadeporníre(deacásă)
головна́(дома́шня)сторі́нка

págină
сторі́нка

págină,coálă
а́ркуш

páginăWéb
веб-сторі́нка

pahár
скля́нка

pájiştealpínă
полони́на

paládiu
пала́дій

palánkă
пала́нка

paleoantróp
палеоантро́пи

paleolític
палеолі́т

paleontologíe
палеонтоло́гія

palétădeculóri
палі́тракольорі́в

pámpas
па́мпа(пампа́си)

pampéro
пампе́ро

pancreás
підшлунко́ваза́лоза

pancreatítă
панкреати́т

pandemíe
пандемі́я

pánglicatímpului
лі́ніяча́су

panóulatribútelortéxtului
пане́льатрибу́тівте́ксту

panóuldeinstruménte
пане́льінструме́нтів

panspermíe
панспермі́я

pántăcontinentálă
материко́вийсхил

panteón
пантео́н

parábolă
при́тча

parafínă
парафі́н

parafíne
парафі́ни

paraléle
парале́лі

paralelipíped
паралелепі́пед

paralelipipéddreptúnghic
прямоку́тнийпаралелепі́пед

paralelísm
парале́льність

paralelográm
паралелогра́м

paralelográmdrept
паралелогра́мпрями́й

paralelográmóblic
паралелогра́мпохи́лий

paramagnetísm
парамагнети́зм

paramétru
пара́метр

paramétrulcíclului
пара́метрци́клу

páramos
па́рамос

parantéză
ду́жка

parazitísm
паразити́зм

parclandşáfticregionál
регіона́льнийландша́фтнийпарк
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oscioáreauditive(ciocănaş,
nicoválă,scăríţă)
слухові́кісточки́(молото́чок,
кова́делко,стремі́нце́)

osmíu
о́смій

osmóză
о́смос

osteocít
остеоци́т

osteón
остео́н

osteoporóza
остеопоро́з

ostiolă
продихо́ващіли́на

ostrabáiteri
остарба́йтери

otrăvírecuciupérci
отру́єннягриба́ми

oţél
сталь

oţélaliát
лего́ванасталь

oţélinoxidábil
нержаві́ючасталь

oţelít
стале́вий

oţét
о́цет

ounitátedecombustíbil
convenţionál
одна́одини́цяумо́вногопа́лива
(о.у.п.)

óutlet
аутле́т

ovál
ова́л

ováre
яє́чники

oviparitáte
яйценаро́дження

ovipozitór
яйцекла́д

ovocít
овоци́т

ovogenéză
овогене́з

ovoviviparitate
яйцеживонаро́дження

ovúl
яйцекліти́на

ovuláţia
овуля́ція

oxíd
окси́д

oxidánt
оки́сник

oxídcenuformeázăsắruri
несолетво́рнийокси́д

oxíddebáză
осно́внийокси́д

oxídînált,superiór
ви́щийокси́д

oxídsalinizatór
солетво́рнийокси́д

oxigén
оксиге́н

oxigenáre
оки́снення

oxihemoglobínă
оксигемоглобі́н

ozón
озо́н

ozonáreaápei
озонува́нняводи́

ozonizatór
озона́тор
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órdinulsutímilor
розря́дсотих

órdinulzecímilor
розря́ддеся́тих

ordinúrispirituále-cavaleréşti
духо́вно–ри́царськіордени́

ordonáre
упорядкува́ння

ordonátapúnctului
ордина́тато́чки

orfosfátdedihidrogén
дигідрогенортофосфа́т

orgándestat
держа́внийо́рган

orgáne
о́ргани

organeomolóage
гомологі́чніо́ргани

orgánesexuále
стате́віо́ргани

orgánevegetátive
вегетати́вніо́ргани

organísmeanaloage
аналогі́чніо́ргани

organísmecoloniále
колоніа́льніоргані́зми

organísmecusexseparat
роздільностате́віоргані́зми

organísmemodificátegenétic
(transgénice)
генети́чномодифіко́вані(трансге́нні)
організми

organísmeparazíţi
органі́зми-парази́ти

organísmetransgénice
трансге́нніоргані́зми

organísmmonocelulár,unicelular
однокліти́ннийоргані́зм

organísmmulticelulár
багатокліти́ннийоргані́зм

organíte
органе́ли

organítemembranare
мембра́нніоргане́ли

organítenemembránare
немембра́нніоргане́ли

organizatórulcrímei
організа́торзло́чину

OrganizáţiaMondiálăaComérţului
(OMC)
Світова́організа́ціяторгі́влі(СОТ)

organizáţiepúblică(obşteáscă)
грома́дськаорганіза́ція

organizáţiineformále
неформа́льніорганіза́ції

organogenéză
органогене́з

orgánulluiCorti
ко́ртіїво́рган

óricezónăaterénului,cárediféră
demédiulînconjurătór
уро́чище

orientáreapáginii
орієнта́ціясторі́нки

orientáreapropiátă
бли́жняорієнта́ція

orientáreladistanţă
да́льняорієнта́ція

orígineadecoordonáte
поча́токкоордина́т

oríginealimbájului
похо́дженнямо́ви

orígineasemidréptei
поча́токпро́́меня

orizontálă(línie)
горизонта́лі

ort
орт

ortoepíe
орфое́пія

ortofosfát
ортофосфа́т

ortogonalitáte
ортогона́льність

ortografíe
орфогра́фія

ortografíe,scríerecoréctă
право́пис

ortográmă
орфогра́ма

ortopozíţie
о́рто-поло́ження

osciláţie
колива́ння

osciláţiearmónică
гармоні́чнеколива́ння

osciláţiearmónică,amplitúdine
гармоні́чнеколива́ння,ампліту́да

osciláţiearmónică,frecvénţă
unghiuláră
гармоні́чнеколива́ння,кутова́частот́а

osciláţiielectromagnéticelíbere
ві́льніелектромагні́тніколива́ння

osciláţiişiválurielectromagnétice
електромагні́тніколива́ннятахви́лі
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oléum
о́леум

oligozaharíd
олігосахари́д

ombudsmán
омбудсма́н

omînţelépt
люди́нарозу́мна

omofón
омофо́н

omográf
омо́граф

omológ
гомо́лог

omoním
омо́нім

omotetíe
гомоте́тія

ontogenéză
онтогене́з

oogamíe
оога́мія

op-art
оп–арт

operánd
опера́нд

operatór
опера́тор

operatóriîncorporáţi
вкла́деніопера́тори

operáţia„Occidént”
опера́ція«За́хід»

operáţia„Vísla”
опера́ція«Ві́сла»

operáţieantiterorístă
Антитерористи́чнаопера́ція(АТО)

operáţielógică
логі́чнаопера́ція

operáţiiartiméticecunúmere
compléxe
арифмети́чнідіїнадко́мплексними
чи́слами

operáţiicuvéctori
ді́їнадве́кторами

óperăartístică
худо́жнійтвір

óperădramátică
драмати́чнийтвір

óperăépică
епі́чнийтвір

óperălírică
ліри́чнийтвір

óperălírico-épică
лі́ро-епі́чнийтвір

opérculebranhiale
зя́бровікри́шки

opozíţie
протиді́я

ópticafízică
фізи́чнао́птика

óptică
о́птика

ópticăgeométrică
геометри́чнао́птика

opúnere,antitéză
протиста́влення

oràş
мі́сто

oralitáte
слове́сність

óralocálă,zonálă
часлі́тній,місце́вий,поясни́й

oráşeCherven
Черве́нськіміста́

oráşemondiále
світові́міста́

oráş-stat
місто-держава

orbitál
орбіта́ль

orbitálatómic
а́томнаорбіта́ль

orbitálelectrónicînfórmă
dehantélă
гантелеподі́бнафо́рмаелектро́нної
орбіта́лі

orbitálelectrónicnon-hibríd
негібри́днаелектро́ннаорбіт́аль

orbítălíberă
ві́льнаорбіта́ль

orbítăvacántă(líberă)
вака́нтна(ві́льна)орбіта́ль

orbulgăinilor,nictalopie
ку́рячасліпота́

órdineacuvíntelor
поря́докслів

órdinepúblică
публі́чнийпоря́док

Órdinevéche
Стари́йпоря́док

órdinulenúmărului
розря́дичисла́

órdinulmiímilor
розря́дти́сячних
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O oámeniideCro-Magnon
кроманьйо́нці

oámenivéchi
да́внілю́ди

oáse
кістки́

oasecavitare
порожни́стікістки́

oásemíxte
кістки́змі́шані

oásepláte
кістки́пло́скі

oásespongioáse
кістки́гу́бчасті

oásetubuláre
кістки́тру́бчасті

oáză
оа́зиси

obấrşie
ви́тік

obezitáte
ожирі́ння

obicéi
зви́чай

obicéideafáceri,cífrădeafáceri
personalizátă
зви́чайділово́гооборо́ту

obiéct
об’є́кт

obiéct,lúcru
річ

obiéctedeprezentáreatéxtului
те́кстовіоб’є́ктипрезента́ції

obiéctedeprezentáregráfică
графі́чніоб’є́ктипрезента́ції

obiéctelegráficeáledesénului
графі́чніоб’є́ктималю́нка

obiéctgăsít
зна́хідка

obiectív
об’єкти́в

obiéctOLE
об’є́ктOLE

obiéctulbiologíei
предме́тбіоло́гії

obiéctulreglementắriilegále
предме́тправово́горегулюва́ння

obisnuínţe,deprínderi
зви́чки

óblică
похи́ла

obligáţiiconstituţionále
конституці́йніобо́в’язки

oboseálamúşchilor
вто́мам’я́зів

observáţie
спостере́ження

obţíne(culoáre,gúst)
набува́ти(ко́льору,смаку́)

occidentáli
за́хідники

oceán
океа́н

oceánplanetár
світови́йокеа́н

óchi
о́ко

óchifaţétaţi
фасе́тковіо́чі

óchisímplu,ocel
просте́о́ко

ochulár
окуля́р

ócină,feúdă
во́тчина

ocrotíreanatúrii
охоро́наприро́ди

octaédru
окта́едр

octán
окта́н

octét
байт

ocupáre,cupríndere
займа́ння

oferíreamatérieipríme
дава́льницькасировина́

off-tópic
офто́пік

ofiţérdepolíţiedesectór
дільни́чнийофіце́рполі́ції

olefínă
олефі́н
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númărulsubstantívelor
число́іме́нників

númededoméniu
доме́ннеім’я

númelecomplétalfişiérului
(specificáţiafişiérului)
по́внеім'я́фа́йлу(специфіка́ція
фа́йлу)

númeledispozitívuluidestocáre
ім’я́при́строюзбере́женняда́них

númelefişiéruluisáualmápei
ім’я́фа́йлуабопа́пки

numerál
числі́вник

numerálecalitatíve
я́кіснічислі́вники

numerálecardinále
кі́лькіснічислі́вники

numerálecolectíve
збі́рнічислі́вники

numerálecompúse
складні́числі́вники

numerálecompúse(dindóuăsau
maimúltecuvínte)
скла́денічислі́вники

numerálefracţionáre
дробові́числі́вники

numeráleordinále
поря́дковічислі́вники

numerálepéntrudefinírea
númerelorîntrégi
числі́вникинаозна́ченняці́лихчи́сел

numerálesímple
прості́числі́вники

numeráţie
нумера́ція

númerecompléxe
чи́слако́мплексні

númerecompléxeegále
рі́вніко́мплекснічи́сла

númerecompúse
чи́сласкла́дені

númereconjugáte
чи́сласпря́жені

númerecuántice
ква́нтовічи́сла

númerefracţionáre
чи́сладробові́

númereimpáre
чи́сланепа́рні

númereîntrégi
чи́слаці́лі

númerenaturále
чи́сланатура́льні

númerenegatíve
чи́славід’є́мні

númereopúse
чи́слапротиле́жні

númerepáre
чи́слапа́рні

númerepeciprócpríme
чи́славзає́мнопрості́

númerepozitíve
чи́сладода́тні

númerepríme
чи́слапрості́

númereraţionále
чи́слараціона́льні

númerereciprócínverse
чи́славзає́мнообе́рнені

numerotáreaatómilordecarbóndin
lanţ
нумера́ціяа́томівкарбо́нувланцюгу́

numitórulfrácţiei
знаме́нникдро́бу

nutáţie
нутаці́ї

nutríţie
жи́влення

nutríţieinsuficiéntă
недоста́тнєхарчува́ння

nutríţieminerálă
мінера́льнежи́влення

nuvélă
нове́ла
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nórmădereácţie
но́рмареа́кції

nórmălingvístică
мо́внано́рма

nórmecorporatíve
корпорати́вніно́рми

nórmemorále
мора́льніно́рми

nórmesociále
соціа́льніно́рми

notár
нота́ріус

notariat
нотаріа́т

nótădesubsól
ви́носка

notebóok(laptóp)
ноутбу́к

nóuagândírepolítică
нове́політи́чнеми́слення

nóuapolíticăeconómică
неп(нова́економі́чнаполі́тика)

nóuarégulă
«нови́йпоря́док»

nucleoíd
нуклео́їд

nucleóli
яде́рце

nucleón
нукло́н

nucleóni
нукло́ни

nucleotídă
нуклеоти́д

nucleozóm
нуклеосо́ма

nucléu
ядро́

nucléugeneratív
ядро́генерати́вне

nucléulatómului
а́томнеядро́

nucléul(atómului,benzénului)
ядро́(а́тома,бензе́ну)

nucléulPămấntului
ядро́землі́

nucléuvegetatív
ядро́вегетати́вне

nuclíd
нуклі́д

nuclíziradioactívi,radionuclízi
радіоакти́внінуклі́ди

numărătórulfrácţiei
чисе́льникдро́бу

númărcetánic
цета́новечисло́

númărcompléx,argumént
ко́мплекснечисло́,аргуме́нт

númărcompléx,extrágerea
rădăcínii
ко́мплекснечисло́,добува́нняко́реня

númărcompléx,fórma
trigonométrică
ќомплекснечисло́,тригонометри́чна
фо́рма

númărcompléx,fórmăalgébrică
ко́мплекснечисло́,алгебраї́чнафо́рма

númărcompléx,modúl
ко́мплекснечисло́,мо́дуль

númărcompléx,párteaimagináră
ко́мплекснечисло́,уя́вначасти́на

númărcompléx,párteareálă
ко́мплекснечисло́,ді́йсначасти́на

númărcompléx,ridicárealaputére
naturálă
ко́мплекснечисло́,підне́сення
донатура́льногосте́пеня

númărdeneuróni
число́нейтро́нне

númărimaginár
число́уя́вне

númăriraţionál
ірраціона́льнечисло́

númărmixt
число́мі́шане

númărnucleónic
нукло́ннечисло́

numărnuclon(masă)
число́нукло́нне(ма́сове)

númărplurál
множина́

númărprim
число́просте́

númărulAvogádro
ста́лаАвога́дро

númărul(constánta)Avogadro
число́(ст́ала)Авога́дро

númăruldeneutróni
кі́лькістьнейтро́нів

númăruldeórdinealeleméntului
порядко́вийно́мерелеме́нта

númăruldeprotóni
кі́лькістьпрото́нів

numărulprotónic
число́прото́нне
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nervúrafrúnzei
жи́лкалистка́

nesiguránţăincendiáră
пожежонебезпе́чний

netbóok
нетбу́к

neurasteníe
неврастені́я

neurohormóni
нейрогормо́ни

neuromediatori
нейромедіа́тори

neuróniintercalaţi
вставні́нейро́ни

neurónmotor(eferent)
рухови́й(відцентро́вий)нейро́н

neurón(neurocit)
нейро́н(нейроци́т)

neurónsensíbil(centripetál)
чутли́вий(доцентро́вий)нейро́н

neurúlă
не́йрула

neustón
не́йстон

neutralizáre
нейтраліза́ція

neutrón
нейтро́н

névroglie,neuroglie
нейроглі́я

nevróză
невро́з

níchel
ні́кель

níşăecológică
екологі́чнані́ша

nitráre
нітрува́ння

nitrobenzén
нітробензе́н

nitrogén,azót
нітроге́н

nivéldeenergíezéro
нульови́йрі́веньене́ргії

nivélelectrónic
електро́ннийрі́вень

nivélenergétic
енергети́чнийрі́вень

nivélenergéticexteriór(strát
electrónic)
зо́внішнійенергети́чнийрі́вень
(електро́ннийшар)

nivéllingvístic
рі́веньмо́ви

nivelmétru
висотомі́р

nivélneterminát
незаве́ршенийрі́вень

nivéltrófic
трофі́чнийрі́вень

nivéluldeorganizárealţesúturilor
ткани́ннийрі́веньорганіза́ції

nivéluriledeorganizáre
amatérieivii
рі́вніорганіза́ціїживо́їмате́рії

niviláre
нівелюва́ння

nivométru
опадомі́р

noáptepoláră
поля́рнаніч

nod
ву́зол

nódalreţéleicristalíne
ву́золкристалі́чноїґра́тки

noddereţeá
ву́золмере́жі

noddetranspórt
ву́золтра́нспортний

nodindustriál
промисло́вийву́зол

nomázi
кочовики́(кочівники́,нома́ди)

nomenclatúrapartídului
парті́йнаноменклату́ра

nomenclatúră
номенклату́ра

nomenclatúrăbináră
біна́рнаноменклату́ра

nomenclatúrăsistemátică
системати́чнаноменклату́ра

nonán
нона́н

noosféră
ноосфе́ра

nordeetichéte
хма́рате́гів

nóricumulatívi,círrus,stratificáţi
хма́рику́пчасті,пери́сті,шарува́ті

normálalaplan
норма́льдоплощини́

nórmădedrept
но́рмапра́ва
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N nanísm
ка́рликовість

nanométru
нано́метр

nanotehnologíe
нанотехноло́гія

nanotúburi
нанотру́бки

naródnici
наро́дники

nástii
на́стії

náştere
поло́ги

nátriucaústic,hirdoxíddenátriu
їдки́йнатр

natúradúblăapartículelor,
fenoménelor(natúradualístă
apartículelor,fenoménelor)
двої́стаприро́дачасти́нок,я́вищ
(дуалісти́чнаприро́дачасти́нок,
я́вищ)

naţionál-comunísm
націона́л–комуні́зм

naţionalísm
націоналі́зм

naţionalísmintegrál
інтегра́льнийнаціоналі́зм

naţiúne
на́ція

navigáre
навіга́ція

navigátor
навіга́тор

nazísm
наци́зм(націона́л–соціалі́зм)

nazofarínge
носогло́тка

neandertaliéni
неандерта́льці

neaténţie
необере́жність

nebulozitáte
хма́рність

necesitáteimperioásă
кра́йнянеобхі́дність

necolorát
знеба́рвлення

necróză
некро́з

nectár
некта́р

nectón
некто́н

nederivát
беза́фіксний

neelectrolít
неелектролі́т

nefrón
нефро́н

negáreaexprésiei
запере́ченняви́словлення

negáreapredicátului
запере́ченняпредика́та

nemetál
немета́л

nemişcătór,staţionár
нерухо́мий

neocatastrofísm
неокатастрофі́зм

neoconservatísm
неоконсервати́зм

neolamarckísm
неоламаркі́зм

neoliberalísm
неолібералі́зм

neolític
неолі́т

neologísm
неологі́зм

neón
нео́н

neorealísm
неореалі́зм

neprefixát
безпре́фіксний

nerváţie
жилкува́ння

nérviicranieni
не́рвиче́репно-мозкові́

nérvispinali
не́рвиспинномозко́ві
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mutáţiigenétice
ге́нні(точко́ві)мута́ції

mutáţiigenómice
гено́мнімута́ції

mutáţiiindúse
індуко́ванімута́ції

mutáţiiletále
лета́льнімута́ції

mutáţiineútre
нейтра́льнімута́ції

mutáţiispontáne
спонта́нні(неіндуко́вані)мута́ції

mutáţiisubletále
сублета́льнімута́ції

mutualísm
мутуалі́зм

muzéu
музе́й
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morfemátică
морфе́міка

morfológic
морфологі́чний

morfologíe
морфоло́гія

mormolóc
пу́головок

morúlă
мо́рула

moscofíli
москвофі́ли

moşteníre
спа́дщина

moştenireintermediară
проміжне́успадкува́ння

moşteníreînlănţuită
зче́пленеуспадкува́ння

motoáretérmice
теплові́двигуни́

motórcureácţieaeroreactór
пові́тряно-реакти́внийдвигу́н

motórdecăutáre
пошуко́васисте́ма

motóreléctric
електри́чнийдвигу́н

motorínă
ди́зельнепа́ливо

motór-rachétăcureácţie
раке́тнийреакти́внийдвигу́н

móuse
ми́ша

mozáic
моза́їка

mozaiculfoliar
листкорозмі́щення

múchiabázeipiramídei
ребро́осно́випірамі́ди

múchialaterálăapiramídei
ребро́пірамі́дибічне́

múchiaparalelipipédului
dreptunghiulár
ребро́прямоку́тногопаралелепі́педа

múchiapoliédrului
ребро́многогра́нника

múchiaprísmei
ребро́при́зми

múchiaúnghiuluidiédru
ребро́двогра́нногокута́

múchiaúnghiuluitriédru
ребро́тригра́нногокута́

múchiilelateráleálepiramídei
бічні́ре́брапірамі́ди

múchiilelateráleáleprísmei
бічні́ре́браприз́ми

múgur;óchi
бру́нька

multimédia
мультиме́діа

multiplicitáte
мультиплікати́вність

multíplu
кра́тне

multivectorialitáteapolíticiiextérne
багатове́кторністьзо́внішньої
полі́тики

mulţíme
полю́ддя

múncidecorécţie
виправні́робо́ти

múnţi(bloc,înálţi,vulcánici,jóşi,
tíneri,médii,deîncreţíre,
deîncreţíre-bloc,bătrâni,tectónici)
го́ри(бри́лові,висо́кі,вулкані́чні,
низькі́,молоді́,середньовисо́кі,
скла́дчасті,скла́дчасто-бри́лові,старі́,
тектоні́чні)

musón
мусо́н

mustắţi
ву́сики

múşchi
мох

múşchiantagoníşti
м’я́зи-антагоні́сти

múşchideltoíd
дельтоподі́бнийм’яз

múşchimimici
мімі́чнім’я́зи

múşchischelétici
скеле́тнім’я́зи

múşchisinergíşti
м’я́зи-синергі́сти

mutagénibiológici
біологі́чнімутаге́ни

mutagénichímici
хімі́чнімутаге́ни

mutagénifízici
фізи́чнімутаге́ни

mutáţie
мута́ція

mutáţiicromozomále
хромосо́мнімута́ції
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modificărilelăstárilor
видозміни́па́гона

modimperatív
наказо́вийспо́сіб

módulindicatívalvérbului
ді́йснийспо́сібдієсло́ва

modúlulnúmărului
мо́дульчисла́

modúlulvéctorului
мо́дульве́ктора

modúlulvéctoruluideindúcţie
magnétică
мо́дульве́кторамагні́тноїінду́кції

módurilevérbului
спо́собидієслі́в

mol
мол

mol;molecúlă-gram
моль

molári
кутні́зу́би

moleculáră(structúră,másă)
молекуля́рна(будо́ва,ма́са)

molecúlă
моле́кула

molecúlăcíclică
циклі́чнамоле́кула

molecúlănepoláră
неполя́рнамоле́кула

molecúlăplátă
площи́ннамоле́кула

molecúlăpoláră
поля́рнамоле́кула

molecúlăspaţiálă
просторо́вамоле́кула

molíbden
молібде́н

molúştebiválve
двостулко́вімолю́ски

molúştecefalopóde
головоно́гімолю́ски

moméntulfórţei
моме́нтси́ли

monarhíareprezentatívăacástei
ста́ново–представни́цькамона́рхія

monarhíe
мона́рхія

monarhieconstituţionálă
конституці́йнамона́рхія

monarhíedualístă
дуалісти́чнамона́рхія

monarhíefederatívă
федерати́внамона́рхія

monarhíeparlamentáră
парла́ментськамона́рхія

monitór
моніто́р

monitorizáre
моніто́ринг

monitorizáreecológică
екологі́чниймоніто́ринг

monoatómic
одноа́томний

monofilíe
монофілі́я

monológ
моноло́г

monóm
одночле́н

monómdefórmăstandárd
одночле́нстанда́ртногови́гляду

monomér
мономе́р

monopól
монопо́лія

monopolizáreaeconomíei
монополіза́ціяеконо́міки

monosemíe
однозна́чність(моносемі́я)

monosubstituít
монозамі́щений

monoteísm
монотеї́зм

monotreme,prototerieni
першозві́рі

monozaharídă
моносахари́д

montáj
монта́ж

monumént
па́м’ятник

monuméntalnatúrii
па́м’яткаприро́ди

monuménteálenatúrii
па́м’яткиприро́ди

monuméntistóric
історичнапа́м’ятка

morálă
мора́ль

morénă
море́на

morfém
морфе́ма
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mişcárerectilínie
прямоліні́йнийрух

mişcárerectilínieunifórmă
рівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

mişcárerelatívă
відно́снийрух

mişcáreseparatístă
сепарати́стськийрух

mişcáreunifórmaccelerátă
рівноприско́ренийрух

mişcáreunifórmăvariátă
рівнозмі́ннийрух

mişcăridecréştereaplantelor
ростові́ру́хиросли́н

mişcắrihigroscópice
гігроскопі́чніру́хи

mişcắrineotectónice
неотектоні́чніру́хи

mít
міф

mitagéni
мутаге́ни

mitocondríe
мітохо́ндрія

mitologíe
міфоло́гія

mitóză
міто́з

mitropolíe
митропо́лія

mixotrófi
міксотро́фи

mláştină;báltă
болота́верхові́,низи́нні,перехідні́

mobilizáre
мобіліза́ція

mocníre
жеврі́ння

modalitáte
мода́льність

módă
мо́да

moddeformáreacuvíntelorfắră
sufíxe
безсуфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення

moddereşedínţăindividuál
alsóţilor
режи́мокре́могопрожива́ння
подру́жжя

modél
моде́ль

modeláre
моделюва́ння

modelárefízică
фізи́чнемоделюва́ння

modelárematemátică
математи́чнемоделюва́ння

modél(atómic,moleculár,alreţélei
cristaline)
моде́ль(а́тома,моле́кули,
кристалі́чноїґра́тки)

modéldecalculatoáre
комп’ю́тернамоде́ль

modéldedáte
моде́льда́них

modéldenucléualatómului
моде́льядра́а́тома

modélgeocéntric
геоцентри́чнамоде́ль

modélinformaţionál
інформаці́йнамоде́ль

modélmateriál
матеріа́льнамоде́ль

modélnemateriál
нематеріа́льнамоде́ль

modélulbílă-ax
кулестержне́вамоде́ль

modélulmozáiculuifluid
alstructúriimembránelorceluláre
ріди́нно-мозаї́чнамоде́льбудо́ви
кліти́ннихмембра́н

modélulobiéctului
моде́льоб’є́кта

modém
моде́м

moderatór
модера́тор

modérn
моде́рн

modernísm
модерні́зм

modernizáre
модерніза́ція

modérnulucraineán
украї́нськиймоде́рн

modificáre
модифіка́ція

modificáreaformúlei
модифіка́ціяфо́рмули

modificarearădăcínii
видозміни́ко́реня

modificắrialotrópice
алотро́пнавидозмі́на
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mineréunaturál
приро́днакопа́лина

miniatúridecắrţi
книжко́вімініатю́ри

mínimdesubzisténţă
прожитко́виймі́німум

mínimul
мі́німум

mínimulfúncţiei
мі́німумфу́нкції

minór
неповнолі́тній

minoritắţietnice
етні́чніменши́ни

minoritắţinaţionále
націона́льніменши́ни

minúneeconómică
«економі́чнеди́во»

mínus
мі́нус

minút
міну́та

miocárd
міока́рд

miocít
міоци́т

miofibrílă
міофібри́ла

miopíe
короткозо́рість

miozínă
міози́н

miráj
міра́ж

miros
нюх

mirósspecífic
специфі́чнийза́пах

mişcáre
рух

mişcáreachartístă
чарти́стськийрух

mişcáreacórpuluiaruncátorizontál
рухті́ла,ки́нутогогоризонта́льно

mişcáreacórpuluiaruncátsub
unúnghilaorizónt
рухті́ла,ки́нутогопідкуто́м
догоризо́нту

mişcáreacórpuluisubinfluénţamai
múltorfórţe
рухті́лапідді́єюде́кількохсил

mişcáreadrépturilorómului
правозахисни́йрух

mişcáreameboídă
амебо́їднийрух

mişcáreamecánicăapopuláţiei
механі́чнийрухнасе́лення

mişcáreanaturálăapopuláţiei
приро́днийрух(відтво́рення)
насе́лення

mişcáreanaţionalístăucraineánă
украї́нськийнаціоналісти́чнийрух

mişcáreaordonátăaelectrónilor
упорядко́ванийрухелектро́нів

mişcáreaorganizátaaiónilor
упорядко́ванийрухйо́нів

mişcáreapartículelorîncărcáte
într-uncâmpmagnétic
рухзаря́дженихчасти́нок
вмагні́тномупо́лі

mişcárearmónicăoscilatórie
гармоні́чнийколива́льнийрух

mişcáreastahanístă
стаха́нівськийрух

mişcáreavoluntárilor
волонте́рськийрух

mişcárebrowniánă
броу́нівськийрух

mişcárecirculárăunifórmă
рівном́ірнийрухпоко́лу

mişcárecomunáră
комуна́рськийрух

mişcárecooperatívă
кооперати́внийрух

mişcárecurbilínie
криволін́ійнийрух

mişcáredeRezisténţă
рухО́пору

mişcáredezordonáta
безла́днийрух

mişcárehaótică
хаоти́чнийрух

mişcáreliniárăinegálă
нерівномі́рнийпрямоліні́йнийрух

mişcáremecánică
механі́чнийрух

mişcárenaţionál-democrátică
націона́льно–демократи́чнийрух

mişcárenealiniátă
Рухнеприє́днання

mişcáreolímpică
олімпі́йськийрух

mişcáreoscilatoáre
колива́льнийрух

mişcárepopuláră
грома́дівськийрух
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metronóm
метроно́м

metrópolă
метропо́лія

métru
метр

métrucub(m³)
кубі́чнийметр

métrupătrát
квадра́тнийметр

mezodérm
мезоде́рма

mezofil
мезофі́л

mezolític
мезолі́т

micéliu
грибни́ця(міце́лій)

micologíe
міколо́гія

micoríză
мікори́за

micóze
міко́зи

microanalíză
мікроана́ліз

microbiologíe
мікробіоло́гія

microelemént
мікроелеме́нт

microevolúţie
мікроеволю́ція

microfíbre(microfilaménte)
мікрони́тки(мікрофіла́менти)

micronutriénţi
мікродо́бриво

micropreparáte
мікропрепара́ти

microscóp
мікроско́п

microscópelectrónic
електро́нниймікроско́п

microscopíeelectrónică
електро́ннамікроскопі́я

microscopíeelectrónicădescanáre
сканува́льнаелектро́ннамікроскопі́я

microscopíeoptică
світлова́мікроскопі́я

microtúbuli
мікротру́бочки

microunivérs
мікросві́т

mielínă
мієлі́н

migráţiaanimálelor
мігра́ціїтвари́н

migráţiafórţeidemúncă
трудова́мігра́ція

migráţie
мігра́ції

mijloácedeformáreacuvíntelor
спо́собисловотво́рення

mijloácedeprodúcţie
за́собивиробни́цтва

mijloácedeprográmare
educaţionále
програ́мніза́собинавча́льного
призна́чення

mijlócdeformáreacuvíntelorprin
prefixáre
префікса́льнийспо́сібсловотво́рення

mijlócdeformáreacuvíntelorprín
prefixáre-sufixáre
префікса́льно-суфікса́льнийспо́сіб
словотво́рення

mijlócdeformáreacuvíntelorprin
sufixáre
суфікса́льнийспо́сібсловотво́рення

mijlócdepreveníre
запобі́жнийза́сіб

mijlócdeprotécţieaplántelor
за́сібза́хистуросли́н

mijlócterapeútic
лікува́льнийза́сіб

míjloculsegméntului
середи́навідрі́зка

miléniu
тисячолі́ття

miliárd
мілья́рд

milimétrucub
куб́ічнийміліме́тр

milimétrupătrát
квадра́тнийміліме́тр

milión
мільйо́н

militarizáre
мілітариза́ція

mimetísm
мімікрі́я

minerál,mínă
копа́лина

minerále
мінера́ли
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metamorfóze
метаморфо́зи

metán
мета́н

metanál(aldehídăantineoplázică)
метана́ль(мураши́нийальдегі́д)

metanól(alcoólmetílic)
метано́л(мети́ловийспирт)

meteorologíe
метеороло́гія

metilamínă
етиламі́н

metíldeoránj(metiloránj)
мети́ловийора́нжевий(метилора́нж)

metiletilamín
метилетиламі́н

metíl(radicál,substituént)
мети́л(радика́л,замісни́к)

metódaadunắrii
ме́тоддодава́ння

metódaatómilormarcáţi
(autoradiografíe)
ме́тодмі́чениха́томів
(авторадіогра́фія)

metódabiológicădecombátere
ainséctelordăunătoáre
біологі́чнийме́тодборотьби́
зішкідли́вимикома́хами

metódacitogenétică
цитогенети́чнийме́тод

metódacomparatívădecercetáre
descriptívă
порівня́льнийме́тоддослі́дження

metódacoordonátelor
ме́тодкоордина́т

metódadecentrifugáre
ме́тодцентрифугува́ння

metódadecercetáreexperimentálă
експеримента́льнийме́тод
дослі́дження

metódadecomparáre
спо́сібвирі́внювання

metódadecultúrăceluláră
ме́тодкульту́рикліти́н

metódadecurgătoáre
спо́сібобтіка́ння

metódadedetermináreacalităţilor
reproducătórului
ме́тодви́значенняя́костейплідника́

metódadeelaboráreaoţélului
înconvertizór
конве́рторнийспо́сіботри́манняста́лі

metódadescriptívădeordonáre
asecvénţei
спо́сібзадання́послідо́вності
описо́вий

metódaempíricădecercetáre
емпіри́чнийме́тоддослі́дження

metódagémenilor
близнюко́вийме́тод

metódagenealógică
генеалогі́чнийме́тод

metódagrupắrii
ме́тодгрупува́ння

metódainterválelor
ме́тодінтерва́лів

metódalócurilorgeométrice
ме́тодгеометри́чнихмісцьто́чок

metódapopulaţional-statístică
популяці́йно-статисти́чнийме́тод

metódareácţieidepolimerizare
înlanţ
ме́тодполімера́зноїланцюго́воїреакції

metódarecuréntădedefiníre
aşírului
спо́сібзадання́послідо́вності
рекуре́нтний

metódaselécţiei
вибірко́вийме́тод

metódastatísticădecercetáre
статисти́чнийме́тоддослі́дження

metódasubstitúţiei
ме́тодпідстано́вки

metódatransformắrilorechivalénte
ме́тодрівноси́льнихперетво́рень

metódăbiochímică
біохімі́чнийме́тод

metódădecercetáre
ме́тоддослі́дження

metódădeelaboráreaoţélului
cuajutórulárculuieléctric
електродугови́йспо́сібвиробни́цтва
ста́лі

metódădelacontrár
ме́тодвідсупроти́вного

metódădeobţínere
спо́сібдобува́ння(оде́ржання)

metódădereglementárejurídică
ме́тодправово́горегулюва́ння

metodădescriptivădecercetare
описо́вийме́тоддослі́дження

metódăştiinţífică
науко́вийме́тод

metódegenéticedelúptă
генети́чніме́тодиборотьби́
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melodíavorbírii
ритмомело́дика

membránăceluláră
кліти́ннамембра́на

membránăplasmátică
плазмати́чнамембра́на

membránăsemipermeábilă
напівпрони́кнамембра́на

membránăvasculáră
суди́ннаоболо́нка

membráneînotătoare
пла́вальніпере́тинки

membrelocomotoare
ходи́льніно́ги

memóriacalculatórului
па́м’ятькомп’ю́тера

memórie
па́м’ять

memóriedelúngădurată
па́м’ятьдовготрива́ла

memóriedescúrtădurată
па́м’ятькороткоча́сна

memórieexterióară
зо́внішняпа́м’ять

memórieimună
іму́ннапа́м’ять

memórieinterióară
вну́трішняпа́м’ять

memórieistórică
істори́чнапа́м'ять

memórieoperatívă(RAM)
операти́внапа́м'ять(RAM)

memóriepermanéntă(ROM)
пості́йнапа́м'ять(ПЗПабоROM)

memóriesenzoriálă
па́м’ятьсенсо́рна

memóriu
мемора́ндум

memorizáre
запам'ято́вування

menáj
господарюва́ння

meningítă
менінгі́т

meníu
меню́

meníudesistém
систе́мнеменю́

meníuprincipál
головне́меню́

meníurapíd(contextuál)
конте́кстнеменю́

menopáuză
менопа́уза

menstruáţie
менструа́ція

mercantilísm
меркантилі́зм

mercúr
ртуть

meridiáne
меридіа́ни

meristém
меристе́ма

mesáj
повідо́млення

meseríe
ремесло́

méşter
ма́йстер

metaaluminát
метаалюміна́т

metabolísm
о́бмінречови́н

metabolismenergetic
енергети́чнийо́бмін

metabolísmgazós
газоо́бмін

metabolismplástic
пласти́чнийо́бмін

metafáză
метафа́за

metáforă
мета́фора

metál
мета́л

metálcolorát(neferós)
кольоро́виймета́л

metálferós(négru)
чо́рниймета́л

metálic
метале́вий

metálică(strălucíre,legătúră,
arómă)
металі́чний(блиск,зв’язо́к,при́смак)

metálrefractár
тугоплавки́ймета́л

metalurgíe
металургі́я

metamorfozăcomplétă
по́внеперетво́рення

metamorfozăincomplétă
непо́внеперетво́рення
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măríretotálăamicroscópului
зага́льнезбі́льшеннямікроско́па

mărunţíre,fragmentáre,
fracţionáre
подрі́бнення

măsuráreasegméntelor
вимі́рюваннявідрі́зків

măsuráreaúnghiurilor
вимі́рюваннякуті́в

măsúrăîngradeaárcului
граду́снамі́радуги́ко́ла

măsúrăîngradeaúnghiului
граду́снамі́ракута́

măsúriforţátedenatúră
educaţionálă
примусо́віза́ходивиховно́го
хара́ктеру

măsúriforţátedenatúrămedicálă
примусо́віза́ходимеди́чного
хара́ктеру

măsúriletendínţeicentrále
мі́рицентра́льноїтенде́нції

mătásenaturálă
шовкнатура́льний

meándre
меа́ндри

mecánicaclásică
класи́чнамеха́ніка

mecánicarelativístă
релятиві́ськамеха́ніка

mecánică
меха́ніка

mecanísmdecedáre-acceptáre
до́норно-акце́пторний(механі́зм)

mecanísmdereácţie(radicállíber,
iónic)
механі́змреа́кції(вільнорадика́льний,
йо́нний)

mecanísmeinternaţionálepéntru
protécţiadrépturilorómului
міжнаро́днімехані́змиза́хиступрав
люди́ни

mecanísmesímple
прості́механі́зми

mecanísmradicál
радика́льниймехані́зм

mecanísmulstátului
механі́змдержа́ви

mecená
мецена́т

mediánă
медіа́на

médiapláyer
програва́чмультиме́діа(медіапле́єр)

mediatoáreasegméntului
середи́ннийперпендикуля́рвідрі́зка

médiearitmétică
сере́днєарифмети́чне

médiideexisténţă(aviéţii),habitát
середо́вищаіснува́ння(життя)

mediolinguál
середньоязико́вий

meditáţielírică
ліри́чнамедита́ція

médiu
довкі́лля

médiu(acíd,alcalín,neútru)
середо́вище(кисло́тне,лу́жне,
нейтра́льне)

médiuacídic
ки́слесередо́вище

médiuacídicputérnic
сильнокисло́тнесередо́вище

médiualcalínputérnic
сильнолу́жнесередо́вище

médiudeviáţă
середо́вищежиття́

médiudispersát
дисперсі́йнесередо́вище

médiugeográfic
географі́чнесередо́вище

médiuînconjurătór
навко́лишнєсередо́вище(або
довкі́лля)

médiulacvátic
во́днесередо́вище

médiulintérnalorganísmului
вну́трішнєсередо́вищеоргані́зму

médiulsólului
ґрунто́весередо́вище

médiulteréstruşiaerián
назе́мно-пові́трянесередо́вище

médiuomogén
гомоге́ннесередо́вище

medúză
меду́за

megapólis
мегалопо́ліс

meióză
мейо́з

melancólic
меланхо́лік

melásă,glucózăalimentáră
па́тока
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márgineadesénului
ме́жірису́нка

márgineatabélului
ме́жітабли́ці

mármură
ма́рмур

marsupiále
су́мчасті

mása
ма́са

másaalgorítmului
ма́совістьалгори́тму

másacórpului
ма́саті́ла

másanucléuluiatómic
ма́саа́томногоядра́

másaSoárelui
м́асаСо́нця

másăatómică
а́томнама́са

másăatómicărelatívă
відно́снаа́томнама́са

másăcrítică
крити́чнама́са

másădeáer
пові́трянама́са

másădeápă
во́днама́са

másăinértă
іне́ртнама́са

másămoláră
моля́рнама́са

masămoleculárărelatívă
відно́снамолекуля́рнама́са

másăplástică
пластма́са

masív
маси́в

masoneríe
масо́нство

mátcaoceánului
ло́жеокеа́ну

matemática
матема́тика

materiáldeconstrúcţie
будіве́льнийматеріа́л

materiáldens
щі́льнийматеріа́л

materiáleabrazíve
шліфува́льніматеріа́ли

materiálepéntruvopsíre
лакофа́рбовіматеріа́ли

materiállubrifiánt
масти́льнийматеріа́л

materiálsintétic
синтети́чнийматеріа́л

matérieprímă
сировина́

matériiprímetéhnice
техні́чнасировина́

maternitáte
матери́нство

matódadescompúneriiînfáctori
ме́тодрозклада́ннянамно́жники

matríce
ма́триця

matrícenucleáră
я́дернийма́трикс

maturizareaARN
дозріва́нняРНК

maxiláre
ще́лепи

máximul
максимум

máximulfúncţiei
максимумфу́нкції

măcináreamecánicăahránei
механі́чнеподрі́бненняї́жі

mắduvaspinắrii
спинни́ймоз́ок

mărímeacaractérelor
кегль

mărímeaeşantiónului
ро́змахви́бірки

mărímealeatórie
випадко́вавеличина́

mărímealeatóriediscrétă
випадко́вадискре́тнавеличина́

mărímeaúnghiului
величина́кута́

mărímefízică
фізи́чнавеличина́

mărímeînradiáni
радіа́ннамі́ра

mărími,valóri
величи́ни

mărímiconstánte
ста́лівеличи́ни

mărímivariábile
змі́ннівеличи́ни

mărímivectoriále
ве́кторнівеличи́ни

mărímivectoriálefízice
фізи́чніве́кторнівеличи́ни
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M macartísm
маккарти́зм

machetáre
макетува́ння

machétă
маке́т

machétdedésing
диза́йн-маке́т

macrocomándă
ма́крос

macroelemént
макроелеме́нт

macroeleménte
макроелеме́нти

macroevolúţie
макроеволю́ція

magistràlăàuto
автомагістра́ль

magistráladeexténsie
систе́мнамагістра́ль

magistrálă
магістраль

magistrálăelectrónică
ши́на

magistrát
магістра́т

magmatísm
магмати́зм

mágmă
ма́гма

magnát
магна́т

magnét
магні́т

magnétic
магне́тик

magnetísm
магнети́зм

magnetít
магнети́т

magnéziu
ма́ґній

maimúţeantropoíde
людиноподі́бніма́впи

máiuşordecấtáerul
ле́гшийзапові́тря

malachít
мала́хіт

malárie
малярі́я

maleabilitáte
ко́вкість

Malorósia
Малоро́сія

maltóză
мальто́за

mamiféreteriodónte
звірозу́бісса́вці

mamografíe
мамогра́фія

manágerdeeveniménte
обро́бникподі́ї

mangán
ма́нган

manganát
мангана́т

manipulatór
маніпуля́тор

mantá
ма́нтія

mantísă
манти́са

manufactúră
мануфакту́ра

mápasitéului
ма́паса́йту

marcatórulcompletắrii
ма́ркерзапо́внення

márcher,marcatór
ма́ркер

marcote
відво́дки

máre
мо́ре

„Máreateroáre”
«Вели́кийтеро́р»

„Márelefíting”
«Вели́кийзгін»

margarínă
маргари́н

márgineaacváticăacontinéntului
підво́днаокра́їнаматерика́
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lucrătór,angaját
працівни́к

lucrătórangaját
на́йманийпрацівни́к(робітни́к,
пролета́рій)

lúcrulcuréntului
робо́тастру́му

lúcrulfórţeideelasticitáte
робо́таси́липру́жності

lúcrulfórţeidefrecáre
робо́таси́литертя́

lúcrulfórţeidegravitáţie
робо́таси́литяжі́ння

lúcrulfórţeiladeplasáreacórpului
робо́таси́липриперемі́щенніті́ла

lúcrulmecánicalfórţeiconstánte
механі́чнаробо́тапості́йноїсили

lucrulmusculárdinámic
динамі́чнароботам’я́зів

lucrulstáticalmuşchilor
стати́чнаробо́там’я́зів

lúmealíberă
«ві́льнийсвіт»

lúmeanorgánică
неоргані́чнийсвіт

lúmebipoláră
біполя́рний(двопо́люсний)світ

lúmemultipoláră
багатополя́рнийсвіт

lúmen
лю́мен

lumináre
світі́ння

lumínămonocromátică
монохромати́чнесвітло

lumínănepolarizátă
неполяризо́ванесві́тло

lúncă
запла́ва

lungímeacircumferínţei
до́вжина́ко́ла

lungímeacóduluibinár(cantitátea
dedáte)
до́вжинадвійко́вогоко́ду
повідо́млення(обсягданих)

lungímealínieifrấnte
довжина́ла́маної

lungímeasegméntului
довжина́відріз́ка

lungímeavéctorului
довжина́ве́ктора

lúpă
лупа́

lúptainterspecífică
міжвидова́боротьба́

lúptapéntruexisténţă
боротьба́заіснува́ння

lustráţie
люстра́ція

luteranísm
лютера́нство

lux
люкс

luxáţie
ви́вих

luxmétru
люксме́тр
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línielaterálă
бічна́лі́нія

líniepúră
чи́сталі́нія

líniideputére,eléctrice
силові́лі́нії

líniidetensionáre(líniieléctrice)
лі́ніїнапру́женості(силові́лі́нії)

líniidetranspórtdeenergíe
eléctrică(ltee)
лі́ніїелектропереда́ч(ЛЕП)

líniiledefórţăalecấmpuluielectric
силові́лі́ніїелектри́чногопо́ля

líniiledefórţăalecấmpului
magnetic
силові́лі́ніїмагні́тногопо́ля

líniileindúcţieimagnétice
лі́ніїмагні́тноїінду́кції

líniştedeáur
«Золоти́йспо́кій»

lipíde
ліпі́ди

lipsíreadrépturilorpărintéşti
позба́вленнябатькі́вськихправ

lírică
лі́рика

líricăcivílă
громадя́нськалі́рика

líricăfilosófică
філосо́фськалі́рика

líricăíntimă
інти́мналі́рика

líricăpeisagístică
пейза́жналі́рика

lírico-épic
лі́ро-е́піка

„lisenhívşcina”
«ли́сенківщина»

lístaneágră
чо́рнийспи́сок

lístă
спи́сок

lístăcesedeschíde(lístăderulántă)
спи́сок,щорозкрива́ється(спадни́й
спи́сок)

lístăcumaimúltenivéluri
багаторі́вневийспи́сок

lístămarcátă
марко́ванийспи́сок

lístănumerotátă
нумеро́ванийспи́сок

literár
літерату́рний

literatúră
літерату́ра

literatúrăbarócă
баро́ковалітерату́ра

literatúrăpolémică
полемі́чналітерату́ра

líteră
бу́ква

litiazăbiliară,colelitiază
жовчокам’яна́хворо́ба

litígii(controvérse)funciáre
земе́льніспо́ри

lítiu
лі́тій

litopiséţecăzăcéşti
коза́цькіліто́писи

litosféră
літосфе́ра

lítru
літр

livrésc
кни́жний

lizozómi
лізосо́ми

localitáte
насе́ленийпункт

localitátedetiporăşenésc(lto)
се́лищемісько́готи́пу(смт.)

locáţiaconexiúnii
розмі́щеннязв’язку́

lóculdeexisténţăalspéciei
мі́сцеіснува́нняви́ду

lóculgeométricalpúnctelor
геометри́чнемі́сцето́чок

logarítm
логари́фм

logarítmnaturál
логари́фмнатура́льний

logarítmzecimál
логари́фмдесятко́вий

lógicămatemátică
математи́чнало́гіка

longitúdinegeográfícă
географі́чнадовгота́

lordóză
лордо́з

lovitúrăplástică
непру́жнийуда́р

lucráreafórţelorcấmpuluieléctric
робо́тасилелектри́чногопо́ля

lucrắripúblice
грома́дськіробо́ти
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lichídtisular
ткани́ннарідина́

lichíduleiós
олі́їстарідина́

lichopodiofite
плауни́

ligánd
ліга́нд

ligroínă
лігрої́н

limán
лима́н

limbájedeprogramáre
мо́вапрограмува́ння

limbájpoétic
поети́чнамо́ва

limbájuldemarcáreahipertéxtelor
HTML
мо́варозмі́ткигіперте́кстівHTML

limbájulpersonájelor
мо́ваперсонажів

limbájulprózei
прозо́вамо́ва

limbájversificát
віршо́ванамо́ва

límbarúsăvéche
давньору́ськамо́ва

límbaslávăvéche
старослов’я́нськамо́ва

límbaslavónăvéche
праслов’я́нськамо́ва

límbă
язи́к

límbădebáză
прамо́ва(мо́ва-осно́ва)

límbădenisíp
коса́

límbădestat
держа́внамо́ва

límbănaţionálă
націона́льнамо́ва

límbihamítice
хамі́тськімо́ви

límbiíndo-européne
індоєвропе́йськімо́ви

límbirománice
рома́нськімо́ви

límbisláve
слов'я́нськімо́ви

límbitúrcice
тю́ркськімо́ви

límbulfoliar
листко́вапласти́нка

límfă
лі́мфа

límitadedreáptaafúncţiei
грани́цяфу́нкціїправосторо́ння

límitadestấngaafúncţiei
грани́цяфу́нкціїлівосторо́ння

límitafúncţiei
грани́цяфу́нкції

límitafúncţiei,critériile
deexisténţă
грани́цяфу́нкції,крите́рійіснува́ння

límitafúncţieilainfinít
грани́цяфу́нкціїнанескінче́нності

limitárealibertắţii
обме́женняво́лі

límitasemiplánului
межа́півплощини́

límitaşírului
грани́цяпослідо́вності

límitaunilaterálăafúncţiei
грани́цяфу́нкціїодносторо́ння

lingvístică
лінгві́стика

lingvísticătradiţionálă
традиці́йнемовозна́вство

línia„Cherz”
«Лі́ніяКерзо́на»

líniamédieatrapézului
сере́днялі́ніятрапе́ції

líniamédieatriúnghiului
сере́днялі́ніятрику́тника

liniáră(structúră,dependénţă)
ліні́йна(структу́ра,зале́жність)

líniaschimbắriidátelor
лі́ніязмі́нидат

líniazăpézilor
снігова́лі́нія

línie
лі́нія

líniedeaşezắri
сму́гаосі́лості

líniedepáuză
тире́

líniedeplutíre
ватерлі́нія

líniefrấntă
ла́мана

líniefrấntăînchísă
ла́маназа́мкнена
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légealuiPascál
зако́нПаска́ля

légeaperiódicitắţii
періоди́чнийзако́н

légeapropagăriiluminiirectilínii
зако́нпрямоліні́йногопоши́рення
сві́тла

légeapuritắţiigaméţilor
зако́нчистоти́гаме́т

légeareflécţiei
зако́нвідбива́ння

légearefrácţiei
зако́нзало́млення

légeasegregắrii(disjúncţiei)
зако́нрозще́плення

légeasériiloromoloágeale
variabilităţii
зако́нгомологі́чнихряді́вмінли́вості

légefundamentálă
фундамента́льнийзако́н

legéndahắrţii
леге́ндака́рти

legéndă
леге́нда

legiferáre
правотво́рчість

légilecuréntuluicontínuu
зако́нипості́йногостру́му

légiledeconserváreaîncărcătúrilor
eléctriceşinúmerelordemásă
зако́низбере́женняелектри́чних
заря́дівіма́совихчи́сел

légileeféctuluifotoeléctric
зако́нифотоефе́кту

légileluiFaraday
зако́ниФараде́я

légileluiNewton
зако́ниНьюто́на

légileópticiigeométrice
зако́нигеометри́чноїо́птики

légiletermodinámicii
зако́нитермодина́міки

legisláţieantitróst
антимонопо́льнезаконода́вство

legitáte
закономі́рність

legiúne
легіо́н

lémă
ле́ма

lemn
деревина́

lentílă
л́інза

lentíleconcáve
уві́гнутілі́нзи

lentíleconvéxe
опу́клілі́нзи

les(rócă)
лес

letopiséţ
літопи́сець

leucocíte
лейкоци́ти

leucopláste
лейкопла́сти

lexém
лексе́ма

léxic,vocabulár
ле́ксика

léxicneútru
нейтра́льнале́ксика

lexicografíe
лексикогра́фія

lexicologíe
лексиколо́гія

léxicorál
розмо́внале́ксика

léxicucraineánautohtón
вла́снеукраї́нськале́ксика

léxicuzuál
побуто́вале́ксика

líber
луб

liberalizáre
лібераліза́ція

licénţădepróbăsáutriál(triál-din
engléză-încercáre)
про́бнаабоtrial(англ.trial-
випро́бування)ліце́нзія

licénţăópensoúrcesáugratuítă
ліце́нзіязвідкри́тимко́дом(абоfree)

lichefiére
скра́плювання

lichefiéreagázelor
зрі́дженняга́зів

lichéni
лиша́йники

lichenoindicaţie
ліхеноіндика́ція

lichíd
рідина́

lichídintercelulár
міжкліти́ннарідина́
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legătúraamídă(peptídică)
амі́дний(пепти́дний)зв’язо́к

legătúraintermoleculáră
cuhidrogén
міжмолекуля́рнийводне́вийзв’язо́к

legătúraintramoleculáră
cuhidrogén
внутрішньомолекуля́рнийводне́вий
зв’язо́к

legătúrapi(π)
пі-зв’язо́к

legătúrasígma
си́гмазв’язо́к

legătúră
зв’язки́

legătúră,conexiúnesímplă
прости́йзв’язо́к

legătúrăchímică
хімі́чнийзв’язо́к

legătúrăchímică(pi(π-),
sígma(σ),hidrogén,covalént
nepolár,covaléntpolár,conjugát,
obişnuít,dúblu,tríplu)
зв’язо́кхімі́чний(пі(π-);
си́гма(σ-);водне́вий;ковале́нтний
неполя́рний;ковале́нтнийполя́рний;
спря́жений;ордина́рний;подві́йний;
потрі́йний)

legătúrăcovaléntă
ковале́нтнийзв’язо́к

legătúrădehidrogén
водне́вийзв’язо́к

legătúrăgenétică
генети́чнийзв’язо́к

legătúrănervoásătemporáră
тимчасо́вийнерво́вийзв'язо́к

legătúrăordináră
ордина́рнийзв’язо́к

legătúrăpeptídică
пепти́днийзв’язо́к

legătúrăpoláră
поля́рнийзв’язо́к

legătúrătríplă
потрі́йнийзв’язо́к

legătúrimacroérgice
макроергі́чнізв’язки́

legătúritrófice
трофі́чнізв’язки́

lége
зако́н

légeaadóuaaluiNewtón
дру́гийзако́нНьюто́на

légeaadóuaatermodinámicii
дру́гийзако́нтермодина́міки

légeaatrácţieiuniversále
зако́нвсесві́тньоготяжі́ння

légeaatréiaaluiNewtón
тре́тійзако́нНью́тона

légea(Avogadro,Gay-Lussac,
máseloractíve,conservắrii
máselor,periódică,constánţei
compozíţiei)
зако́н(Авога́дро,Гей-Люсса́ка,ді́ючих
мас,збере́женняма́си,періоди́чний,
ста́лостіскла́ду)

légeabiogenétică
біогенети́чнийзако́н

légeaBoyle-Mariotte
законБо́йля-Маріо́тта

légeacombinăriiindependente
acaracterelor
зако́ннезале́жногокомбінува́ння
ста́нівозна́к

légeaconservắriienergíeimecánice
зако́нзбере́женнямехані́чноїене́ргії

légeaconservăriiimpúlsului
зако́нзбере́женняі́мпульсу

„Légeadésprecíncispíce”
«Зако́нпроп’я́тьколоскі́в»

légeadezintegrắriiradioactíve
зако́нрадіоакти́вногоро́зпаду

légeaexclúderiicéluide-altréilea
зако́нви́ключеннятре́тього

légeaindúcţieielectromagnétice
зако́нелектромагні́тноїінду́кції

légealuiArhiméd
зако́нАрхіме́да

légealuiCharles
зако́нШа́рля

légealuiCoulómb
зако́нКуло́на

légealuiGayLussac
зако́нГей-Люсса́ка

légealuiHooke
зако́нГу́ка

légealuiJóule-LÉNZ
зако́нДжо́уля-Ле́нца

legealuiMorgan
зако́нМо́ргана

légealuiOhmpéntruoporţiúne
decerc
зако́нО́мадляділя́нкико́ла

légealuiOhmpéntruuncerc
complét
зако́нО́мадляпо́вногоко́ла
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lactóză
лакто́за

lagomórfe
зайцеподі́бні

lagúnă
лагу́на

lamarckísm
ламаркі́зм

laméle
ламе́ли

lamináreametálelor
прока́тмета́лів

lámpăcualcoól
спирті́вка

landşáft(peisáj)antrópic
антропоге́ннийландша́фт

landşáfturiantropogéne,naturále
ландша́фтиантропоге́нні,приро́дні

lantán
ланта́н

lantanídă
лантано́їд

lánţ(deatómi,deschís,decarbón,
custructúrănormálă,ramificát)
ланцю́г(а́томів,відкри́тий,
карбо́новий,норма́льноїбудо́ви,
розгалу́жений)

lanţ(demúnţi)
па́смо

lanţoceánicintermediár
середи́нно-океані́чнийхребе́т

lanţtrofic
харчови́йланцю́г

lanţtroficdetrivor
харчови́йланцю́гдетри́тний

lanţtroficerbivor
харчови́йланцю́гпасови́щний

lánţulalimentárdetrític
детри́тнийхарчови́йланцю́г

lánţulnervósabdominál
черевни́йнерво́вийланцюжо́к

lápte
молокó

larínge
горта́нь

lárvă
личи́нка

látex
ла́текс

latifúndie
латифу́ндія

latitúdinegeográfícă
географі́чнаширота́

láturalaterálăatriúnghiuluiisoscél
бічна́сторона́рівнобе́дреного
трику́тника

láturapoligónului
сторона́многоку́тника

láturaúnghiului
сторона́кута́

láturiledreptúnghiului
сто́ронипрямоку́тника

láturileopúseálepatrulatérului
сто́роничотирику́тникапротиле́жні

láturilepatrulatérului
сто́роничотирику́тника

láturilerecurénte
сто́ронивідрові́дні

láturiletriúnghiului
сто́ронитрику́́тника

láturilevecíneálepatrulatérului
сто́роничотирику́тникасусі́дні

láturilevecíneálepoligónului
сто́ронимногоку́тникасусі́дні

lávă
ла́ва

lavsán
лавса́н

lăstár
па́гін

lăţímeadreptúnghiului
ширина́прямоку́тника

lăţímeaparalelipipédului
dreptunghiulár
ширина́прямоку́тногопаралелепі́педа

leános
лья́нос

legalitáte
зако́нність

legáreaúnuiobiéct
зв’я́зуванняоб’є́кту
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K kílooctét(Kbytes)
кілоба́йт

kiş(tábărădecazáci)
кіш

kriptón
крипто́н

kúrin(unitátecăzăceáscă)
ку́рінь
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J jargón
жарго́н

„jdanovşcína”
«жда́новщина»

jócuriolímpice
Олімпі́йськіі́гри

jóule
джо́уль

jóystick,dispozitívalcătuítdíntr-o
articuláţiesféricămobílă
джо́йстик

judecătór
суддя́

judecătoríe,procésjudiciár
суд

júntă
ху́нта

juráţi
прися́жні

jurisdícţie
юрисди́кція

justíţie
правосу́ддя
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Î
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77

încrucişáreînrudítă
спорі́дненесхре́щування

încrucişáremonohibrídă
моногібри́днесхре́щування

încrucişáreneînrudítă
неспорі́дненесхре́щування

îngheţáreaápeicurgătoáre
льодоста́в

îngheţát(-ă)(báie,acídacétic)
льодяна́(ба́ня,о́цтовакислота́)

înghéţperén
багаторі́чнамерзлота́

înglástáre,déplin,plenisón
повноголо́сся

îngrăşămấnt
до́бриво

îngrăşămínteminerále
мінера́льнедо́бриво

înlăturáre,elimináre
усу́нення

înlocuí,substitui
замі́щувати

înlocuíre,substituire
замі́щення

înmuguríre
брунькува́ння

înmulţíre
мно́ження

înmulţíre,reproducere
розмно́ження

înmulţíreafrácţiilorzecimále
мно́женнядесятко́вихдро́бів

înmulţíreamonómului
cuunpolinóm
мно́женняодночле́нанамногочле́н

înmulţíreapolinómului
cuunpolinóm
мно́женнямногочле́нанамногочле́н

înmulţíreasexuátă
нестате́верозмно́ження

înmulţíresexuátă
стате́верозмно́ження

înmulţírevegetatívă
вегетати́внерозмно́ження

înotătoáre
плавці́

înregistráre(coloánă)
за́пис(корте́ж)

înrudírelingvístică
спорі́дненістьмов

însuşíre
присво́єння

întăríreaciméntului
тужаві́нняцеме́нту

întâlníreacivilizáţiilor
зу́стрічцивіліза́цій

întâmpláre
ка́зус

„întrebáreaucraineánă”
«украї́нськепитання»

întrécere(concurénţă)socialístă
соціалісти́чнезмага́ння

întrepríndere
підприє́мство

întreprínderecomúnă
спі́льнепідприє́мство(СП)

întreprínderederecicláre
переро́бнепідприє́мство

întreţínere
утри́мання

învăţáreladistánţă
дистанці́йненавча́ння

învăţătúră
навча́ння

învăţăturăevoluţionistă
еволюці́йневче́ння

învelíşcelulár
кліти́ннаоболо́нка

învelíşgeográfic
географі́чнаоболо́нка

învelíşnucleár
я́дернаоболо́нка

învelíşulproteínelor
згорта́ннябілка́

înzestrare
обдаро́ваність
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Î îmbătrâníre
старі́ння

îmbătrâníreapolimérului
старі́нняполіме́ру

îmbătrâníreapopuláţiei
старі́ннянасе́лення

îmbináredecuvínte
словосполу́чення

îmbogăţíreamineréului
збага́чуванняруди́

împăcáre
прими́рення

împărţírea
ді́лення

împărţíreacurest
ді́леннязоста́чею

împărţíreafrácţiilorzecimále
ді́леннядесятко́вихдро́бів

împărţíreteritorial-administrativă
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій

împărţitór
дільни́к

împerechéreaelectrónilor
спа́рюванняелектро́нів

împrumút
запози́чення

împrumutát,străín
іншомо́вний

înălbitór
відбі́лювач

înălţímeacalóteisférice
висота́кульово́госегме́нта

înălţímeacilíndrului
висота́цилі́ндра

înălţímeacónului
висота́ко́нуса

înălţímeaparalelipipédului
dreptunghiulár
висота́прямоку́тногопаралелепі́педа

înălţímeaparalelográmului
висота́паралелогра́ма

înălţímeapiramídei
висота́пірамі́ди

înălţímeaprísmei
висота́при́зми

înălţímeatrapézului
висота́трапе́ції

înălţímeatriúnghiului
висота́трику́тника

înălţímerelatívă
відно́снависота́

încălcáreastắriideechilíbru
пору́шенняста́нурівнова́ги

încălzíre
нагріва́ння

încălzírea(amestecárea)
substánţei
розжа́рюванняречовини́

încălzíreglobálă
глоб́альнепотеплі́ння

încărcárecorporálă
заря́дтіла

încărcáreelementáră
елемента́рнийзаря́д

încărcárelíberă
ві́льнізаря́ди

încărcáreparţiálă
частко́вийзаря́д

încăzăcíre
покоза́чення

începútulenumerắrii
поча́токві́дліку

încercá,atestá
випробо́вувати

încercáre
за́мах

încetinătór,retardér
упові́льнювач

închísă(structúră)
за́мкнена(будо́ва)

închís(lanţ)
за́мкнений(ланцю́г)

încoronáre
корона́ція

încorporáre
інкорпора́ція

încorporáreaobiéctului
вбудо́вуванняоб’є́кта

încrucişáreanalizatoáre
аналізу́ючесхре́щування

încrucişáredihibrídă
дигібри́днесхре́щування
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I

izv
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75

ionizáre
йоніза́ція

iónspaţiál
просторо́виййон

ipotenúză
гіпотену́за

ipotézacatastrófelor
гіпо́тезакатастро́ф

ipotézacompromísuluiadaptív
гіпо́тезаадапти́вногокомпромі́су

ipotézaechilíbruluiîntrerúpt
гіпо́тезапере́рваноїрівноваги

IpotézaluiAmpére
гіпо́тезаАмпе́ра

IpotézaluiPlanck
гіпо́тезаПла́нка

ipotézaneutralitắţiievolúţiei
moleculáre
гіпо́тезанейтра́льностімолекуля́рної
еволю́ції

ipotézapanspermíei
гіпо́тезапанспермі́ї

ipotézapurităţiigaméţilor
гіпо́тезачистоти́гаме́т

ipotézasimbiogenézei
гіпо́тезасимбіогене́зу

ipotézasimbióticăaoríginii
eucariótelor
симбіоти́чнагіпо́тезапохо́дження
еукаріо́тів

ipotéză
гіпо́теза

ipotézeleambiogenezei
гіпо́тезиабіогене́зу

ipotézelebiogenézei
гіпо́тезибіогене́зу

iradiére
іррадіа́ція

iresponsabilitáte
неосу́дність

irigáre
ірига́ція

irigáreasólurilor
зро́шенняґрунті́в

íris
ра́йдужка

iritáreapiélii
подра́зненняшкі́ри

ironíe
іро́нія

ischemíe
ішемі́я

islám
ісла́м

istóric
істо́рик

istórie
істо́рія

istorísm
істори́зм

IUPAC
ІЮПА́К

izbucníre
спа́лах

izobután(metilpropán)
ізобута́н(метилпропа́н)

izogamíe
ізога́мія

izoláre
ізоля́ція

izoláreecológică
екологі́чнаізоля́ція

izoláreetológică
етологі́чнаізоляція

izoláregeográfică
географі́чнаізоля́ція

izomér
ізоме́р

izomérCis
цис-ізоме́р

izomeríe
ізоме́рія

izomeríeóptică
опти́чнаізомері́я

izomeríespaţiálă
просторо́ваізомері́я

izomerizáre
ізомериза́ція

izomorfísm
ізоморфі́зм

izoprén
ізопре́н

izoprocés
ізопроце́с

izotóp
ізото́п

izvoáreáledréptului
джере́лапра́ва

izvoárefierbínţi
гаря́чіджере́ла

izvoáreistórice
істори́чніджере́ла

izvór,súrsă
джерело
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integráre
інтегра́ція

integráreaeconómică
internaţionálă
міжнаро́днаекономі́чнаінтегра́ція

integráţieeconómică
економі́чнаінтегра́ція

integráţieeconómică,polítică
інтегра́ціяекономі́чна,політи́чна

integritáte
ці́лісність

integritáteaînvelíşuluigeográfic
ці́лісністьгеографі́чноїоболо́нки

intelectualitáte
інтеліге́нція

inténţie,dol
у́мисел

interacţiúnea
взаємоді́я

interacţiúneaconductoárelor
взаємоді́япарале́льнихпровідникі́в

interacţiúneacórpurilorelectrizáte
взаємоді́янаелектризо́ванихтіл

interacţiúneagénelornealele
взаємоді́янеале́льнихгенів

interacţiúnecomplementáră
комплемента́рнавзаємоді́я

interacţiúnegravitaţionálă
гравітаці́йнавзаємоді́я

interacţiúnemagnétică
магні́тнавзаємоді́я

interdícţie
бан

interfáţautilizatórului
інтерфе́йскористувача́

interfáţă
інтерфе́йс

interfáză
інтерфа́за

interferénţalimbílor
схре́щеннямов

interferénţalumínii
інтерфере́нціясві́тла

interferénţaşidifrácţiaúndelor
інтерфере́нціяідифра́кціяхвиль

interferénţă
інтерфере́нція

interferón
інтерферо́н

interjécţie
ви́гук

interlingvístică
інтерлі́нгва

internét
Інтерне́т

internód
міжву́зля

interpretáreageométrică
anúmerelorcompléxe
геометри́чнезобра́ження
ко́мплекснихчи́сел

intervénţie
інтерве́нція

intestíngros
товста́ки́шка

intestínulsubţíre
тонка́ки́шка

intonáţie
інтона́ція

intoxicaţiialimentáre
харчові́отру́єння

inundáţie
по́вінь

invariánt
інваріа́нт

invariativitáte
інваріа́нтність

invénţie
ви́нахід

investíţie
інвести́ції

investíţii
інвести́ції(вкла́деннякапіта́лів)

iód
йод

iodhídric
йодово́день

iodúră
йоди́д

ión
йон

iónbipolár,dipól
біполя́рниййон

ióncentrál
центра́льниййон

iondeamoniu
амо́ній-іо́н

iondeclor
хлори́д-іо́н

ióndehidrogén
гідроге́н-іо́н

ióndehidroxíl
гідрокси́д-іо́н

ióndehidroxóniu
гідроксо́ніюйон

iónhidratát
гідрато́ваниййон
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infinitív
інфініти́в

inflamábil
займи́стий

inflamáţie
запа́лення

infláţie
інфля́ція

inflorescénţă
суцві́ття

inflorescénţăcompúsă
складне́суцві́ття

inflorescénţăsímplă
просте́суцві́ття

influénţareciprócă,interacţiúnea
atómilorînmolecúlă
взає́мнийвплива́томівумоле́кулі

influénţăantropogénă
антропоге́ннийвплив

informátică
інформа́тика

informáţie
інформа́цiя

infracţiúne
правопору́шення

infracţiúne,crímă
зло́чин

infrastructúră
інфраструкту́ра

infrastructúrădeinformáre
şicomunicáre
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра

infuzóriu,parameciu
інфузо́рія

inginérchimíst
інжене́р-хі́мік

ingineríeceluláră
кліти́ннаінжене́рія

ingineríegenétică
ге́нна(генети́чна)інжене́рія

inginér-tehnologicián
інжене́р-техно́лог

inhibitór
інгібі́тор

inimă
се́рце

iniţiatívălegislatívă
законода́вчаініціати́ва

inováţie
іннова́ція

inscrípţiedetext
те́кстовийна́пис

insectehematofage
гнус

insecticíd
інсектици́д

insectivóre
комахої́дні

inserá
вста́вити

insolubilitáte
нерозчи́нність

inspiráţie
вдих

instaláre
інсталя́ція

instánţajudecắţii
інста́нціясу́ду

instínct
інсти́нкт

institútdecercetáreştiinţífică
інститу́тнауко́во-до́слідний

institútjurídic
правови́йінститу́т

instrumént
інструме́нт

instruméntedeprogramáre
pedagógice
педагогі́чніпрогра́мніза́соби

instruméntelectrónicpéntru
contrólulrealizắrilorelévilor
електро́ннийза́сібконтро́лю
навча́льнихдося́гненьу́чнів

insuficiénţărespiratórie
ди́хальнанедоста́тність

insuficiénţăsangvínă(anemíe)
недокрі́в’я

ínsulă
о́стрів

insulínă
інсулі́н

integráladefinítă
інтегра́лви́значений,обчи́слення
площ

integráladefinítă,calculárea
volúmelor
інтегра́лви́значений,обчи́слення
об’є́мів

integráladefinítă,proprietắţi
інтегра́лви́значений,власти́вості

integrálanedefinítă
інтегра́лневи́значений

integrálă
інтегра́л
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impúlsulcórpului
і́мпульстіла

imunitáteartificiálă
шту́чнийімуніте́т

imunitáteceluláră
кліти́ннийімуніте́т

imunitátedobândítă(specífică)
набу́тий(специфі́чний)імуніте́т

imunitáteînnăscută(nespecífică)
вро́джений(неспецифі́чний)імуніте́т

imunitátenaturálă
приро́днийімуніте́т

imunitátenespecífică
неспецифі́чнийімуніте́т

imunitátespecífică
специфі́чнийімуніте́т

imunitáteumorálă
гумора́льнийімуніте́т

imunizáre
імуніза́ція

imunodeficiénţă,imunitáte
deficitáră
імунодефіци́т

inchistare
інцистува́ння

inchizíţie
інквізи́ція

incineráre,árdere
спа́лювання

inclúziuni
вклю́чення

inclúziuniceluláre
кліти́ннівклю́чення

incolór(solúţie)
безба́рвний(ро́зчин)

incubatór
інкуба́тор

indentáreaprímuluirând
alaliniátului
ві́дступпе́ршогоря́дкаабза́цу

independénţă
незале́жність

índexuldezvoltắriiumáne(IDU)
і́ндекслюдсько́горо́звитку(ІЛР)

indicatór
індика́тор

indicatórulmóuse-ului
пока́жчикми́ші

indicáţiebiológică
біологі́чнаіндика́ція

indicáţieecológică
екологі́чнаіндика́ція

índice
і́ндекс

índicedemásăcorporálă
і́ндексма́ситі́ла

índicederefrácţieabsolút
абсолю́тнийпоказни́кзало́млення

índicifosíli
керівні́копа́лани

indivíd
індиві́д

inductánţă
індукти́вність

indúcţie
інду́кція

indúcţieelectromagnétică
електромагні́тнаінду́кція

indúcţieelectrostátică
електростати́чнаінду́кція

indúcţieembrionáră
ембріона́льнаінду́кція

indućţiemagnétică
магні́тнаінду́кція

industríaconstrúcţieidemaşíni
şideprelucráreametálelor
машинобудува́ннятаметалообро́бка

industrializáre
індустріаліза́ція

industrializáreforţátă
форсо́ванаіндустріаліза́ція

industríarafinắriipetrólului
нафтопереро́бнага́лузь

indústrie
промисло́вість

industríeforestiéră
лісова́промисло́вість

inegalitáte
нері́вність

inegalitáteatriúnghiului
нері́вністьтрику́тника

inegalitátedúblă
нері́вністьподві́йна

inélanuál
річне́кільце́

inért(elemént,gaz)
іне́ртний(елеме́нт,газ)

inerţíe
іне́ртність

infárct
інфа́ркт

infecţieHIV
ВІЛ-інфе́кція
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I iámb
ямб

iáscă
трутовики́

icoánă
іко́на

icosaédru
ікоса́едр

ícre
ікра́

idée
іде́я

idéeaprincipálăatéxtului
головна́ду́мкате́ксту

idéenaţionálă
націона́льнаіде́я

identificáreasubstánţei
ідентифіка́ціяречовини́

identificatór
ідентифіка́тор

identitáte
тото́жність

identitáteafundamentálă
logarítmică
основна́логарифмі́чнатото́жність

identitáteafundamentálă
trigonométrică
основна́тригонометри́чнатото́жність

ideologíe
ідеоло́гія

idioadaptáre
ідіоадапта́ція

ierarhíe
ієра́рхія

ierarhíebisericeáscă
церко́внаієра́рхія

iertáre
поми́лування

ieşíre
ви́хід

ieşíreaprodúsului
ви́хідпроду́кту

iezuíţi
єзуї́ти

ihtiozáuri
іхтіоза́ври

ilumináre
осві́тленість

iluminism
Просві́тництво

imágineartístică
худо́жнійо́браз

imáginedefundál
фоно́виймалю́нок

imáginegráfică
графі́чнезобра́ження

imágo
іма́го

imigráre
іммігра́ція

imiscíbil,cárenupoátefiamestecát
незмі́шуваний

ímn
гімн

impár
непа́рний

imparicopitáte
непарнокопи́тні

impériu
імпе́рія

impériucoloniál
колоніа́льнаімпе́рія

impériulcelést
Піднебе́снаімпе́рія

impermeábil
непроникни́й

impersonál
безособо́вий

impíciment
імпі́чмент

implicáreaexprésiilor
імпліка́ціяви́словлень

implicáreapredicátelor
імпліка́ціяпредика́тів

impórtulfişiérului
і́мпортфа́йлу

impózit
пода́ток

impresionísm
імпресіоні́зм

imprimántă
при́нтер
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hipodinamíe
гіподинамі́я

hipofíză
гіпо́фіз

hipotalámus
гіпотала́мус

hipotoníe
гіпотоні́я

hipoxíe
кисне́веголодува́ння

hirudinínă
гіруди́н

histogenéză
гістогене́з

histologíe
гістоло́гія

histotehnologíi
гістотехноло́гії

hlamidióză
хламідіо́з

hlamidomonádă
хламідомона́да

hoárdătatáro–mongólă
орда́

hólding,companíedehólding
хо́лдинговакомпа́нія

holocáust
Голоко́ст

home–rule(autoguvernáre)
го́мруль(самоврядува́ння)

homeostazíapopuláţiei
гомеоста́зпопуля́ції

homeostázie
гомеоста́з

hóming(instínctulcásei)
хо́мінг

hominizáre
гомініза́ція

homozigót
гомозиго́та

horéu(trohéu)
хоре́й

hormón
гормо́н

hruşcióvcă
хрущо́вки

husíţi
гуси́ти

70

H

h
ip

o
d
in

a
m

ie

251

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



H

h
ip

o
clo

rít

69

heterózis
гетеро́зис

hexaclorciclohexán(hexaclorán)
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)

hexaédru
гексае́др

hexán
гекса́н

hexóză
гексо́за

hibridizáre
гібридиза́ція

hibridizáreaorbitálilor
гібридиза́ціяорбіта́лей

hibridizáreinterspecífică
міжвидова́гібридиза́ція

hibridizáreintraspecífică
внутрішньови́довагібридиза́ція

hibridizáreîndepărtată
відда́ленагібридиза́ція

hibrízi
гібри́ди

hidráre
гідрува́ння

hidrát;
гідра́т

hidratáre
гідрата́ція

hidratát,hidrogeniciculát(atóm
deCarbón)
гідро́ваний,гідрогенізо́ваний(а́том
Карбо́ну)

hidratdeamóniu;amoniác
нашати́рнийспирт

hidrátdecarbón;glucídă
вуглево́д

hidrobióneţi
гідробіо́нти

hidrocarbúrăalifátică
аліфати́чнийвуглево́день

hidrocarbúrăaromátică
аромати́чнийвуглево́день

hidrocarbúrănesaturátă
ненаси́ченийвуглево́день

hidrocarbúrăsaturátă
наси́ченийвуглево́день

hidrofíl
гідрофі́льний

hidrofób
гідрофо́бний

hidrogén
гідроге́н

hidrogenáre
гідрогеніза́ція

hidrogencarbonát
гідрогенкарбона́т

hidrogén(oxíd,peroxíd)
гідроге́н(окси́д,перокси́д)

hidrogénsulfurát
сірково́день

hidrohenortofosfát
гідрогенортофосфа́т

hidrolíza(proteínelor,estérilor,
amidónului,zaharózei,sắrii,
celulózei)
гідро́ліз(білкі́в,есте́рів,крохма́лю,
сахаро́зи,со́лі,целюло́зи)

hidrolíză
гідро́ліз

hidrosféră
гідросфе́ра

hidrostáticăşielectrodinámică
гідроста́тикаіелектродина́міка

hidroxíd
гідрокси́д

hidroxíl
гідрокси́л

hidrúră
гідри́д

hieroglíf
ієро́гліф

hífe
гі́фи

higrométru
гігро́метр

hil
ру́бчик

hiléa
гіле́я

hinduísm
індуї́зм

híperadresáre
гіперпосила́ння

hipérbolă
гіпе́рбола

hipermetropíe
далекозо́рість

hípertéxt
гіперте́кст

hipertoníe
гіпертоні́я

hipocicloíd
гипоциклої́да

hipoclorít
гіпохлори́т
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H habitát
місцезроста́ння

hácker
ха́кер

haidamáci
гайдама́ки

haidúci
опри́шки(повста́нці)

haiducíe
опри́чнина

halogén
галоге́н

halogenáre
галогенува́ння

halogenátdeápă
галогеново́день

halterebalansiere
дзи́жчальця

hánsa
Га́нза

harddisk
жорстки́ймагні́тнийдиск

hárdware,echipaméntulúnui
sistémelectrónic
апара́тнезабезпе́чення

hártacromozómului
ка́ртахромосо́ми

hártareţélei
мере́жнака́рта

hártădecontúr
ко́нтурнака́рта

hártăgeográfică
географі́чнака́рта

hártăistórică
істори́чнака́рта

hártăsinóptică
синопти́чнака́рта

hátman
ге́тьман

hatmanát
Гетьма́нщина

hắrţicognitíve
ка́ртизна́нь(когніти́вніка́рти)

hắrţieconómice
ка́ртиекономі́чні

hắrţigeográfice
ка́ртигеографі́чні

hắrţilegenéticealecromozómilor
генети́чніка́ртихромосо́м

hắrţitemátice
ка́ртитемати́чні

hắrţitopográfice
ка́ртитопографі́чні

hătmăníe
гетьмана́т

hârtíe
папі́р

hârtíepéntrufiltrát
фільтрува́льнийпапі́р

hectár
гекта́р

héliu
ге́лій

hematít
гемати́т

hemoautotrófi
хемоавтотро́фи

hemodialíză
гемодіа́ліз

hemofilíe
гемофілі́я

hemoglobínă
гемоглобі́н

hemotrófi
хемотро́фи

hepatítă
гепати́т

heptán
гепта́н

hermafrodíţi
гермафроди́ти

hertz(Hz)
герц

heteroatóm
гетероа́том

heterocromatínă
гетерохромати́н

heterocromozómi
гетерохромосо́ми

heterotrófi
гетеротро́фи

heterozigót
гетерозиго́та

68

H

h
a
b
ita

t

253

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



G

g
u
v
e
rn

á
re

67

grúpaamídă(peptídică)
амі́дна(пепти́дна)гру́па

grúp(aldehídic,hidroxílic,
carbonílil,carboxílic,característic)
гру́па(альдегі́дна,гідрокси́льна,
карбоні́льна,карбокси́льна,
характеристи́чна)

grupáre
угрупо́вання

grupáreaatómilor
угрупо́ванняа́томів

grupáreaimáginilor
групува́ннямалю́нків

grúpăamíno
аміногру́па

grúpăcarboxíl
карбокси́льнагру́па

grúpăhidroxílă
гідрокси́льна(гідро́кси-)гру́па

grúpăpeptídică
пепти́днагру́па

grúpcarboníl
карбоні́льнагру́па

grupdeeleménteîntr-unsistém
periódic
гру́паелеме́нтівуперіоди́чнійсисте́мі

grúpdeînlănţuire
гру́пазче́плення

grúpdelúcru
робо́чагру́па

grupecológic
екологі́чнагру́па

grúpfuncţionál
функціона́льнагру́па

grupindustriálşifinanciár
промисло́во-фіна́нсовагру́па

grupsangvín
гру́пакро́ві

grúpuldesimetríe
гру́пасим́етрії

grúpulfeníl
фені́льнагру́па

grúpulHélsinchi
Ге́льсінськагру́па

grupúlmetíl
мети́льнагрупа

grúpulnítro
нітрогру́па

grúpurianoníme
аноні́мніугрупо́вання

grúpurideriváte
похідні́гру́пи(ОУН)

grupúripersonalizáte
персоніфіко́ваніугрупо́вання

guanină
гуані́н

gubérnie
губе́рнія

gudrón
гудро́н

GULAG
ГУЛА́Г

gúrăaúnuirâu
ги́рлорі́чки

gúşă
во́ло

guturai,rinită
не́жить

guvernáregenerálămilitáră
військо́вегенера́л–губерна́торство

254

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



glucométru
глюко́метр

glucóză
глюко́за

golf
зато́ка

gonorée,blenoragie
гоноре́я

gospodăríeprivátă
привла́снювальнегоспода́рство

gráben
гре́бінь

gráber,prográmdecolectáre
aanumítorinformáţii
гра́бер

grad
гра́дус

grád(Célsius,Kélvin)
гра́дус(Це́льсія,Ке́львіна)

gráddecomparáţie
сту́піньпорівня́ння

grad(dedisociére,deoxidáre,
depolimerizáre)
сту́пінь(дисоціа́ції,оки́снення,
полімериза́ції)

graddeocupáreapopuláţiei
за́йнятістьнасе́лення

grádedecomparáţieale
adjectívelor
сту́пеніпорівня́нняприкме́тників

grádedecomparáţiealeadvérbelor
сту́пеніпорівня́нняприслі́вників

gradiéntdeconcentrare
градіє́нтконцентра́ції

grádulmonómului
сте́піньодночле́на

grádulpolinómului
сте́піньмногочле́на

graffiti,inscŕipţie
графі́ті

gráfic
гра́фік

gráfică
гра́фіка

gráficăderástru
ра́стровагра́фіка

gráficăvectoriálă
ве́кторнаграфі́ка

gráficuldrúmului
гра́фікшля́ху

gráficulfúncţiei
гра́фікфу́нкції

gráficulfúncţieicudóuăvariábile
гра́фікрівня́нняздвома́змі́нними

gráficulfúncţieiliniáre
гра́фікліні́йноїфу́нкції

gráficulmişcăriicórpului
гра́фікру́хуті́ла

gráficulproporţionalitắţiidirécte
гра́фікпрямо́їпропорці́йності

gráficulúneiecuáţiiliniárecudóuă
variábile
гра́фікліні́йногорівня́нняздвома́
змі́нними

gráficulvitézei
гра́фікшви́дкості

grafít
графі́т

gramátică
грама́тика

gráne
гра́ни

graţiére
амні́стія

gravúră
гравю́ра

grădínăzoológică
зоопа́рк

grădínibotánice
ботані́чнісади́

grămăjoáră
гру́дочка

grăsími
жири́

grăsími(naturále,artificiále)
жир(натура́льний,шту́чний)

greşeálădepunctuáţie
пунктуаці́йнапоми́лка

greutáte
нава́жка

grévă
страйк

grilájededifrácţie
дифра́кційнігра́тки

grilaluiPunnett
реші́ткаПенне́та

grílămoduláră
мо́дульнасі́тка

grípă
грип

grosíme
товщина́

grotésc
гроте́ск
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ghicitoáre
за́га́дка

ghid,conducătór
провідни́к

ghidelectrónic
електро́ннийпосі́бник

ghiliméle
лапки́

giberelíne
гіберелі́ни

gigantísm
гіганти́зм

gimnospérme
голонасі́нні

gíps
гіпс

giroscópic
гігроскопі́чний

giruétă
флю́гер

GIS(sistémegeoinformaţionále)
ГІС(географі́чніінформаці́йні
систе́ми)

gladiatór
гладіа́тор

glandaluiCowper
купе́роваза́лоза

glándaprostátică(prostátă)
передміхуро́ваза́лоза(проста́та)

glándatiroídă
щитоподі́бназа́лоза

glándăcusecréţiemíxtă
за́лозизмі́шаноїсекре́ції

glándădesecréţieextérnă
(exorcine)
за́лозизо́внішньоїсекре́ції
(екзокри́нні)

glándăsericigenă
павути́нназа́лоза

glánde
за́лози

glándedesecréţieintérnă
(endocrine)
за́лозивну́трішньоїсекре́ції
(ендокри́нні)

glándedigestíve
травні́за́лози

glándelevérzi
зеле́ніза́лози

glándemamáre
моло́чніза́лози

glándenectarifére
некта́рники

glándeparatiroide
паращитоподі́бніза́лози

glándesaliváre
слинні́за́лози

glándesebacée
са́льніза́лози

glándesexuále
стате́віза́лози

glándesudoripáre
потові́за́лози

glándesuprarenále
наднирко́віза́лози

glanglioninérvoşi
нерво́вівузли́

glás,voce
го́лос

glicerát
гліцера́т

gliceríl
гліцери́л

glicerínă,glicerol
гліцеро́л

glicínă
гліци́н

glicocálix(structuriglicoproteidice)
глікока́лікс

glicogén
глікоге́н

glicól(alcoóldiatómic)
гліко́ль(двоа́томнийспирт)

glicolipíde
гліколіпі́ди

glicolíză
гліко́ліз

glob
гло́бус

globalizáre
глобаліза́ція

globoculár
очне́я́блуко

glomerulonefrítă
гломерулонефри́т

glosár
глоса́рій

glucagón
глюкаго́н

glucíde
вуглево́ди

glucídecompléxe
складні́вуглево́ди

glucídesímple
вуглевод́ипрості́
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gél
гель

gémeni
близнюки́

gen
рід

génă
ген

gene
ві́ї

génelecuplátedúpăsex,genele
înlănţuitecusexul
зче́пленізіста́ттюге́ни

generalizáre
генераліза́ція

generatoáreacilíndrului
твірна́цилі́ндра

generatoáreacónului
твірна́ко́нуса

generatórdeosciláţii
electromagnétice
генера́торелектромагні́тнихколива́нь

generáţieasexuátă
нестате́вепоколі́ння

„generáţiepierdútă”
«втра́ченепоколі́ння»

generáţiesexuálă
стате́вепоколі́ння

génereglatoáre
регулято́рніге́ни

génestructurále
структу́рніге́ни

genética
гене́тика

genéticapopuláţiilor
гене́тикапопуля́цій

génfeminín
жіно́чийрід

génliterár,stíl
жанр

genmuzicál-teatrál
мю́зикл

génneútru
сере́днійрід

genocíd
геноци́д

genofónd
генофо́нд

genóm
гено́м

genotíp
геноти́п

gentrificáre
джентрифіка́ція

génulmasculín
чолові́чийрід

génulsubstantívelor
рідіме́нників

genúnchicotilidonál
підсім’ядо́льнеколі́но

geografíapopuláţiei
геогра́фіянасе́лення

geografíe
геогра́фія

geografíeeconómícă
економі́чнагеогра́фія

geografíefízică
фізи́чнагеогра́фія

geografíepolítică
політи́чнагеогра́фія

geografíesociálă
суспі́льнагеогра́фія

geoíd
гео́їд

geologíe
геоло́гія

geometríe
геоме́трія

geomorfologíe
геоморфоло́гія

geopolítică
геополі́тика

germániu
герма́ній

gérmen
проро́сток

gerontologíe
геронтоло́гія

gerúnziicuaspéctimperfectív
дієприслі́вникинедоко́наноговиду

gerúnziicuaspéctperfectív
дієприслі́вникидоко́наноговиду

gerúnziu
дієприслі́вник

gheáre
кі́гті

gheáţă
лід

ghéizere
ге́йзери

gheţárdemúnte,decalótă
льодови́кгірськи́й,покри́вний

gheţárdeşelf
ше́льфовийльодовик
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G G3,„Máreletrei”
«Вели́катрі́йка»

gấnd,meditáţie
ду́ма

gadjét
га́джет

galáctici
гала́ктики

galeríapădúrilor
галере́йніліси́

gáliu
га́лій

galvanizáre
оцинко́вування

galvanométru
гальвано́метр

galvanostegíe
гальваносте́гія

gámaderadiáţii
гамма-випромі́нювання

gametogenéză
гаметогене́з

gaméţi
гаме́ти

gandhísm
ґанди́зм

garanţíidedrépturişiobligáţii
гара́нтіїправтаобо́в’язків

garnitúră
гарніту́ра

gasteropóde
черевоно́гімолю́ски

gastrítă
гастри́т

gastruláţie
гаструля́ція

gastrúlă
га́струла

gazasfixiánt
чадни́йгаз

gazasociát
попу́тнийгаз

gazcirculánt
циркуляці́йнийгаз

gazdădefinitivă
остато́чнийхазя́їн

gazdăintermediáră
проміжни́йхазя́їн

gáz(deápă,decócs,naturál,
petroliér,uscát)
газ(водяни́й,ко́ксовий,приро́дний,
супу́тнийна́фтовий,сухи́й)

gazdefurnál
пічни́йгаз

gazdesintéză
си́нтез-газ

gáze
га́зи

gázfulminánt
гриму́чийгаз

gázgeneratór
генера́торнийгаз

gazideál
ідеа́льнийгаз

gazificáreacombustíbilului
газифіка́ціяпа́лива

gázlichefiát
скра́пленийгаз

gáznaturál
приро́днийгаз

gazneinflamábil
негорю́чийгаз

gaznóbil
благоро́днийгаз

gazolínă
газолі́н

gazós(prodúsulreácţiei)
газува́тий(проду́ктреа́кції)

gazrarefiát
розрі́дженийгаз

găsíreaînnatúră
знахо́дженняуприро́ді

găzduíre,servíciudegăzduíreweb
хо́стинг

gândíre
ми́слення

gândíreabstráctă
абстра́ктнеми́слення

gândíreecológică
екологі́чнеми́слення

gândírespecífică
конкре́тнеми́слення
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fúncţialímbii
фу́нкціямо́ви

fúncţiaproporţionalitắţiidirécte
фу́нкціяпряма́пропорці́йність

fúncţiaputérecuexponéntîntrég
фу́нкціястепене́вазці́лим
пока́зником

fúncţiaputérecuexponéntnaturál
фу́нкціястепене́вазнатура́льним
пока́зником

fúncţiaputérecuexponéntraţionál
фу́нкціястепене́вазраціона́льним
пока́зником

fúncţie
фу́нкція

fúncţie,schémacercetắrii
фу́нкція,схе́мадослі́дження

fúncţieconstántă
фу́нкціяста́ла

fúncţiecontínuă
фу́нкціянепере́рвна

fúncţieconvéxăînjos
фу́нкціяопу́клавниз

fúncţieconvéxăînsus
фу́нкціяопу́клавго́ру

fúncţiecrescătoáre
фу́нкціязроста́юча

fúncţiedescrescătoáre
фу́нкціяспадна́

fúncţiediscontínuă
фу́нкціярозривна́

fúncţieexponenţiálă
фу́нкціяпоказнико́ва

fúncţieimpáră
фу́нкціянепа́рна

fúncţieinfinítmáre
фу́нкціянескінче́нновели́ка

fúncţieinfinítmícă
фу́нкціянескінче́нномала́

fúncţieintegrábilăpeunsegmént
фу́нкціяінтегро́вананавідрі́зку

fúncţieinversábilă
фу́нкціяоборо́тна

fúncţieínversă
фу́нкціяобе́рнена

fúncţieliniáră
фу́нкціяліні́йна

fúncţielogarítmică
фу́нкціялогарифмі́чна

fúncţielógică
логі́чнафу́нкція

fúncţiemonotónă
фу́нкціямоното́нна

fúncţiepáră
фу́нкціяпа́рна

fúncţieperiódică
фу́нкціяперіоди́чна

fúncţiiáledréptului
фу́нкціїпра́ва

fúncţiialestátului
фу́нкціїдержа́ви

fúncţiilocáleextréme
екстре́мумфу́нкціїлока́льний

fúncţiireciprócínverse
фу́нкціївзає́мнообе́рнені

funcţionalísm
функціоналі́зм

funcţionárdestat
держа́внийслужбо́вець

funcţionáreaautomátăaínimii
автома́тіяробо́тисе́рця

fundamentalísmislámic
ісла́мськийфундаменталі́зм

fungicid
фунгіци́д

furnál
до́меннапіч

furtúnă
шторм

furtúnădepraf
пилова́бу́ря

fusdediviziúne
верете́нопо́діл(кліти́ни)

fúseoráre
годи́нніпояси́

fuziúne
ро́зплав
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fotoautotrófi
фотоавтотро́фи

fotografíe
фотогра́фія

fotoluminescénţă
фотолюмінесце́нція

fotoperiodísm
фотоперіоди́зм

fotosintéză
фотоси́нтез

fótosistém
фотосисте́ма

fototrófi
фототро́фи

fractúră
перело́м

frácţiapropán-bután
пропа́н-бута́новафра́кція

frácţieinfinítă
дрібнескінче́нний

frácţieireducrtíbilă
дрібнескоро́тний

frácţieneregulátă
дрібнепра́вильний

frácţieregulátă
дрібпра́вильний

frácţiezecimálăperiódică
дрібперіоди́чнийдесятко́вий

frácţiiordináre
дро́бизвичайні

frácţiizecimále
дро́бидесятко́ві

fracţiúneademásă(aeleméntului
însubstánţă,acomponéntului
înaméstec,asubstánţeidizolváte)
ма́совача́стка(елеме́нтавречовині́,
компоне́нтавсу́міші,розчи́неної
речовини́)

fracţiúne(degazolínă,degaz,
denáftă,depropán-bután)
фра́кція(газолі́нова,га́сова,
лігрої́нова,пропа́н-бута́нова)

fragmentare
дро́блення

fragméntdeimágine
фрагме́нтзобра́ження

fránciu
фра́нцій

fráză
складне́ре́чення

frázăformátăprincoordonáre
складносуря́днере́чення

frázăformátăprinjuxtapúnere
(fắrăconjúncţii)
безсполучнико́вескладне́ре́чення

frázăformátăprinsubordonáre
складнопідря́днере́чення

frazeologíe
фразеоло́гія

frăţíe
бра́тство

frăţíibisericéşti
церко́внібра́тства

frânáre
гальмува́ння

frecvénţacíclicăaosciláţiei
armónice
частота́циклі́чнагармоні́йного
колива́ння

frecvénţădetáct(aceásuluiintérn)
та́ктовачастота́

freón
фрео́н

fréscă
фре́ска

fricţiúnederuláre
тертя́ко́чення

frigidérchímic,congelatór
холоди́льникхімі́чний

fróndă
Фро́нда

frontatmosfériccald,réce
атмосфе́рнийфронтте́плий,холо́дний

frontiérasanitáră
саніта́рнийкордо́н

frontiérădestat
держа́внийкордо́н

frontpopulár
Наро́днийфро́нт

fróntulúndei
хвильови́йфронт

fructcompús
суплі́ддя

fructóză
фрукто́за

frúnză
лист́ок

fulumen,filum,încrengătură
тип

fúncţiabooleánă
фу́нкціябу́лева

fúncţiadeosciláţiearmónică
фу́нкціягармоні́йногоколива́ння

fúncţiaintegrátăaadevắrului
фу́нкціяі́стинності
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formúlalogaritmắrii
фо́рмулалогарифмува́ння

formúlapătrátuluidiferénţei
фо́рмулаквадра́тарізни́ці

formúlapătrátuluisúmei
фо́рмулаквадра́тасу́ми

formúlaperimétrului
dreptúnghiului
фо́рмулапери́метрапрямоку́тника

formúlaperimétruluipătrátului
фо́рмулапери́метраквадр́ата

formuláre
формулюва́ння

formúlasínusuluitotálalsúmei
фо́рмуласи́нусасу́ми

formúlasúmeicósinusurilor
фо́рмуласу́мико́синусів

formúlasúmeicotangéntelor
фо́рмуласу́микота́нгенсів

formúlasúmeicúburilor
фо́рмуласу́микубі́в

formúlasúmeisínusurilor
фо́рмуласу́миси́нусів

formúlasúmeitangéntelor
фо́рмулазага́льноїсумита́нгенсів

formúlasúmeitotáleatangéntei
фо́рмулата́нгенсасу́ми

formúlatransformắriiprodúsului
fúncţiilortrigonométriceînprodús
фо́рмулиперетво́реннясу́ми
тригонометри́чнихфу́нкційвдобу́ток

formúlatransformắriiprodúsului
fúncţiilortrigonométriceînsúmă
фо́рмулиперетво́реннядобу́тку
тригонометри́чнихфу́нкційвсу́му

formúlavolúmuluicúbului
фо́рмулаоб'є́́муку́ба

formúlavolúmuluiparalelipipédului
dreptúnghic
фо́рмулаоб'є́мупрямоку́тного
паралелепі́педа

formúlă
фо́рмула

formúlădestructúră,deconstitúţie
структу́рнафо́рмула

formúlă(electrónică,moleculáră,
semistructurálă,structurálă)
фо́рмула(електро́нна,молекуля́рна,
напівструкту́рна,структу́рна)

formúlăgenerálă(formúlabrútă,
formúlamoleculárăacompúsului)
зага́льнафо́рмула(бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рнафо́рмуласполу́ки)

formúlăsemistructurálă
напівструкту́рнафо́рмула

formúleleadunắrii
фо́рмулидодава́ння

formúlelederedúcere
фо́рмулизве́дення

formúleşinotaţii
фо́рмулийпозна́чення

formúletrigonométrice
фо́рмулитригонометри́чні

fórţaascensionálăaarípii
підійма́льнаси́лакрила́літака́

fórţafrecắrii,alunecắrii
си́латертя́ко́взання

fórţaluiAmpér
си́лаАмпе́ра

fórţamótrice
руші́йнаси́ла

fórţaviéţii(înteoríavitalístă)
життє́васи́ла(увіталісти́чнійтео́рії)

fórţă,putére
си́ла

fórţădegravitáţie
си́латяжі́ння

fórţăelectromotórie
електроруші́йнаси́ла

fórţămagnétică
магні́тнаси́ла

fórţăreactívădetracţiúne
реакти́внаси́латя́ги

fórţeelectrostáticedeatrácţie
електростати́чніси́липритяга́ння

fórţeextérne
сторо́нніси́ли

fórţenucleáre
я́дерніси́ли

fórum
фо́рум

fóseoceánice,grópiabisále
глибоково́дніжолоби́

fosfát
фосфори́т

fosfínă
фосфі́н

fosfolipíde
фосфоліпі́ди

fósfor
фо́сфор

fosfúri
фосфі́́д

fosgén
фосге́н
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formatárea
форматува́ння

formatáreadíscului
форматува́нняди́ска

formatáreadocuméntului
форматува́ннядокуме́нта

formatárecondiţionátă
умо́внеформатува́ння

formátededáte
форма́тида́них

formátprinjuxtapúnere(fắră
conjúncţii)
безсполучнико́вий

formátulfişiérului
форма́тфа́йлу

formaţiúnereticulátă
ретикуля́рнаформа́ція

fórmavitálăaplántelor
життє́вафо́рмаросли́н

fórmazecimálădescríere
afrácţiilor
десятко́вафо́рмаза́писудро́бів

fórmă
ф́орма

fórmăastátului
фо́рмадержа́ви

fórmăcíclicăaglucózei
глюко́зициклі́чнафо́рма

fórmăcondiţionátăavérbului
умо́внийспо́сібдієсло́ва

fórmăgramaticálăacuvấntului
грамати́чнафо́рмасло́ва

fórmăipotétică
гіпотети́чнафо́рма

fórmăscúrtăaadjectívului
коро́ткафо́рмаприкме́тника

fórmăsféricădeorbitálelectrónic
сфери́чнафо́рмаелектро́нноїорбіта́лі

formăvocatívă,cázvocatív
кли́чнафо́рма,кли́чнийвідмі́нок

fórmedecomportamént
фо́рмиповеді́нки

fórmedetranzíţie,detrecere
перехідні́фо́рми

fórmelecomunicắrii
фо́рмиспілкува́ння

fórmelecuvấntului
фо́рмисло́ва

fórmelereliéfului
фо́рмирельє́фу

fórmelevorbírii
фо́рмимо́влення

fórmepersonálealevérbului
особо́віфо́рмидієсло́ва

formól
формалі́н

formúlaarguméntuluidúblu
фо́рмулиподві́йногоаргуме́нту

formúlaarguméntuluitríplu
фо́рмулипотрі́йногоаргуме́нту

formúlaárieidreptúnghiului
фо́рмулапло́щіпрямоку́тника

formúlaárieipătrátului
фо́рмулапло́щіквадра́та

formúlaárieitriúnghiului
echilaterál
фо́рмулапло́щірівносторо́ннього
трику́тника

formúlacósinusuluitotálalsúmei
фо́рмулако́синусасу́ми

formúlademicşoráreagrádului
фо́рмулипони́женнясте́пеня

formúladiferénţeicósinusurilor
фо́рмуларізни́ціко́синусів

formúladiferénţeicotangéntelor
фо́рмуларізни́цікота́нгенсів

formúladiferénţeicúburilor
фо́рмуларізни́ціку́бів

formúladiferénţeipătrátelor
фо́рмуларізни́ціквадра́тів

formúladiferénţeisínusurilor
фо́рмуларізни́ціси́нусів

formúladiferénţeitangéntelor
фо́рмуларізни́ціта́нгенсів

formúladiferénţeitotále
atangéntei
фо́рмулата́нгенсарізни́ці

formúladiferénţeitotáledecósinus
фо́рмулако́синусарізни́ці

formúladiferénţeitotáledesínus
фо́рмуласи́нусарізни́ці

formúlagenerálăatérmenului
naşírului
фо́рмулазага́льначлена
послідовності

formúlagenerálăderecurénţă
фо́рмуларекуре́нтна

formúlaînmulţíriiprescurtáte
фо́́рмуласкоро́ченогомно́ження

formúlajumătắţiideargumént
фо́рмулиполови́нногоаргуме́нту

formúlalentílei
фо́рмулалі́нзи

formúlaleucocítară
лейкоцита́рнафо́рмула

262

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



fluídvâscós
в’язка́рідина́

fluór
фтор

fluorescénţă
флуоресце́нція

fluorizáre
фторува́ння

fluorúră
флуори́д

fluorúrădehidrogén
фторово́день

fluorúrăiónică
флуори́д-іо́н

flux,fondáţie
флюс

flúxdeelectróni
поті́келектро́нів

fluxluminós
світлови́йпоті́к

fluxmagnétic
магні́тнийпоті́к

flúxulvorbírii
мо́внийпоті́к

flúxuridemắrfuri
ванта́жніпото́ки

flúxurileşireflúxurile
припли́виівідпли́ви

foáiedestíclă
листове́скло

foámete
Голодомо́р

focár
фокус

focárulladistánţă
фо́куснаві́дстань

foiletón
фейлето́н

foios
кни́жка(шлу́нок)

foíţeembrionáre
зародко́вілистки́

folclór
фолькло́р

folosíreaneraţionálăanatúrii
нераціона́льнеприродокористува́ння

folwark(tipdegospodăríre)
фільва́рок

fondánţi
флю́си

fondeecrán
екра́нназаста́вка

fóndlexicáldebáză
основни́йсловнико́вийфонд

Fóndulmonetárinternaţionál(FMI)
Міжнаро́днийвалю́тнийфонд(МВФ)

fóndulnaturálderezerváţii
alUcraínei
приро́дно-запові́днийфондУкраї́ни

foném
фоне́ма

fonétică
фоне́тика

fónt
шрифт

fóntă,tuci
чаву́н

fórmaaldehídeideglucóză
глюко́зиальдегі́днафо́рма

fórmabázeidedáte
фо́рмаба́зида́них

fórmacíclicăaglucózei
циклі́чнафо́рмаглюко́зи

fórmacomplétăaadjectívului
по́внафо́рмаприкме́тника

fórmacuvấntului
словофо́рма

fórmadeviáţăaceluláră
некліти́ннафо́рмажиття́

formaldehídă
формальдегі́д

fórmameníscului
фо́рмамені́ска

fórmanedeterminátăavérbului
(infinitív)
неозна́ченафо́рма(інфініти́в)
дієсло́ва

formáreacuvíntelor
словосклада́ння,словоскла́дення

formáreadesedimént
утво́ренняо́саду

formáreadespóri
спороутво́рення

formáreasólului
ґрунтоутво́рення

formáreaspéciei;speciáţie
видоутво́рення

formáreaspúmei
піноутво́рення

formáreastátului
державотво́рення

formárenaţionál-militáră
націона́льневійсько́веформува́ння

fórmastándardamonómului
станда́ртнийви́глядодночле́на
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fíbre
ворси́нки

fíbrenaturále
воло́кнанатура́льні

fíbresintétice
воло́кнасинтети́чні

fibrínă
фібри́н

fibrinogén
фібриноге́н

ficát
печі́нка

fiér
фе́рум

fiérbere
кипі́ння

figúră
фігу́ра

figúrăautomátă
автофігу́ра

figúrăderotáţie
фігу́раоберта́ння

figúridestíl
фігу́римо́ви

figúriegale
фігу́рирі́вні

figúrisimiláre
поді́бніфігу́ри

fílă
вкла́дка

filiere
павути́ннаборо́давка

filogenéză
філогене́з

filogeníe
філогені́я

filologíe
філоло́гія

filtráre
фільтра́ція

filtráreînDBMS
фільтрува́ннявСУБД

filtráreînET
фільтрува́ннявЕТ

fíltregráfice
графі́чніфі́льтри

fíltru
фі́льтр

finalitáteaalgorítmului
скінче́нністьалгори́тму

fiórd
фіо́рд

fir,sấrmă
дріт

fíşadelúcru
робо́чийлист

fişiér
файл

fişiérascúns
прихо́ванийфайл

fişiérdesistém
фа́йловасисте́ма

fişíerdetéxt
те́кстовийфайл

fişiéremédiadigitále
подка́сти(блогка́сти)

fitocenóză
фітоцено́з

fitofági
фітофа́ги

fitohormóni
фітогормо́ни

fízicamoleculáră
молекуля́рнафі́зика

fízicăcuántică
ква́нтовафізика

fiziologíe
фізіоло́гія

flácără
по́лум’я

flácărăfumigénă
кі́птя́вепо́лум’я

flácărăluminoásă
світне́по́лум’я

flegmátic
флегма́тик

fléim,răzbóiverbál,cárenuáre
nimíccomúncutémainiţiálă
флейм

fliş
фліш

floáre
кві́тка

floém
флое́ма

flóră
фло́ра

flotáţie
флота́ція

fluctuaţiipopulaţionale
популяці́йніхви́лі(хви́ліжиття́)

flud,mesájnetemáticpeinternét
флуд
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fázainiţiálăaoscilaţieiarmonice
гармоні́чнеколива́ння,початко́ва
фа́за

fázădispersátă
дисперсі́йнафа́за

fărămiţarepolítică
політи́чнароздро́бленість

făt
плід

fâneaţă
лука́

fecundáre
заплі́днення

fecundáreaintérnă
вну́трішнєзаплі́днення

fecundareartificiálă
шту́чнезаплі́днення

fecundáredúblă
подві́йнезаплі́днення

federáţie
федера́ція

feminísm
феміні́зм

fenilamín
феніламі́н

fenílradicál
фені́л-радика́л

fenól
фено́л

fenolát
феноля́т

fenolátdeión
феноля́т-іо́н

fenolftaleínă
фенолфталеї́н

fenologíe
феноло́гія

fenomén(biológic,fízic,chímic)
я́вище(біологі́чне,фізи́чне,хімі́чне)

fenoménchímic
хімі́чнея́вище

fenoménfízic
фізи́чнея́вище

fenoménóptic
опти́чнея́вище

fenoménulcolonialítăţii
я́вищеколоніа́льності

fenotíp
феноти́п

fereástradocuméntului
вікно́докуме́нта

fereástră
вікно́

fereástrădeaplicáţii
вікно́дода́тка

fereástrădedialóg
діало́говевікно́

fereástrăoválă
ова́льневікно́

ferígi
па́пороті

férmădeanimále
звірофе́рма

fermént,enzímă
ферме́нт

fermentáţie
фермента́ція

fermentáţie;dospíre
броді́ння

fermentáţie;dospíre
(asubstánţelorzaharoáse)
броді́ння(цукри́стихречови́н)

fermentáţieacidoláctică
молочноки́слеброді́ння

fermentáţiealcoólică
спиртове́брод́іння

fermentáţie(asubstánţelor
zaharoáse)
збро́джування(цукри́стихречови́н)

feroaliáje
фероспла́ви

ferobacterii
залізобакте́рії

fertilizáreexterioáră
зо́внішнєзаплі́днення

féţeleopúseáleparalelipipédului
dreptunghiulár
гра́ніпрямоку́тногопаралелепі́педа
протиле́жні

feudalísm
феодалі́зм

feúdă
фео́д

fíbrăartificiálă
шту́чневолокно́

fíbrădein
льняне́волокно́

fíbrăpoliamídică
поліамі́дневолокно́

fíbrăpoliestérică
поліесте́ровеволокно́

fíbrăsintétică
синтети́чневолокно́
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F fábulă
ба́йка

fáctor
фа́ктор

fáctoriabiótici
абіоти́чнічи́нники

factoriál
факторіа́л

fáctoriantrópici
антропоге́ннічи́нники

fáctoriclimatérici
кліматотві́рнічи́нники

fáctoridemédiu
чи́нникисередо́вища

fáctoridestres
стрес-фа́ктори

fáctoriecológici
екологі́чніфа́ктори(чи́нники)

fáctoriecológiciantrópici
антропоге́нніекологі́чніфа́ктори

fáctoriecológicibiótici
біоти́чніекологі́чніфа́ктори

fáctorielementáriaievolúţiei
елемента́рніфа́кториеволю́ції

fáctoriideaşezáreaindustríei
чи́нникирозмі́щеннявиробни́цтва

fáctoriievolúţiei
фа́кториеволю́ції

fáctorRhésus
ре́зус-фа́ктор

facţiúnedegazolínă
газолі́новафра́кція

fagocite
фагоци́ти

fagocitóză
фагоцито́з

famílie
сім’я́

famílie,série,grúpădeeleménte
роди́нахімі́чнихелеме́нтів

famílieadoptívă
прийо́мнасім’я́

famíliedelímbi
сім'я́мов

famíliilingvístice
мо́внісі́м’ї

fanón
кито́вийвус

fantasmagoríe
фантасмаго́рія

fantebranhiále
зя́бровіщіли́ни

fáptejurídice
юриди́чніфа́кти

faptistóric
істори́чнийфакт

faraón
фарао́н

farínge
гло́тка

fascículconducătór
провідни́йпучо́к

fascículedelumínă
світлові́пучки́

fascículifíbro-vasculári
суди́но-волокни́стіпучки́

fascíe
фа́сція

fascísm
фаши́зм

fáţalaterálăapiramídei
бічна́гра́ньпірамі́ди

fáţalaterálăaprísmei
бічна́гра́ньпри́зми

fáţaparalelipípedului
dreptúnghiular
граньпрямоку́тногопаралелепі́педа

fáţapoliédrului
граньмногогра́нника

fáţaúnghiuluidiédru
граньдвогра́нногокута́

fáţaúnghiuluitriédru
граньтригра́нногокута́

fáţie
фа́ція

fázadedistribúţie
фа́зарозпо́ділу

fázadeîntunéricafotosintézei
темнова́фа́зафотоси́нтезу

fázadelumínăafotosintézei
світлова́фа́зафотоси́нтезу
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expansionísm
експансіоні́зм

expansiúne
експа́нсія

experiénţealeatórii
експериме́нтивипадко́ві

experimént
експериме́нт

experiméntdepróbă
про́бнийекспериме́нт

experiméntsígur
безпе́чнийекспериме́нт

experiméntulluiLébedev
до́слідЛєбє́дєва

expiráţie
ви́дих

explicáţie
поя́снення

explózie
ви́бух

explóziedemográfică
демографічнийвибух

explozív
вибухі́вка

exponát
експона́т

exponént
експоне́нта

exponéntulputérii
показни́ксте́пеня

expórt
е́кспорт

expórtulfişiérului
е́кспортфа́йлу

exprésie
ви́раз

exprésiealgébrică
ви́разалгебраї́чний

exprésiearitmétică
арифмети́чнийви́раз

exprésiecondiţionátă
умо́внийви́раз

exprésiecuvariábile
ви́раззізмі́нними

exprésiedesubradicál
підкорене́вийви́раз

exprésieidiomátică
ідіо́ма

exprésieincidéntă
вставне́словосполу́чення

exprésieîntreágă
ви́разці́лий

exprésieliterálă
ви́разбу́квений

exprésielógică
логі́чнийвираз

exprésielógică,lafeladevărátă
логі́чнийви́раз,тото́жньоі́стиний

exprésienumérică
ви́разчислови́й

exprésiiidénticegále
тото́жнорі́вніви́рази

expresivitáteavorbírii
вира́зністьмо́влення

exprimáre
ви́словлення

exprimáreórală
у́снемо́влення

exprimắrilógicechivalénte
ви́словленнялогі́чноеквівале́нтні

exténsianúmeluidefişiér
розши́ренняі́меніфа́йлу

externalizáre
аутсо́рсинг

extrácţiaminerálelor
видобува́нняко́ри́снихкопа́лин

extrácţiasubstánţei
добува́нняречовини́

extrácţie
екстра́кція

extrácţieindustriálă
промисло́вевидобува́ння

extráge
екстрагува́ти

extrágereafáctoruluidesub
sémnulrădăcínei
ви́несеннямно́жниказ-підзна́ка
ко́реня

extrásetemátice
темати́чніви́писки

extrém
екстре́мум

extremitắţileárcului
кі́нцідуги́

extremitắţilelínieifrấnte
кі́нціла́маної

extremitắţilesegméntului
кі́нцівідрі́зка

extrémulfúncţiei
екстре́мумфу́нкції
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etichétă
ярли́к

etíl
ети́л

etilénă
етиле́н

etilenglicól
етиленгліко́ль

etíletanoát
етилетано́ат

etimologíe
етимоло́гія

etínă
ети́н

etníe
е́тнос

etnonímică
етноні́міка

etologíe
етоло́гія

eubactérii
еубакте́рії

eucarióte
еукаріо́ти

eucariótemonoceluláre
однокліти́нніеукаріо́ти

eucromatínă
еухромати́н

eufemísm
евфемі́зм

euglénăvérde
евгле́назеле́на

eurointegráţie
євроінтегра́ція

„Euromaidán”
«Євромайда́н»

evacuáre
евакуа́ція

evaluáreavalórilorpắrţilordin
stấngaşidindreáptaáleecuáţiei
оці́нказначеньлі́воїтапра́воїчасти́н
рівня́ння

evaporáreaápeidecătreplántă
випаро́вуванняводи́росли́ною

evaporáreaelectrónilor
розпаро́вуванняелектро́нів

evaporarealichidelor
випа́рюваннярідини́

evaporárea(lichídului)
випаро́вування(рідини́)

evaporáreşicondensáre
випаро́вуванняіконденса́ція

evenimént
поді́я

evenimént,frecvénţă
поді́я,частот́а

eveniméntadevărát(veritabil)
поді́ядостові́рна(вірогі́дна)

eveniméntaleatóriu
поді́явипадко́ва

eveniménteegálposíbile
поді́їрі́вноможли́ві

eveniménteegálprobábile
поді́їрівноймові́рні

eveniménteincompatíbile
поді́їнесумі́сні

eveniméntelementár
поді́яелемента́рна

eveniméntfavorábil
поді́ясприя́тлива

eveniméntimposíbil
поді́янеможли́ва

eveniméntopús
поді́япротиле́жна

evolúţie
еволю́ція

evolúţiebiochímică
біохімі́чнаеволю́ція

evolúţieneconjugată
неспря́женаеволю́ція

ÉvulMédiu
Сере́днівіки́

excentricitáte
ексцентрисите́т

excépţie,abátere
ви́няток

excépţie,abátere(delarégulă)
ви́няток(ізпра́вила)

excés
на́длишок

excésulexecutórului
ексце́свикона́вця

excitáţie
збу́дження

excreţie
ви́ділення

executáreaalgorítmului
вико́нуваністьалгори́тму

executór
викона́вець

exocitóză
екзоцито́з

„exódintelectuál”
«відпли́вумі́в»

268

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



epitéliuciliát
епіте́лійві́йчастий

epitéliucorpusculár
ві́йчастийепіте́лій

epitéliuglandulár
залози́стийепіте́лій

epitét
епі́тет

epócadebronz
бро́нзовийвік

epócadefiér
залі́знийвік

epócadefiertimpuríe
ра́ннійзалі́знийвік

epócadepiátră
кам’яни́йвік

epócă
епо́ха

epopéi
били́ни

épos
е́пос

eprubétă
пробі́рка

éraarhaică
архе́йськае́ра

éracainozóică
кайнозо́йськае́ра

éramezozóică
мезозо́йськае́ра

éranóuă
нова́е́ра

érapaleozóică
палеозо́йськае́ра

éraproterozóică
протерозо́йськае́ра

éră
е́ра

erbicíd
гербіци́д

ereditáte
спадко́вість

ereditátecitoplasmátică
цитоплазмати́чнаспадко́вість

ereditáteextranucleáră
позая́дернаспадко́вість

eretíc
єрети́к

ergonomíe
ергоно́міка

eritrocíte
еритроци́ти

eróisecundári
другоря́днігеро́ї

eróulíric
ліри́чнийгерой

eróulprincipál
головни́йгеро́й

eróuromántic
романти́чнийгеро́й

eroziúneasólurilor
еро́зіяґрунті́в

eroziúnebiológică
біологі́чневиві́трювання

esenţa
есе́нція

esénţasubiéctului
су́тністьпредме́тноїо́бласті

esperánto
еспера́нто

estér
есте́р

esterificáre
естерифіка́ція

estrogén
естроге́н

etajáre
я́русність

etán
ета́н

etanoát
етано́ат

etanól
етано́л

etápadecréştere
ста́діяро́сту

etápadediviziune
ста́діяпо́ділу

etápă
ста́дія

etatísm
етати́зм

etér(dietilát,dimetilát)
ете́р(діети́ловий,димети́ловий)

eterocíclu;cíclueterogén
гетероци́кл

etiáj
ме́жень

éticăecológică
екологі́чнае́тика

etichétareţélei
мере́жнийетике́т

etichétavorbírii
мо́внийетике́т
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emulgatór
емульга́тор

emúlsie
ему́льсія

encefál,creier
головни́ймо́зок

encefalítă
енцефалі́т

enciclopedíe
енциклопе́дія

enciclopedíeelectrónică
електро́ннаенциклопе́дія

enciclopedíşti
енциклопеди́сти

endémice
енде́міки

endocárd
ендока́рд

endocitóză
ендоцито́з

endocrinologíe
ендокриноло́гія

endospérm
ендоспе́рм

endotéliu
ендоте́лій

eneolític
енеолі́т

energíacấmpuluieléctricalunúi
condensatórplat
ене́ргіяелектри́чногопо́ляплоско́го
конденса́тора

eneŕgiacấmpuluimagnétic
ене́ргіямагні́тногопо́лястру́му

energíacấmpuluimagnétic
albobinei
ене́ргіямагні́тногопо́лякоту́шки

energíadecomunicáre
ене́ргіязв’язку́

energíadelegáreanucléelor
atómice
ене́ргіязв’язку́а́томнихя́дер

energíainterioáră
вну́трішняене́ргія

energíaintérnăasubstánţei
вну́трішняене́ргіяречовини́

energíapotenţiálăacórpuluiridicát
deasúprapămấntului
потенціа́льнаене́ргіяті́ла,пі́днятого
надземле́ю

energíapotenţiálăainteracţiúnii
gravitaţionáleapúnctelormateriále
потенціа́льнаене́ргіягравітаці́йної
взаємоді́їматеріа́льнихто́чок

energíapotenţiálăaunúiarc
deformátelástic
потенціа́льнаене́ргіяпру́жно-
деформо́ваноїпружи́ни

energíe
ен́ергія

energíecinétică
кінети́чнаене́ргія

energíepotenţiálă
потенціа́льнаене́ргія

energíespecíficădecomunicáre
(delegătúră)
пито́маене́ргіязв’язку́

entodérmă
ентоде́рма

entropíe
ентропі́я

enúnţ
фра́за

enzíme
ферме́нти

enzímedigestíve
травні́ферме́нти

eparhíe
єпа́рхія

epicárd
епіка́рд

epicéntrulcutrémurului
епіце́нтрземлетру́су

epidemíe
епіде́мія

epidemiologíe
епідеміоло́гія

epidérmă
епіде́рма(шкі́рка)

epididím
прида́ткияє́чка

epíforă
епі́фора

epiglótă
надгорта́нник

epigrámă
примо́вка

epilepsíe
епіле́псія

epilóg
епіло́г

epistazie
епіста́з

270

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



electrónică(structúră,densitáte,
orbítă,natúralegătúriichímice,
formúlă)
електро́нна(будо́ва,густина́,
орбіта́ль,приро́дахімі́чногозв’язку́,
фо́рмула)

electrónicomúni
спі́льніелектро́ни

electróniîmperecheáţi,pári
спа́реніелектро́ни

electrónneîmperecheát,impár
неспа́ренийелектро́н

electrostátică
електроста́тика

elemént
елеме́нт

eleméntbivalént
двовале́нтнийелеме́нт

eleméntchímic
хімі́чнийелеме́нт

eleméntchímicdispersát
розсі́янийхімі́чнийелеме́нт

eleméntcvadrivalént
чотиривале́нтнийелеме́нт

eleméntdecontról
елеме́нткерува́ння

elémentdejargón
жаргоні́зм

eleméntdetranzíţie
перехідни́йелеме́нт

eleméntealeteoríeirelativitắţii
елеме́нтитео́ріївідно́сності

eleméntebiogéne
біоге́нніелеме́нти

elementedeopticăfizică
елеме́нтифізи́чноїо́птики

eleméntefigurative
фо́рменіелеме́нти

eleménteleprincipálealelentílei
основні́елеме́нтилі́нзи

eleménteorganogéne
органоге́нніелеме́нти

eleméntmetálic
металі́чнийелеме́нт

eleméntmonovalént
одновале́нтнийелеме́нт

eleméntnemetál
неметалі́чнийелеме́нт

eleméntnutritív
живи́льнийелеме́нт

eleméntpentavalént
п’ятивале́нтнийелеме́нт

eleméntrar
рі́дкіснийелеме́нт

eleméntsemivalént
семивале́нтнийелеме́нт

eleménttrivalént
тривале́нтнийелеме́нт

eleméntulVólta
елеме́нтВо́льта

elévulmeşteşugárului
у́ченьремісника́

eliberáreadeiraţionalitáte
anumitóruluifrácţiei
зві́льненнявідірраціона́льності
взнаме́нникудро́бу

elimináre
еліміна́ція

eliminárea,ştérgerea(pételor)
ви́далення(плям)

elimináre(impuritắţi)
ви́лучення(до́мішок)

eliminá(ştérge)
ви́далити

elinísm
елліні́зм

elípsă
е́ліпс

elocaţie
ехолока́ція

emancipáre
емансипа́ція

embriogenéză
ембріогене́з

embriologíe
ембріол́огія

embrión
ембріо́н

embrión;gérmene
за́родок

embrionizáre
ембріоніза́ція

emfiteóză
емфіте́взис

emigrárepolítică
політи́чнаемігра́ція

emigráţie
емігра́ція

emigráţie(politicăşidemuncă)
емігра́ція(політи́чнататрудова́)

emisférecerebrále
півку́ліголовно́гомо́зку

emísietermoelectrónică
термоелектро́ннаемі́сія
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ecuáţiaióno-moleculárădereácţie
(complétă,scurtátă)
йо́нно-молекуля́рнерівня́нняреа́кції
(по́вне,скоро́чене)

ecuáţialuiBernoulli
рівня́нняБерну́ллі

ecuáţialuiClapeyron
рівня́нняКлапейро́на

ecuáţialuiEinsteinpentrueféctul
fotoeléctric
рівня́нняЕйнште́йнадляфотоефе́кту

ecuáţiamoleculárăareácţiei
молекуля́рнерівня́нняреа́кції

ecuáţiastắriigázuluiideál(ecuáţia
Menelyev-Clapeyron)
рівня́нняста́нуідеа́льногога́зу
(рівня́нняМєндєлє́єва-Клапейро́на)

ecuáţie
рівня́ння

ecuáţiechímică
хімі́чнерівня́ння

ecuáţiecudóuăvariábile
рівня́нняздвома́змі́нними

ecuáţiedegrádulaltréilea
рівня́ннятеплово́гобала́нсу

ecuáţiediferenţiálă
рівня́ннядиференціа́льне

ecuáţieexponenţiálă
рівня́нняпоказнико́ві

ecuáţieiraţionálă
рівня́нняірраціона́льне

ecuáţieliniárăcudóuăvariábile
рівня́нняліні́йнездвома́змі́нними

ecuáţieliniárăcuovariábilă
рівня́нняліні́йнезодніє́юзмі́нною

ecuáţielogarítmică
рівня́ннялогарифмі́чне

ecuáţietermochímică
термохімі́чнерівня́ння

ecuáţietrigonométricăomogénă
degráduln
рівня́ннятригонометри́чнеоднорі́дне
n-госте́пеня

ecuáţiiexponenţiál-putére
рівня́нняпоказнико́во-сте́пеневе

editáreaunéicắrţipéstehotáre
тамвида́в

editórdetext
те́кстовийреда́ктор

eféctdeséră
парнико́вийефе́кт

eféctecapiláre
капіля́рнія́вища

eféctedeanimáţie
анімаці́йніефе́кти

eféctfóto
фотоефе́кт

eféctulCompton
ефе́ктКо́мптона

eféctultérmicalreácţieichímice
теплови́йефе́ктхімі́чноїреа́кції

eféctulTyndall
ефе́ктТінда́ля

eficacitáteaalgorítmului
результати́вністьалгори́тму

ejaculáre
еякуля́ція

elasticitáteapolimérului
еласти́чністьполіме́ру

eléctrică
еле́ктрика

electricitátestátică
стати́чнаеле́ктрика

electrizáre
електриза́ція

electrocardiográmă
електрокардіогра́ма

electrochímică(sériaactivitắţii
metálelor,protécţieîmpotríva
coroziúnii)
електрохімі́чний(ряднапру́гмета́лів,
за́хиствідкоро́зії)

electród
електро́д

electrodinámică
електродина́міка

electroforéză
електрофоре́з

electrolít
електролі́т

electrolítsláb
слабки́йелектролі́т

electrolíttáre
си́льнийелектролі́т

electrolíză
електро́ліз

electroluminiscénţă
електролюмінесце́нція

electrométru
електро́метр

electrón
електро́н

electróndevalénţă
вале́нтнийелектро́н

electronegativitáte
електронегати́вність
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E ebonítă
ебоні́т

echilibráreacântárelor
зрівнова́жуваннятерезі́в

echilíbruchímic
рівнова́гахімі́чна

echilíbrucombustíbilo-energétic
па́ливно-енергети́чнийбала́нс

echilíbrudinámic
динамі́чнарівнова́га

echilíbruhidrológic
во́днийбала́нс

echilíbruinstabíl
нестійка́рівнова́га

echilíbrulenergéticalorganísmului
енергети́чнийбала́нсоргані́зму

echilíbrultérmic
теплова́рівнова́га

echilíbrustabíl
стійка́рівнова́га

echipaménte
устаткува́ння

echipaméntedecurăţáre(epuráre)
очисні́спору́ди

echipaméntedelaboratór
обла́днаннялаборато́рне

echipaménteperiférice
перифері́йнеобла́днання

echivalénţaexprésiilor
еквівале́нтністьви́словлень

echivalénţapredicátelor
еквівале́нтністьпредика́тів

eclectísm
екле́ктика

eclimétru
еклі́метр

eclípsădelúnă
мі́сячнезате́мнення

eclípsătotálă
по́внезате́мнення

eclúză
шлюз

ecológiccurát
екологі́чночи́стий

ecologíe
еколо́гія

economíadecomándă-
administratívă
еконо́мікакома́ндно-адміністрати́вна

economíadepiáţăsociálă
соціа́льнери́нковегоспода́рство

economíadinúmbră
тіньова́еконо́міка

economíamắrfurilor
господа́рствотова́рне

economíamondiálă
світове́господа́рство

economíareprodúcerii
відтво́рювальнегоспода́рство

economíedepiáţă
еконо́мікари́нкова

economíedirectívă
директи́внаеконо́міка

economíenaturálă
натура́льнегоспода́рство

economíetotalitáră
тоталіта́рнаеконо́міка

ecosistém
екосисте́ма

ecosistémartificiál
шту́чнаекосисте́ма

ecosistémeinstabíle
нестабі́льніекосист́еми

ecosistémestabíle
стабі́льні(стійкі́)екосисте́ми

ecosistémnaturál
приро́днаекосисте́ма

ecosóndă
ехоло́т

ecrán
екра́н

ecrántactíl(sensíbil)
се́нсорнийекра́н

ectodérm
ектоде́рма

ecuatór
еква́тор

ecuatórulsférei
еква́торку́лі

ecuáţiadeúndăstaţionáră
рівня́ннястоя́чоїхви́лі
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dréptullalibertáteadegândíre
şireligioásă
свобо́дасвіто́глядуівіросповіда́ння

dreptúnghi
прямоку́тник

drépturiconéxe
сумі́жніправа́

drépturideproprietáte
майнові́права́

drépturileómului
права́люди́ни

drepturíleómuluişicetăţeánului
права́люди́ниігромадя́нина

drépturinedeclaráte
немайнові́права́

driopitéci
дріопіте́ки

dríver
дра́йвер

drójdii
дрі́жджі

drum,cále
шлях

dúne
дю́ни

duodén
дванадцятипа́лаки́шка

durál,duralumíniu
дюра́ль(дюралюмі́ній)

durátaprocésului(reácţiei)
трива́лістьпроце́су(реа́кції)

durátaviéţii
трива́лістьжиття́

duritáteaápei
тве́рдість(жо́рсткість)води́

duritáteacarbónicăaápei
карбона́тнатве́рдістьводи́

duritátenecarbonátă(constántă)
aápei
некарбона́тна(пості́йна)тве́рдість
води́

duzínă
дю́жина

dо́uăpúncte
двокра́пка
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diviziúneainternaţionálăamúncii
міжнаро́днийпо́ділпра́ці(МПП)

diviziúneamúncii
по́ділпра́ці

diviziúneareducţională
редукці́йнийпо́діл

diviziúnecelulárăbináră
біна́рнийпо́ділкліти́ни

diviziúneteritoriálă(geográfică)
amúncii
територіа́льнийпо́ділпра́ці
(географі́чнийпо́ділпра́ці)

dizaharídă
дисахари́д

dizaharíde
дисахари́ди

dizenteríe
дизентері́я

dizinterieamebiană
аме́бнадизентері́я(амебіа́з)

dizolváre
розчи́нення

djaz
джаз

doctrínă
доктри́на

documént
докуме́нт

documéntcompilát(integrát)
скла́дений(інтегро́ваний)докуме́нт

dodecaédru
додека́едр

dolomítă
доломі́т

doméniu
доме́н

doméniudeactivitáte
предме́тнага́лузь

doméniudedefiníţiealfúncţiei
о́бластьви́значенняфу́нкції

doméniuldedefiníţiealpredicátelor
о́бластьви́значенняпредика́тів

dominánt
доміна́нт

dominánţă
домінува́ння

domináţăcomplétă
по́внедомінува́ння

domináţăincomplétă
непо́внедомінува́ння

dominión
домініо́ни

donor(alperéchiielectrónice)
до́нор(електро́нноїпари́)

dop
про́бка

dosár
па́пка

dosárrădăcínă
корене́вийкатало́г

(a)dóualímită
дру́гачудо́ваграни́ця

dózăderádiaţieabsorbítă
погли́нутадо́завипромі́нювання

dózăechivaléntăderadiáţie
еквівале́нтнадо́завипромі́нювання

dreáptă
пряма́

dreáptădecoordonáte
координа́тнапряма́

drept
пра́во

drépt,jurisprudénţă
правозна́вство

dreptcivíl
циві́льнепра́во

dreptcomerciál
госпо́дарськепра́во

dreptdeautór
а́вторськепра́во

dreptdeproprietáte
пра́вовла́сності

drépteceseintersecteáză
пря́мі,щоперетина́ються

dreptelectorálactív
акти́вневи́борчепра́во

drépteparaléle
парале́льніпрямі́

drépteperpendiculáre
пря́міперпендикуля́рні

dreptfunciár
Земе́льнепра́во

dreptinternaţionál
міжнаро́днепра́во

dreptpenál
криміна́льнеправопору́шення

DréptulconstituţionálalUcraínei
Конституці́йнепра́воУкраї́ни

dréptuldeMágdeburg
магдебу́рзькепра́во

dréptulfamíliei
сіме́йнепра́во
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discreditáre
дискредита́ція

discréţie
дискре́тність

discriminánta
дискриміна́нт

discrimináre
дискриміна́ція

discúrs(referát)
до́повідь(рефера́т)

discúţie
диску́сія

disidenţíe
дисиде́нтство

disjúncţiaexprésiilor
диз’ю́нкціяви́словлень

disjúncţiapredicátelor
диз’ю́нкціяпредика́тів

disociá
дисоціюва́ти

disociéreaelectrónilor
дисоціа́ціяелектролі́тів

disociéreelectrolítică
електроліти́чнадисоціа́ція

disociéregraduálă
ступі́нчатадисоціа́ція

dispersáre
диспе́рсія

dispérsialumínii
диспе́рсіясві́тла

displáy
диспле́й

disponibilitátearesúrselor
ресурсозабезпе́ченість

dispozitív
при́стрій

dispozitívaritméticşilógic
арифме́тико-логі́чнийпри́стрій

dispropórţiieconómice
диспропо́рціїекономі́чні

dispútecomerciále
госпо́дарськіспо́ри

distánţadelaunpunctladreáptă
ві́дстаньвідто́чкидопрямо́ї

distánţadíntredóuădrépteparaléle
ві́дстаньміжпарале́льнимипрями́ми

distánţadíntrepúncte
ві́дстаньміжто́чками

distánţainternucleáră
між’я́дернаві́дстань

distánţăfocálă
фока́льнаплощина́

distiláre
перего́нка

distiláreafracţionárăapetrólului
фракці́йнаперего́нкана́фти

distiláreauscátăalémnului
суха́перего́нкадеревини́(піро́ліз)

distoníe
дистоні́я

distribuíreadúpăprobabilitắţi
розпо́ділзаймові́рностями

distribuíreamărímiialeatórii
розпо́ділвипадко́воївеличини́

distribuíreavariábileialeatórii
розпо́ділвипадко́воївеличини́

distributív
дистрибути́в

distributivitáte
дистрибути́вність

distribúţiadensitắţiielectrónice
розпо́ділелектро́нноїгустини́

distribúţiaeleméntelorchímice
поши́ренняхімі́чнихелеме́нтів

distribúţia(eleméntelorchímice,
substánţelor)
розповсю́дження(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)

distribúţiaúndelorrádio
поши́реннярадіохви́ль

distrúcţiaproteínelor
дестру́кціябілкі́в

distrúgere(agríleicristálice,
acristálului,amolecúlei,alegătúrii
chímice)
руйнува́ння(кристалі́чноїґра́тки,
криста́лу,моле́кули,хімі́чного
зв’язку́)

divergénţă
диверге́нція

diversificáreaecomomíei
диверсифіка́ціягоспода́рства

divizáreîntreágă
ді́ленняна́ціло

diviziúne
по́ділка

diviziuneacelúlalarăbinară
по́ділкліти́нина́впіл

diviziuneacelúlei
по́ділкліти́ни

diviziúneageográfică(teritoriálă)
amúncii
географі́чний(територіа́льний)по́діл
пра́ці
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diferénţaînpotenţiál
різни́цяпотенціа́лів

diferénţă
різни́ця

diferénţădecúburi
різни́цякубі́в

diferénţădepătráte
різни́цяквадра́тів

diferénţădepolinoáme
різни́цямногочле́нів

diferénţăomológică
гомологі́чнарізни́ця

diferénţe
різнова́ги

diferenţiálul
диференціа́л

diferenţiére
диференціа́ція

diferenţiéreacelúlelor
диференціа́ціякліти́н

dificultátespaţiálă
утру́дненняпросторо́ве

difrácţialumínii
дифра́кціясві́тла

difrácţiaválurilor
дифра́кціяхвиль

difrácţie
дифра́кція

difteríe
дифтері́я

difúzie,difuziune
дифу́зія

digéstiaintraceluláră
внутрішньокліти́ннетра́влення

digéstie
тра́влення

digéstiecavitară
порожни́ннетра́влення

digéstieextérnă(extraintestinală)
зо́внішнє(позакишко́ве)тра́влення

digéstieextraceluláră
позакліти́ннетра́влення

digéstieparenterálă
пристінко́ветра́влення

dimensiúneaimáginii
ро́змірзобра́ження

dimensiúneasimbólului
ро́змірси́мвола

dimensiúneatabélului
ро́зміртабли́ці

dimensiúnilepáginii
ро́зміристорі́нки

dimensiúnileparalelipipédului
ви́мірипрямоку́тногопаралелепі́педа

dimensiúnilevérsurilor
віршо́віро́зміри

dimetilamínă
диметиламі́н

dimorfísmsexuál
стате́вийдиморфі́зм

dinámicacórpului
дина́мікаті́ла

dinamísm
динамі́чність

dinamítă
динамі́т

dinozáuri
диноза́ври

dínţi
зу́би

dínţiincisívi
різці́

dioxíddecarbón
вуглеки́слийгаз

dioxíddesulf
сірчи́стийгаз

dipeptídă
дипепти́д

diplomaţíacăsătoríei
шлю́бнадиплома́тія

dipól
дипо́ль

directoáre
директри́са

directoríe
Директо́рія

dirécţialegătúrii
на́прямзв’язку́

direcţionárealegătúriicovalénte
напра́вленістьковале́нтногозв’язку́

disbacterióză
дисбактеріо́з

dísc
диск

díscdesistém
систе́мнийдиск

disciplínădemúncă
трудова́дисциплі́на

dísclógic
логі́чнийдиск

discmagnéticflexíbil
гнучки́ймагні́тнийдиск

discóptic
опти́чнийдиск
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dezurbanizáre
дезурбаніза́ція

dezvoltáre
ро́звиток

dezvoltareaextensivăaeconomiei
екстенси́внийро́звитокеконо́міки

dezvoltáreaindividuálă
aorganísmului
індивідуа́льнийро́звитокоргані́зму

dezvoltáreaintensívăaeconomíei
інтенси́внийро́звитокеконо́міки

dezvoltáreaplántelor
ро́звитокросли́ни

dezvoltáreconstántă
ста́лийро́звиток

dezvoltárecumetamorfoză
incomplétă
ро́звитокзнепо́внимперетво́ренням

dezvoltárecutransformáre
complétă
ро́звитокзпо́внимперетво́ренням

dezvoltárediréctă
прями́йро́звиток

dezvoltáreembrionáră
зародко́вийрозвиток

dezvoltáreindiréctă
непрями́йро́звиток

dezvoltáreindiréctă
cumetamorfoză
непрями́йро́звитокзперетво́ренням

dezvoltárepostembrionáră
постембріона́льнийро́звиток

diabétzaharát
цукро́вийдіабе́т

diafrágmă
діафра́гма

diagonálaparalelipipédului
діагона́льпаралелепі́педа

diagonálapatrulatérului
діагона́льчотирику́тника

diagonálapoliédrului
діагон́альмногогра́нника

diagonálapoligónului
діагона́льмногоку́тника

diagrámaalgorítmului
блок-схе́маалгори́тму

diagrámaclimatológică
кліматодіагра́ма

diagrámă
діагра́ма

diagrámăcirculáră
діагра́макругова́

diagrámăcubáre
діагра́масто́впчаста

diagrámăîncorporátă
вбудо́ванадіагра́ма

dialéct
діале́кт

dialéct,exprésiepopuláră
гові́рка

dialectísm
діалекти́зм

dialectologíe
діалектоло́гія

dialóg
діало́г

diamagnetísm
діамагне́тики

diamánt
алма́з

diamétrulcércului
діа́метркру́га

diamétrulcircumferínţei
діа́метрко́ла

diamétrulcórpului
діа́метрті́ла

diamétrulsférei
діа́метрку́лі

diapazón
діапазо́н

diapozitív
слайд

diásporă
діа́спора

diástolă
діа́стола

diclormetán
дихлоромета́н

dictatór
дикта́тор

dictatúrăregálă
королі́вськадиктату́ра

dictiozóm
диктіосо́ма

dicţionár
словни́к

dicţionárelectrónic
електро́ннийсловни́к

dicţionárexplicatív
тлума́чнийсловни́к

dieléctric
діале́ктрики

dieléctricinepolári
неполя́рнідіеле́ктрики
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deschíde,accesá
відкри́ти

deschídereaparantézelor
розкриття́дужо́к

descompúnere
розклада́ння

descompúnereadiferénţeicúburilor
înfáctori
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
кубі́в

descompúnereadiferénţei
pătrátelorînfáctori
розклада́ннянамно́жникирізни́ці
квадра́тів

descompúnereanúmărului
înnúmerepríme
ро́зкладчисла́напрості́чи́сла

descompúnereapolinómului
înfáctori
розклада́ннянамно́жники
многочле́на

descompúnereasúmeicúbului
înfáctori
розклада́ннянамно́жникису́микубі́в

descompúnereavéctorului
розклада́нняве́ктора

descompúnerecanónică
каноні́чнийро́зклад

descríere
о́пис

desculacizáre
розкурку́лення

desén
рису́нок

desfăşurátacilíndrului
розго́рткацилі́ндра

desfăşurátacónului
розго́рткако́нуса

desfăşurátacúbului
розго́рткаку́ба

desfăşurátaparalelipipédului
dreptúnghic
розго́рткапрямоку́тного
паралелепі́педа

desfăşurátapiramídeipatrulatére
розго́рткачотирику́тноїпіраміди

desfăşurátapoliédrului
розго́рткамногогра́нника

deshidratáre
дегідрата́ція

désing
диза́йн

desórbţie
десо́рбція

despărţíre,dezlipíre
відще́плення

despărţíreînjumătáte
напівро́зпад

destalinizáre
десталініза́ція

destinatár
адреса́тмо́влення

destrămárefeudálă
феода́льнароздро́бленість

deşertificáre
опусте́лення

deşéuri
відхо́ди

detáliuartístic
худо́жнядета́ль

detergéntsintétic
синтети́чнийми́йнийза́сіб(СМЗ)

determináreaalgorítmului
ви́значеність(детерміно́ваність)
алгори́тму

determináreanúmăruluidúpă
procéntelelúi
знахо́дженнячисла́зайого́відсо́тками

determináreaprocéntelordíntr-un
númăr
знахо́дженнявідсо́тківвідчисла́

deţínereaproprietắţii
володі́ннямайно́м

deutériu
дейте́рій

dextrínă
декстри́н

dezagregáre
виві́трювання

dezasimiláţie(catabolísm)
дисиміля́ція(катаболі́зм)

dezghéţ
Відли́га

dezindustrializáre
деіндустріаліза́ція

dézinstaláre
деінсталя́ція

dezintegráre,scindáre
розще́плення

dezintegrárebéta
бе́таро́зпад

dezintegráreradioactívă
радіоакти́внийро́зпад

dezoxiribóză
дезоксирибо́за
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denaturáreaproteínelor
денатура́ціябілкі́в

denaturát
денатура́т

dendríte
дендри́ти

densitáte
густина́

densitáteacuréntului
густина́стру́му

densitáteapopuláţiei
густота́насе́лення

densitátearelatívăagázului
відно́снагустина́га́зу

denudáţie
денуда́ція

denumírigenerále(substantíve
comúne)
зага́льніна́зви

denumírigeográficepróprii
вла́снігеографі́чніна́зви

denumíri(substantíve)próprii
вла́сніна́зви

denumíritriviále
тривіа́льніна́зви

depăşírealímiteideapăráre
necesáră
переви́щеннямежнеобхі́дноїоборо́ни

dependénţaínversproporţionálă
обе́рненапропорці́йназале́жність

dependénţarezisténţeispecífice
ametálelorşielectrolíţilor
latemperatúră
зале́жністьпито́могоо́порумета́лів
іелектролі́тіввідтемперату́ри

dependénţă
зале́жність

dependénţădiréctproporţionálă
пря́мапропорці́йназале́жність

deplasáre
перемі́щення

deplasárea(densitắţiielectrónice,
echilíbruluichímic)
змі́щення(електро́нноїгустини́,
хімі́чноїрівнова́ги)

deplasmolíză
деплазмо́ліз

depopuláre
депопуля́ціянасе́лення

deportáre
депорта́ція

depózit
родо́вище

depózitedemineréu
по́кладируди́

depresiúni
низови́ни

depúneriantropogénecuaternáre
четверти́нніантропоге́нніві́дклади

derívagénelor
дрейфге́нів

derívaghéţei
дрейфкри́ги

deriváre
диференціюва́ння

derivátaadóua
похідна́дру́га

derivátacấtului
похідна́ча́стки

derivátadeórdinuln
похідна́n-гопоря́дку

derivátafúncţieicompúse
похідна́скла́деноїфу́нкції

derivátafúncţiilorelementáre
похідн́іелемента́рнихфу́нкцій

derivátaprodúsului
похідна́добу́тку

derivátasúmei
похідна́су́ми

derivátă
похідна́

dérmă(piélepropriu-zisă)
де́рма(вла́снешкі́ра)

descărcáre
розря́дка

descărcáreaneindependéntă
agázului
несамості́йнийга́зовийрозря́д

descărcárecoronáră(princoroánă)
коро́ннийрозря́д

descărcáreeléctricăcuárc
дугови́йрозря́д

descărcáreiniţiálă
початко́везаванта́ження

descărcáreîngáz
га́зовийрозря́д

descărcárescânteioásă
іскрови́йрозря́д

descărcárespontánăîngáz
самості́йнийга́зовийрозря́д

descăzút
зме́ншуване

deschétă
диске́та
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D daltonídă
дальтоні́д

daltonísm
дальтоні́зм

darwinísm
дарвіні́зм

dáte
да́ні

dáte(condíţiilesárcinii)
да́ні(умо́визада́чі)

dátemultimédia
мультимеді́йніда́ні

dăunătóridecultúriagrícole
шкідники́сільськогоспо́дарських
культ́ур

de-alúngulsécoluluialXIX-lea
«довгеХІХстоліття»

débitulápei
во́днийстік

decarboxiláre
декарбоксилюва́ння

deceleráreareácţieichímice
упові́льненняхімі́чноїреа́кції

decembríşti
декабри́сти

decentralizáreaadministrắrii
децентраліза́ціяуправлі́ння

decimétrucub
кубі́чнийдециме́тр

declináre
відмі́на

declináre,conjugáre
відмі́нювання

declinắrilesubstantívului
ти́пивідмі́німе́нників

decodáreamesájului
декодува́нняповідо́млення

decolonizáre
деколоніза́ція

decupá,tăiá
ви́різати

dedúcţie
деду́кція

dedurizáreaápei
пом’я́кшенняводи́

deficít
дефіци́т

definíţiaclásicăaprobabilitắţii
озна́ченняймові́рностікласи́чне

definíţiageométricăaprobabilitắţii
озна́ченняймові́рностігеометри́чне

definíţiastatísticăaprobabilitắţii
озна́ченняймові́рностістатисти́чне

defólt
дефо́лт

deformắrielástice
пру́жнідеформа́ції

deformắriinelástice(plástice)
непру́жні(пласти́чні)деформа́ції

défragmentárea
дефрагмента́ція

degeneráre
дегенера́ція

degeneráreagenerálă
зага́льнадегенера́ція

dehârtíe
паперо́вий

dehidráre
дегідрува́ння

dehidrogenáre
дегідрогеніза́ція

deióni(legătúră,schímb)
йо́нний(зв’язо́к,о́бмін)

deîmpărţítul
ді́лене

dejécţii
се́лі

delimitáreafrontiérei
деліміта́ціякордо́ну

déltă
де́льта

demarcáreafrontiérei
демарка́ціякордо́ну

democraţíe
демокра́тія

democraţíeparlamentáră
парла́ментськадемокра́тія

democraţíepopuláră
наро́днадемокра́тія

demonstráţie
демонстра́ція

démos
де́мос
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cuvấntdínlímbaslávăvéche
старослов’яні́зм

cuvấntgeneralizatór
узага́льнюючесло́во

cuvấntincidént
вставне́сло́во

cuvấntinvariábil
незмі́ннесло́во

cuvấntmaşinál
маши́ннесло́во

cuvấntparazitár
сло́во-парази́т

cuvấntulautórului
мо́ваа́втора

cuvấntulprincipál
головне́сло́во

cuvínteauxiliáre
службо́віслова́

cuvíntecorelatíve
співвідно́сні(кореляти́вні)слова́

cuvíntecurădăcínăcomúne
спільнокорене́віслова́

cuvíntecuvaloárestilístică
стилісти́чнозаба́рвленіслова́

cuvíntedelegătúră
сполу́чніслова́

cuvíntedeoríginestrăínă
іншомо́вніслова́

cuvíntedeuzgenerál
загальновжи́ваніслова́

cuvínteformáteprinabreviére
складноскоро́ченіслова́

cuvínteînrudíte
однокорене́віслова́

cuvíntemonosemántice
однозна́чніслова́

cvadrilión
квадрильйо́н

cоblee,melcmemranos
зави́тка
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cultalpersonalitắţii
культосо́би

cultúralímbii
культу́рамо́ви

cultúrăarheológică
археологі́чнакульту́ра

culturădeţesúturi
культу́раткани́н

cultúrăelitáră
еліта́рнакульту́ра

cultúrăinformaţionálă
інформаці́йнакульту́ра

cultúrăînmásă
ма́совакульту́ра

cultúrideplantáţii
плантаці́йнікульту́ри

cúmpănădeápe
вододі́л

cumpărắri
за́купи(селя́ни)

cuneifórm
клино́пис

cuosíngurăbáză
одноосно́вність

cúplucăsătorít
подру́жжя

cupón-rúblă
купо́но–карбо́ванець

cúpru
ку́прум

cuptórdecocseríe
ко́ксовапіч

cuptórmetalúrgic,furnál
марте́нівськапіч

cuptórtubulár
тру́бчастапіч

curăţáre
очи́стка

curăţáre(absórbţie)
вбира́ння(поглина́ння)

cúrbăvariaţionálă
варіаці́йнакрива́

cúrbedeórdinuldói
криві́дру́гогопоря́дку

curéntdeindúcţie
індукці́йнийструм

curénteléctric
струмелектри́чний

curénteléctricconstánt
пості́йнийелектри́чнийструм

curénteléctricîndiferítemédii
електри́чнийструмурі́зних
середо́вищах

curénteléctricînelectrolíţi
електри́чнийструмвелектролі́тах

curénteléctricîngáze
електри́чнийструмуга́зах

curénteléctricînmetale
електри́чнийструмумета́лах

curénteléctricînvid
електри́чнийструмвва́куумі

curénteléctricvariábil
змі́ннийелектри́чнийструм

cúrentpulsatór
пульсу́ючийструм

curénţi(oceánici,demáre)
те́чії(океані́чні,морські́)

curgán
курга́н

curíe
кюрі́

cursív
курси́в

cursór
повзуно́к

cursór(indicatór)
курс́ор

cursórultéxtului
те́кстовийкурсо́р

Cúrtea(Judecătoría)
ConstituţionálăaUkrainei
Конституці́йнийСудУкраї́ни

cúrţiledearbitráj
трете́йськісуди́

cutículafrúnzei
шкі́рочкалистка́

cutículă
кути́кула

cutíecraniánă
черепна́коро́бка

cutíepoştálăelectrónică
електро́ннапошто́васкри́нька

cutíetorácică
грудна́клі́тка

cutreipicioáre
трино́га

cutrémurdepămấnt,seísm
землетру́с

cuunsíngurelectrón
одноелектро́нний

cuvấntdependént
зале́жнесло́во

38

C

cu
lt

283

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



C

cu
lo

a
re

37

cristál
криста́л

cristalín
кришта́лик

cristalizáre
кристаліза́ція

cristalohidrát(hidratcristalizat)
кристалогідра́т

cristálulácului
го́лчастийкриста́л

critériiledeasemănáre
atriúnghiurilor
озна́киподі́бностітрику́тників

critériiledeegalitáte
atriúnghiurilor
озна́кирі́вностітрику́тників

critériiledeegalitáte
atriúnghiurilordreptúnghice
озна́кирі́вностіпрямоку́тних
трику́тників

critériiledeparalelísmaldréptelor
озна́кипарале́льностіпрями́х

critériiledreptúnghiului
озна́кипрямоку́тника

critériileparalelográmului
озна́кипаралелогра́ма

critériilerómbului
озна́киро́мба

critériilespéciilor
крите́ріїви́ду

critériiletriúnghiuluiisoscél
озна́кирівнобе́дреноготрику́тника

critériu
озна́ка

critériudedivizibilitáte
озна́каподі́льності

crízaCaríbă
Кари́бськакри́за

críza(Germániei)dinBerlín
Берлі́нськакри́за

crízădemográfică
демографі́чнакри́за

crízăecológică
екологі́чнакри́за

crízăeconómicămondiálă
світова́економі́чнакри́за

crízăsistémică
систе́мнакри́за

crízebiocenótice
біоценоти́чнікри́зи

crocodíli
крокоди́ли

crom
хром

cromatínă
хромати́н

cromopláste
хромопла́сти

cromozómi
хромосо́ми

cromozómiomológi
гомологі́чніхромосо́ми

cromozómisexuáli
стате́віхромосо́ми

crónică
літо́пис

cronologíe
хроноло́гія

cróssing-óver
кросинго́вер

cruciáde
хресто́віпохо́ди

cuántădeenergíe
квантене́ргії

cuántedelumínă
світлові́ква́нти

cuántum
кво́та(е́кспортна)

cuántumulexisténţei
ква́нторіснува́ння

cuántumuluniversalitắţii
ква́нторзага́льності

cuárţ
кварц

cub
куб

cúbulúnuinúmăr
кубчисла́

cubunitár
кубодини́чний

cuéste
куе́сти

cuîncărcáresinguláră
однозаря́дний

culoárealb-argintíe
срібля́сто-бі́лийко́лір

culoáreaprincipálăpéntru
prezentáre
основни́йко́лірдляпрезента́ції

culoáredecamuflaj
маску́ючезаба́рвлення

culoáredeprotécţie
захисне́заба́рвлення

284

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



corpúsculgustatív
смакова́цибули́на

córpvitrós
скли́стеті́ло

corúpţie
кору́пція

corvoádă,boierésc
па́нщина

cosecántă
косе́канс

cósinus
ко́синус

cosinusoídă
косинусо́їда

cósinusulúnghiuluiascuţít
altriúnghiuluidreptúnghic
ко́синусго́строгокута́прямоку́тного
трику́тника

cosmopolitísm
космополіти́зм

cóstuldeprodúcţie
собіва́ртістьпроду́кції

coş
жерло́

cotangéntaúnghiuluiascuţít
altriúnghiuluidreptúnghic
кота́нгенсго́строгоку́тапрямоку́тного
трику́тника

cotangéntă
кота́нгенс

cotiledón
сім’ядо́ля

coulómb
куло́н

cracáre
кре́кінг(каталіти́чний,термі́чний)

cracáreatérmicăaprodúselor
petroliére
термі́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

cracárecatalíticăaprodúselor
petroliére
каталіти́чнийкре́кінгнафтопроду́ктів

crániu
че́реп

cráter
кра́тер

cratímă,liniúţă
дефі́с

creá
створи́ти

creáţie,compúnere
твір

creáţieautobiográfică
автобіографі́чнийтвір

creaţionísm
креаціоні́зм

crecydeest(oriént)
Схі́днікре́си

créerulmáre(terminál)
кінце́вий(вели́кий)мо́зок

creiérintermediár
проміжни́ймо́зок

créierulmijlociu,mezencefal
сере́дніймо́зок

créstă
кри́ста

crestomaţíeelectrónică
електро́ннахрестома́тія

créştere
ріст

créştereaarguméntului
при́рістаргуме́нту

créştereafúncţiei
при́рістфу́нкції

créştereaiépurilor
кролівни́цтво

creştinísm
христия́нство

crétă
кре́йда

cretinísm
кретині́зм

creuzét
ти́гель

crezól
крезо́л

cric
крік

crímăcóntralúmii
зло́чинпро́тилю́дства

crímămilitáră
воє́ннийзло́чин

crímăterminátă
закі́нченийзло́чин

criobiologíe
кріобіоло́гія

criolít
кріолі́т

crioterapíe
кріотерапі́я

criptoanalíză
криптоана́ліз

criptografíe
криптогра́фія
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conţinútuldocuméntului
змістдокуме́нта

conţinútulvorbírii
змісто́вністьмо́влення

cónulluminósalflắcării
світни́йко́нуспо́лум’я

cónuri
ко́лбочки

convergénţă
конверге́нція

conversáţieamaimúltorpersoáne
поліло́г

conversiúne
конве́рсія

convertáre
конверта́ція

convertizórulBessemer
бессеме́рівськийконве́ртер

convértor
конве́ртор

convertórdeoxigén
кисне́вийконве́ртер

convíngere
перекона́ння

convíngere,conştiínţă
осу́дність

convorbíre
спілкува́ння

cooperáreaprodúcţiei
кооперува́ннявиробни́цтва

cooperátivísm
коопера́ція

coordonáre
суря́дність

coordonátă
координа́та

coordonátegeográfice
географі́чнікоордина́ти

coordonátelepúnctului
координа́тито́чки

coordonátelevéctorului
координа́тиве́ктора

coordonáterectanguláre
прямоку́тнікоордина́ти

coordonatór
суря́дний

coparticipáre,complicitáte
співу́часть

cópia
копіюва́ти

cópiederezérvă
резе́рвнако́пія

copiére
копіюва́ння

copíl
дити́на

coplanaritáte
комплана́рність

copuláre
копуля́ція

Corán
Кора́н

cordónombilicál
пупови́на

coreláţie,coreláre
кореля́ція

coridórinternaţionáldetranspórt
міжнаро́днітра́нспортнікоридо́ри
(МТК)

corindón
кору́нд

cornée
рогі́вка

corólă
віно́чок

coroziúne
коро́зія

córpadipós
жи́роветі́ло

córpbazál
база́льнетільце́

corpciliát
ві́йкове(ціліа́рне)ті́ло

corpcristalín
кристалі́чнеті́ло

corpdefructuaţie
плодове́ті́ло

córpderotáţie
ті́лооберта́ння

corpfízic
фізи́чнеті́ло

corpgeométric
геометри́чнеті́ло

corporáţie
корпора́ція

corporáţietransnaţionálă(CTN)
транснаціона́льнакорпора́ція(ТНК)

córpuricircumscríse
опи́санітіла́

córpuriînscríse
впи́санітіла́

córpurisolíde
тверді́тіла́
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consoánă
при́голосний

consoánăfricatívă
щіли́ннийпри́голосний

consoánăfricatívă(constrictívă)
фрикати́внийпри́голосний

consoánălabiálă
язико́вийпри́голосний

consoánămoále
м'яки́йпри́голосний

consoánănazálă
носови́йпри́голосний

consoanăsemiocluzívă,africátă
африка́т,африка́та

consoánăzgomotoásă
шу́мнийпри́голосний

consoáneantelinguále,
labiodentále
передньоязико́вийпри́голосний

consoáneperéche
па́рніпри́голосні

consoánetári
тверді́при́голосні

consolidáreaáctelornormatíve
консоліда́ціянормати́вно-правови́х
а́ктів

conspiráţiadinMǘnchen
Мю́нхенськазмо́ва

constántaBoltzmann
ста́лаБо́льцмана

constántauniversálăagázului
універса́льнага́зоваста́ла

constántă
конста́нта

ConstituţiaUcrainei
КонституціяУкраїни

constitúţie
Конститу́ція

constrúcţiasistémuluijudiciár
судоу́стрій

constrúcţiegerunziálă
дієприслівнико́вийзворо́т

constrúcţielingvístică
мо́внаконстру́кція

constrúcţieparticipiálă
дієприкметнико́вийзворо́т

constrúcţiesintácticăcompúsă
складна́синтакси́чнаконстру́кція

constrúcţietectónică
тектоні́чнабудо́ва

construíreaunéiimáginiîntr-o
oglíndăplátă
побудо́вазобра́женнявпло́скому
дзеркалі

consumatór
спожива́ч

consumatóri
консуме́нти

conştiinciozitáte
добросо́вісність

conştiínţă
свідо́мість

contaminát
забру́днений

contént
конте́нт

contéxt
конте́кст

continént
матери́к

continuitáteacuréntului
непере́рвністьстру́меня

contórderáze(cóntorRoentgén)
рентгено́метр

contórulluiGeíger
лічи́льникГе́йгера

contórulluiMúller
лічи́льникМю́ллера

contracépţie
контраце́пція

contráct,acórd
до́говір

contráctcolectív
колекти́внийдо́говір

contráctdemúncă
трудови́йдо́говір

contrareformáre
контрреформа́ція

contrást
контра́ст

contrástşiluminozitáte
контра́стністьтаяскра́вість

contravénţie,delíct
просту́пок

contribúţie
контрибу́ція

contróller
контролер

contrólparlamentár
парла́ментськийконтро́ль

cóntulutilizatórului
обліко́вийза́пис(акка́унт)
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condíţiideaparíţieareácţiei
chímice
умо́виви́никненняхімі́чноїреа́кції

condíţiidemédiu
умо́висередо́вища

condíţiileaparíţieifluctuáţiilor
líbere
умо́виви́никненняві́льнихколива́нь

condíţiileechilíbruluicórpurilor
умо́вирівнова́гитіл

condíţiileexisténţeicuréntului
eléctric
умо́виіснув́анняелектри́чногостру́му

condíţiilógicecreáte
скла́денілогі́чніумо́ви

condíţiinaturále
приро́дніумо́ви

condíţiinormále
норма́льніумо́ви

condiţionalitáte
умо́вність

condreptcirculár
ко́нуспрями́йкруговий

condrocíte
хондроци́т

conducătórulrítmului
воді́йри́тму

condúcereadministratívă
кома́ндно–адміністрати́вне
управлі́ння

conductibilitáteaeléctricăspecífică
asubstánţei
пито́маелектропрові́дністьречовини́

conductibilitáteeléctrică
електропрові́дність

conductibilitátetérmică
теплопров́ідність

conductivitáteeléctrică
електри́чнапрові́дність

conductivitáte(eléctrică,
decăldúră)
прові́дність(електри́чна,те́пло-)

conductórişidieléctriciîncâmp
eléctric
провідники́тадіеле́ктрики
велектри́чномупо́лі

conectáredecondensatoáre
з’єдна́нняконденса́торів

conexiúneínversă
зворо́тнійзв’язо́к

conexiúneînsérieaconductórilor
послідо́внез’є́днанняпровідникі́в

conexiúnemultíplă
кра́тнийзв’язо́к

conexiúnenepoláră
неполя́рнийзв’язо́к

conexiúneparalélăaconductorilor
парале́льнез’є́днанняпровідникі́в

confederáţie
конфедера́ція

configuráţie
конфігура́ція

configuráţieatómicăelectrónică
stabílă
стійка́електро́ннаконфігура́ціяа́тома

confiscáre
конфіска́ція

conflíctRhesus
ре́зус-конфлі́кт

confruntáre
конфронта́ція

confucianísm
конфуціа́нство

congrésulcnéjilor
з’їздкнязі́в

congruénţă
конгруе́нтність

conídii
коні́дії

conjugáre
кон’юга́ція

conjugáreacromozómilor
кон’юга́ціяхромосо́м

conjúncţiaexprésiilor
кон’ю́нкціяви́словлень

conjúncţiapredicátelor
кон’ю́нкціяпредика́тів

conjúncţie
сполу́чник

conjúncţiecoordonatoáre
суря́днийсполу́чник

consecínţă
на́слідок

conservatísm
консервати́зм

consíliieconómice
раднарго́спи

ConsíliulNaţionáldeSecuritáte
şiApărárealUcraínei
Ра́данаціона́льноїбезпе́киіоборо́ни
Украї́ни

„ConsíliulNégru”
«Чо́рнара́дa»

Consíliulsuperióraljustíţiei
Ви́щара́даправосу́ддя
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compúşihidrofíli
гідрофі́льнісполу́ки

compúşimacromoleculári
високомолекуля́рнісполу́ки

comúnă
кому́на

comúnăurbánă
міська́кому́на

comunicáre
комуніка́ція

comunicáreverbálăscrísă
писе́мнемо́влення

comunicatór
комуніка́тор

„comunísmmilitar”
воє́ннийкомуні́зм

ComunitáteaNaţiúnilor
Співдру́жністьНа́цій

comunitáteteritoriálă
територіа́льнагрома́да

comunitátetribálă
родова́грома́да(рід)

comunitáteWéb
веб-спільно́та

comunităţideplánte
росли́ннеугрупо́вання

comutativitáte
комутати́вність

comutatór
комута́тор

con
ши́шка

concédiu
відпу́стка

concentratór
концентра́тор

concentráţiamáximăadmísă(CMA)
грани́чнодопусти́маконцентра́ція
(ГДК)

concentráţiaprodúcţiei
концентра́ціявиробни́цтва

concentráţie
концентра́ція

concentráţieiniţiálă
початкова́концентра́ція

concéptuldeplásmă
поня́ттяпропла́зму

conclúziateorémei
ви́сновоктеоре́ми

concurénţă
конкуре́нція

condamnáre
суди́мість

condecreştere
ко́нуснароста́ння

condensáre
конденса́ція

condensatór
конденса́тор

condensatórplat
пло́скийконденса́тор

condíţiadesuficiénţăacréşterii
fúncţiei
доста́тняумо́вазроста́нняфу́нкції

condíţiadesuficiénţăadescréşterii
fúncţiei
доста́тняу́моваспада́нняфу́нкції

condíţiadesuficiénţăaexisténţei
púnctuluideinflexiúne
доста́тняумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції

condíţiadesuficiénţăaextrémului
fúncţiei
доста́тняумо́ваекстре́мумуфу́нкції

condíţiaechilíbruluipấrghiei
умо́варівнов́агива́желя

condíţiainiţiálă
умо́вапочатко́ва

condíţianecesáră
умо́ванеобхі́дна

condíţianecesárăaexistenţei
extrémuluifúncţiei
необхі́днаумо́ваіснува́ння
екстре́мумуфу́нкції

condíţianecesárăaexisténţei
púnctuluideinflexiúneafúncţiei
необхі́днаумо́ваіснува́ннято́чки
пере́гинуфу́нкції

condíţianecesárăşisuficiéntă
afúncţiei
необхі́днаідоста́тняумо́васта́лості
фу́нкції

condíţiasuficiéntă
умо́вадоста́тня

condíţiateorémei
умо́ватеоре́ми

condíţie
умо́ва

condíţielógică
логі́чнаумо́ва

condíţiidăunătoáre
шкідли́віумо́ви
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compilatór
компіля́тор

complemént
дода́ток

complementaritáte
комплемента́рність

compléxagroindustriál
агропромисло́вийко́мплекс(АПК)

compléxindustriál
промисло́вийко́мплекс

complexitáteaalgorítmului
скла́дністьалгори́тму

complexitáteametálului
металомі́сткість

compléxmilitár-industriál
військо́во-промисло́вийко́мплекс
(ВПК)

compléxnaturál(landşáft(peisáj)
geográfic)
приро́днийко́мплекс(географі́чний
ландша́фт)

complíce
посо́бник

componéntă
компоне́нт

componéntenaturále(geográfice)
приро́дні(географі́чні)компоне́нти

componénţa,structúraétnică
етні́чнийскладнасе́лення

componénţacrímei
складзло́чину

componénţavấrsteipopuláţiei
вікови́йскладнасе́лення

componénţă
склад

componénţăinstabílă
неста́лийсклад

comportaméntalimentár
харчова́поведі́нка

comportaméntcongenitál,înnăscut
вро́дженаповеді́нка

comportaméntdecăutáre
пошуко́ваповеді́нка

comportaméntdegrup
групова́поведі́нка

comportaméntdobândít
набу́таповеді́нка

comportaméntigiénic
гігієні́чнаповеді́нка

comportaméntparentál
ба́тьківськаповеді́нкатвари́н

comportaméntproteját
захисна́поведі́нка

comportaméntreproductív
репродукти́внаповеді́нка

comportaméntsociál
суспі́льнаповеді́нкатвари́н

comportaméntteritoriál
територіа́льнаповеді́нка

comportaméntumán
поведі́нкалюди́ни

comportáreagresívă
агреси́внаповеді́нка

comportáreindividuálă
індивідуа́льнаповеді́нка

compozíţiaspectrálăalumínii
спектра́льнийскладсві́тла

compozíţiasubstánţei
складречовини́

compozíţie
компози́ція

comprimáre
ущі́льнення

compús
сполу́ка

compúsalsilíciului
силіци́д

compúsamfotéric
амфоте́рнасполу́ка

compúsbinár
біна́рнасполу́ка

compúscusulf
сульфуровмі́снасполу́ка

compúsderivát
похідна́сполу́ка

compúshalogénicderivátdin
hidrocarbúră
галогенопохідна́сполу́кавуглево́дню

compúsinstabíl
нестійка́сполу́ка

compúsintermetálic
інтерметалі́чнасполу́ка

compúsmacromoleculár
високомолекуля́рнасполу́ка(ВМС)

compúsorgánic
органі́чнасполу́ка

compússlábdisociát
малодисоційо́ванасполу́ка

compúşiamfifíli
амфіфі́льнісполу́ки

compúşicumasămoleculárămică
низькомолекуля́рнісполу́ки

compúşiheterocíclici
гетероциклі́чнасполу́ка
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coléric
холе́рик

colesteról
холестери́н

colhóz(gospodăríecolectívă)
колго́сп

coliívşcina
Колії́вщина

colinearitáte
колінеа́рність

coloánaderectificáre
ректифікаці́йнаколо́на

coloánadesintéză
коло́наси́нтезу

coloánă
стовпе́ць

coloánăvertebrálă
хребе́т

coloánăVólta
во́льтівстовп

coloízi
коло́їди

coloméică
коломи́йки

colonizáre
колоніза́ція

colonizáreintérnăşiextérnă
колоніза́ціявну́трішнятазо́внішня

colontítlu
колонти́тул

coloránt
барвни́к

colorántcuanilínă
анілі́новийбарвни́к

coloráre
заба́рвлення

coloráţiedeavertizare
попере́джувальнеабовідля́куюче
заба́рвлення

colorístică
колори́стика

comándă
кома́нда

combináre
комбіна́ція

combináreacórpurilor
комбін́аціятіл

combináreaprodúcţiei
комбінува́ннявиробни́цтва

combinatórică
комбінато́рика

combinắri
сполу́ки

combustíbil
пальне́

combustíbil,carburánt
па́ливо

combustíbillichíd
рідке́па́ливо

comedíe
коме́дія

comensualísm
коменсалі́зм

comentáriu
комента́р

comérţextérn
зо́внішняторгі́вля

comérţinternaţionál
міжнаро́днаторгі́вля

cómic
комі́зм

comoáră
скарб

compáct-disc
компа́кт-диск

comparáreafrácţiilorordináre
порівня́ннязвича́йнихдро́бів

comparáreafrácţiilorzecimále
порівня́ннядесятко́вихдро́бів

comparáreanúmerelornaturále
порівня́ннянатура́льнихчи́сел

comparáreasegméntelor
порівня́ннявідрі́зків

comparáreaúnghiurilor
порівня́ннякуті́в

comparatív
порівня́льний

comparáţie
порівня́ння

compás
ци́ркуль

compatibilitátesanguínă
сумі́сністькро́ві

compensáreaşiîndepărtárea
obiéctului
опла́тневи́лученняпредме́та

competénţăgeográfică
географі́чнакомпете́нтність

competénţăinformatívă
інформати́чнакомпете́нтність

compiláre
компіля́ція
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cloruráre
хлорува́ння

clorúră
хлори́д

clorúrădehidrogén
хлорово́день

clorúrădepoliviníl(bifeníl
policlorurát)
полівінілхлори́д(поліхлорвіні́л)

clorúrădevar
хло́рневапно́

clústere
кла́стери

cneáz
князь

coácere
спіка́ння

coacerváte
коацерва́ти

coáda-cálului
хвощі́

coaguláre
коагуля́ція

coagulareasấngelui
зсіда́ннякро́ві

coalíţiaantihitlerístă
антигі́тлерівськакоалі́ція

coárdacércului
хо́рдакру́га

coárdacircumferínţei
хо́рдако́ла

coárdă
хо́рда

coárdevocále
голосові́зв’я́зки

coáste
ре́бра

cobált
ко́бальт

cobzár
кобза́р

cochilie
му́шля

cocs
кокс

cocsificáre
коксува́ння

cód
ко́декс

codificáre
кодифіка́ція

codificáreamesájelor
кодува́нняповідо́млень

codificárebináră
дві́йковекодува́ння

codificáreunificátă
юніко́д

codomináre,codominanţă
кодомінува́ння

códulgenétic
генети́чнийкод

coeficiént
коефіціє́нт

coeficiéntdeasemănáre
коефіціє́нтподі́бності

coeficiéntdefrecárealalunecării
коефіціє́нттертя́ко́взання

coeficiéntderezisténţă
коефіціє́нто́пору

coeficiéntomotétic
коефіціє́нтгомоте́тії

coeficiéntuldeperformánţă(COP)
коефіціє́нткори́сноїді́ї(ККД)

coeficiéntulmonómului
коефіціє́нтодночле́на

coeficiéntulrepáusului
коефіціє́нтспо́кою

coeficiéntulumiditắţii
коефіціє́нтзволо́ження

coeficiéntulunghiuláraltangéntei
кутови́йкоефіціє́нтдоти́чної

coeficiénţibinomináli
біноміа́льнікоефіціє́нти

coercíţiedestat
держа́внийпри́мус

coerénţălógicăavorbírii
логі́чнапослідо́вністьмо́влення

colaboraţioníst
колабораціоні́зм

colagén
колаге́н

colecistítă
холецисти́т

colectívdemúncă
трудови́йколекти́в

colectivizáre
колективіза́ція

colectórdepráf
пилевло́влювач

colégiu
коле́гія

ColégiulMalorús
Малоросі́йськаколе́гія
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citochinéză
цитокіне́з

citochiníne
цитокіні́ни

citologíe
цитоло́гія

citoplásmă
цитопла́зма

citoschelét
цитоскеле́т

citotehnologíi
цитотехноло́гії

citozină
цитози́н

citozól(hialoplásmă)
цитозо́ль(гіалопла́зма)

ciumecăríe
чумакува́ння

ciupércicomestíbile
їстівні́гриби́

ciupércinecomestíbile
неїстівні́гриби́

ciupérciotrăvitoáre
отру́йнігриби́

civilizáţie
цивіліза́ція

clámă
затиска́ч

clásamíilor
класти́сяч

clásamiliárdelor
класмілья́рдів

clásamilioánelor
класмільйо́нів

clásaunitắţilor
класодини́ць

clásă
клас

cláselenúmărului
кла́сичисла́

clasicísm
класици́зм

clasificáre
класифіка́ція

clasificáreaobiéctelor
класифіка́ціяоб’є́ктів

clasificáreaşíruluidedáte
ранжи́руванняря́дуда́них

clasificáremorfológică
морфологі́чнакласифіка́ція

clasificárepopulárăainformáţiei
фолксоно́мія

cláster
кла́стер

cleinoáde
клейно́ди

cleinoádecăzăcéşti
коза́цькіклейно́ди

clicáre
кла́цання

clícdúblu
подві́йнекла́цання

cliént
кліє́нт

cliéntdepóştă
пошто́вийкліє́нт

clímă
клі́мат

climăcontinentală
континента́льністьклі́мату

clip
кліп

clişéu
кліше́

cloacă
клоа́ка

clonáre
клонува́ння

clónă
клон

clor
хлор

clorát
хлора́т

clorbenzén
хлоробензе́н

clorélă
хлоре́ла

clorít
хлори́т

clormetán
хлоромета́н

clorofílă
хлорофі́л

clorofórm
хлорофо́рм

cloropláste
хлоропла́сти

clorúradefenilamóniu
феніла́монійхлори́д

clorúrademetilamóniu
метиламо́нійхлори́д

clorúradeviníl
вінілхлори́д
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cíclucuşásemémbri
шестичле́ннийцикл

cíclulacízilortricarboxílici(cíclul
Krebs)
циклтрикарбо́новихкисло́т(цикл
Кре́бса)

cíclulcucíncimémbri
п’ятичле́ннийцикл

cíclulluiCalvin
циклКа́львіна

cíclumenstruál
менструа́льнийцикл

cícluritectónice
тектоні́чніци́кли

cíclusímpludeviáţă
прости́йжиттє́вийцикл

cícluvitál
життє́вийцикл

cifóză
кіфо́з

cífrăoctánică
окта́новечисло́

cífreimpáre
ци́фринепа́рні

cífrepáre
ци́фрипа́рні

cilí
ві́йки

cilíndru
цилі́ндр

cilíndrucirculárdrept
цилі́ндркругови́йпрями́й

cilvibratíl
джгу́тик

cimént
цеме́нт

cincinál
п’ятирі́чка

cinemátică
кінема́тика

cinetohóri
кінетохо́ри

cióc
дзьоб

ciocníre,coliziúne
зі́ткнення

circuítulápeiînnatúră
кругоо́бігво́дивприро́ді

circuítulexterióralcomérţului
зовнішньоторгове́льнийоборо́т

circuítuloscilánt
колива́льнийко́нтур

circuítulsubstánţelor
колоо́бігречови́н

circuláţiaatmosférică
циркуля́ціяатмосфе́ри

circuláţiademắrfuri(variábilă,
diúrnă,săptămânálă,lunáră,
anuálă)
вантажоо́біг(змі́нний,добови́й,
тижне́вий,мі́сячний,річни́й)

circuláţia(eleméntelorchímice,
substánţelor)
колоо́біг(хімі́чнихелеме́нтів,
речови́н)

circuláţieatmosférică
атмосфе́рнациркуля́ція

circuláţiesangvínămare
вели́кеко́локровоо́бігу

circuláţiesangvinămícă
мале́ко́локровоо́бігу

circumferínţă
ко́ло

circumferínţăcircumscrísă
patrulatérului
ко́лоопи́саненавко́лочотирику́тника

circumferínţăcircumscrísă
poligónului
ко́лоопи́саненавко́ломногоку́тника

circumferínţăcircumscrísă
triúnghiului
ко́лоопи́саненавко́лотрику́тника

circumferínţăînscrísăînpatrulatér
ко́ловпи́саневчотирику́тник

circumferínţăînscrísăînpoligón
ко́ловпи́саневмногоку́тник

circumferínţăînscrísăîntriúnghi
ко́ловпи́саневтрику́тник

circumscrípţieelectorálă
ви́борчийо́круг

circumstánţă
обста́вина

circumvolúţii,circumvoluţiuni
зви́вини

ciróză
циро́з

cisticerc
фі́на

cistítă
ци́ста

citát
цита́та

citíre
чита́ння
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cercetáreafúncţiei
дослі́дженняфункції

cercetárecomportamentálă
дослі́дницькаповеді́нка

cercetáreistórică
істори́чнедослі́дження

cercpolár
поля́рнеко́ло

cérculmárealsférei
вели́кийкругку́лі

cércunitár
одини́чнеко́ло

cerebél
мо́зочок

cérere,recúrs
зве́рнення

céreredecăutáre
пошуко́вийза́пит

cérerederevendicáre
позовна́зая́ва

cérerenegatívă
негато́рнийпо́зов

cerínţă,órdin,instrúcţie
при́пис

cerneálă
чорни́ло

certificát
посві́дчення

césiu
це́зій

cetacée
китоподі́бні

cetăţeán
громадя́нин

cetăţeníe
громадя́нство

cetină
хво́я

chát
чат

cheag
сичу́г

chéie
ключ

chelicére
хеліце́ри

chemiluminescénţă
хемілюмінесце́нція

chemosintéză
хемоси́нтез

chibrít
сірни́к

chihlimbár
буршти́н

chilométrucub
кубі́чнийкіломе́тр

chimicáletóxice
отрутохіміка́т

chimíe
хі́мія

chimíeanorgánică
неоргані́чнахі́мія

chiroptere
рукокри́лі

chitínă
хіти́н

cianobactérii(cianoprocarióte)
ціанобакте́рії(ціанопрокаріо́ти)

cianúră
ціані́д

cibernétică
кіберне́тика

„cíborgi”
«кі́борги»

cicatríce
ру́бець

cicloalcán
циклоалка́н

ciclobután
циклобута́н

ciclohexán
циклогекса́н

cicloíd
цикло́їда

ciclón
цикло́н

cicloparafín
циклопарафі́н

ciclopropán
циклопропа́н

cíclu
цикл

cíclucardiác
серце́вийцикл

cíclucelulár
кліти́ннийцикл

cíclucompúsdeviáţă
складни́йжиттє́вийцикл

ciclucucondíţieposterioáră
циклзпостумо́вою

cíclucucondíţieprealábilă
циклзпередумо́вою

cíclucuparamétru
циклзпара́метром

26

C

ce
rce

tá
re

a

295

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



C

ce
rce

ta
re

25

celúlăcentrálă
центра́льнакліти́на

celúlăcuréntă
пото́чнакліти́нка(комі́рка)

celúlăelectrónică
комі́ркаелектро́нна

celúleepitelio-musculáre
епітеліа́льно-м’я́зовікліти́ни

celúleglanduláre
залози́стікліти́ни

celúleintermediáre
проміжні́кліти́ни

celule(receptoare)cucili
волоско́ві(реце́пторні)кліти́ни

celúlereproductíve
репродукти́внікліти́ни

celúlesecretoáre
секре́торнікліти́ни

celúlesexuále(gaméţi)
стате́вікліти́ни(гаме́ти)

celúlestem
стовбуро́вікліти́ни

celúlestomátice
продихо́вікліти́ни

celúleurzicătoare
жалкі́кліти́ни

celuloză
кліткови́на

cenofíli
ценофі́ли

cenofóbi
ценофо́би

centimétrucub
кубі́чнийсантиме́тр

centimétrupătrát
квадра́тнийсантиме́тр

centràlăelèctricăeoliànă(CEO)
вітрова́електроста́нція(ВЕС)

centrálăatómo-eléctrică(CAE)
а́томнаелектроста́нція

centrálăgeotermálă
геотерма́льнаелектроста́нція

centrálăhidroeléctrică
deacumuláre(CHEA)
гідроакумуляці́йнаелектроста́нція
(ГАЕС)

centrálătérmică(CT)
теплова́електроста́нція(ТЕС)

centrálătermoeléctrică(CTE)
теплоелектроцентра́ль(ТЕЦ)

centrifugáre
центрифугува́ння

centrifúgă
центрифу́га

centriól
центріо́ля

centromér
центроме́ра

céntrucelulár
кліти́ннийце́нтр

céntrudeomotetíe
центргомоте́тії

céntrulactív
акти́внийцентр

céntrulcércului
центркру́га

céntrulcircumferínţei
центрко́ла

céntrulcircumferínţeicircumscrís
unúitriúnghi
центрко́лаопи́саногонавко́ло
трику́тника

céntrulcircumferínţeiînscríse
întriúnghi
центрко́лавпи́саноговтрику́тник

céntruldegreutáte
центрваги́

céntruldereácţie
реакці́йнийцентр

céntrulmáselor
центрмас

céntrulóptic
опти́чнийце́нтр

céntrulpoliédruluiregulát
центрпра́вильногомногогра́нника

céntrulpoligónuluiregulát
центрпра́вильногомногоку́тника

céntrulsférei
центрку́лі

céntrulsimetríei
центрсиме́трії

céntrurespiratór
ди́хальнийцентр

cenúşă
по́піл

cenúşăvulcánică
вулкані́чнийпо́піл

cerámică
кера́міка

cerc
круг

cercdecuréntalternatív
ко́лозмі́нногостру́му

cercetáre
дослі́дження
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cădéreafrúnzelor,desfrunzíre
листопа́д

cădérearấului
паді́ннярі́чки

cădérelíberă
ві́льнепаді́ння

căileascendéntealemăduvei
spinării
висхідні́шляхи́спинно́гомо́зку

căirespiratórii
ди́хальнішляхи́

căldúradetopíre
теплота́пла́влення

căldúrageneratoáredeáburi
теплота́пароутво́рення

căldúrădecombústie
теплота́згоря́ння

călíre
тверді́ння

cărămídă
це́гла

cărbúne
вугі́лля

cărbúneactivát
активо́ваневугі́лля

cărbúnedelemn
деревне́вугі́лля

cărbúnedepămấnt
кам’яне́вугі́лля

căsătoríe
шлюб

cătún
ху́тір

căutáretemátică
темати́чнийпо́шук

căzăcímeadejos
низове́коза́цтво

căzăcímeaKieveánă
Ки́ївськакоза́ччина

căzăcímeaucraineánă
украї́нськекоза́цтво

căzăcímelíberă
«ві́льнекоза́цтво»

câmp
по́ле

câmpculístă
по́лезіспи́ском

câmpdeîncărcárepunctifórmă
по́лето́чковогозаря́ду

câmpdetext(cấmpul
deintrodúcere)
те́кстовепо́ле(по́левве́дення)

câmpdinrezerváţie(tract)
запові́днеуро́чище

cấmpeléctric
електри́чнепо́ле

câmpelectricrotatív
ви́хровеелектри́чнепо́ле

câmpelectrostátic
електростати́чнепо́ле

câmpíiprimáre,secundáre
рівни́ниперви́нні,втори́нні

câmpíirezerváte
запові́дніуро́чища

câmpmagnétic
магні́тнепо́ле

câmpsălbátic
Ди́кепо́ле

cấmpulmagnéticalPămấntului
магні́тнепо́леЗемл́і

cântár
терези́

cântăríre
зва́жування

cât
ча́стка

câtincomplét
ча́стканепо́вна

ceámáisímplăecuáţie
trigonométrică
рівня́ннянайпрості́ше
тригонометри́чне

ceásbiológic
біологі́чнийгоди́нник

ceátă(unitátedelúptă)
дружи́на

ceáţă
тума́н

cécum,cecintestinal
сліпа́ки́шка

cedareaelectrónilor
віддава́нняелектро́нів

cefalotoráce
головогру́ди

ceimaivéchioámeni(arhantrópi),
oamenistrăvechi
найдавні́шілю́ди(архантро́пи)

celmáimáredivizórcomún
найбі́льшийспі́льнийдільни́к

celmáimicmultíplucomún
найме́ншеспі́льнекра́тне

celofán
целофа́н

celúlă
кліти́на
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cariotíp
каріоти́п

carnasier
хи́жийзуб

cárte,agéndă
кни́га

CárteaRóşie
Черво́накни́га

CárteaRóşieaUcraínei
Черво́накни́гаУкраї́ни

CárteaVérde
Зеле́накни́га

CárteaVérdeaUcraínei
Зеле́накни́гаУкраї́ни

cartél
карте́ль

cartiláj
хрящ

cartografiéreamodéluluiînbáza
dedáte
відобра́женнямоде́лінаба́зуда́них

cartúş
ка́ртридж

casáţie
каса́ція

cásădecopíidetipfamiliál
дитя́чийбуди́ноксіме́йноготи́пу

cascádă
водоспа́д

cástă
ка́ста

catabolísm(disimiláre)
катаболі́зм(дисиміля́ція)

catalizatór
каталіза́тор

catalizatórbiológic
біологі́чнийкаталіза́тор

catalóg
катало́г

catastrófaKieveánă
Ки́ївськакатастро́фа

catastrófătehnogénă
техноге́ннакатастро́фа

categoríaimpersonalitắţii
катего́ріябезособо́вості

categoríegramaticálă
грамати́чнакатего́рія

categoriesistemátică
системати́чнаодини́ця

categoríisemántice
гру́пислівзазна́ченням

catétă
ка́тет

catión
катіо́н

catód
като́д

catodoluminescénţă
катодолюмінісце́нція

cauciúc;gúmă
гу́ма

cauciúc(butadién,divinilát,
izoprén,naturál,sintétic,
cloroprén)
каучу́к(бутадіє́новий,дивіні́ловий,
ізопре́новий,приро́дний,
синтети́чний,хлоропре́новий)

cauciúcdivinilát
дивіні́ловийкаучу́к

cauciúcsintétic
синтети́чнийкаучу́к

cavitáte
порожни́на

cavitáteabucálă
ротова́порожни́на

cavitáteaintestinálă
кишко́вапорожни́на

cavitáteamantálei
манті́йнапорожни́на

cavitáteapleurálă
плевра́льнапорожни́на

cavitátenazálă
носова́порожни́на

cáz
відмі́нок

cazác
коза́к

cazáciînregistráţi
реєстро́векоза́цтво

cazacuzatív
знахі́днийвідмі́нок

cazán
коте́л(ото́чення)

cázdatív
дава́льнийвідмі́нок

cázinstrumentál
ору́днийвідмі́нок

cázlocatív
місце́вийвідмі́нок

caznominatív
називни́йвідмі́нок

cázulgenitív
родови́йвідмі́нок
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cáncerulglandeimamare
ракмоло́чноїза́лози

cáncerulprostátei
ракпроста́ти

canini
і́кла

canión
каньйо́н

cantitáteadedáte
о́бсягда́них

cantitáteadeelectricitáte
кі́лькістьеле́ктрики

cantitáteadeinformáţie
кі́лькістьінформа́ції

cantitáteadesubstánţă
кі́лькістьречовини́

cantitáteaprecipitáţiilor
кі́лькістьо́падів

cantitắţiscaláre
скаля́рнівеличи́ни

caolín
као́лін

cap,extrimitáte,punctextrém
мис

capacitáte
мі́сткість

capacitáteadeacomítedelícte
деліктозда́тність

capacitáteadecăldúră
теплоє́мність

capacitáteadefixáre
вити́снювальназда́тність

capacitáteajurídicăcivílă
циві́льнаправозда́тність

capacitátecivílă
циві́льнадієзда́тність

capacitátedereácţie
реакці́йназда́тність

capacitátepulmonárăvitálă
життє́ває́мністьлеге́нів

capiláre
капіля́ри

capitalísm
капіталі́зм

caprón
капро́н

capsúlămucoásă
слизова́ка́псула

caractér
хара́ктер

caractéramfotér
амфоте́рність

caractére(sémne)sexuále
secundáre
втори́нністате́віознаки

caracteresexualeprimare
стате́віозна́киперви́нні

caracteresexualesecundare
стате́віозна́кивтори́нні

caractérimpersonál
безособо́вість

caractérintermediármoştenít
проміжни́йхара́ктеруспадкува́ння

característicaosciláţiilor
характери́стикаколива́нь

característicasúnetului
характери́стиказву́ку

característicaúndelor
характери́стикахвиль

característică
характери́стика

carantínă
каранти́н

caravélă
караве́ла

carbíd,carbúrădecalciu
карбі́д

carbohidrát(saturát,nesaturát,
aromátic,cíclic,alifátic(acíclic)
вуглево́день(наси́чений,
ненаси́чений,аромати́чний,
циклі́чний,аліфати́чний(ациклі́чний)

carbón
карбо́н

carbonári
карбона́рії

carbonát
карбона́т

carbonizáre
обву́глювання(обву́глення)

carborúndum
карбо́рунд

cardiográf
кардіограф

cardiomiocíte
кардіоміоци́ти

carénă
кіль

cárie
ка́рієс

cariochinéză
каріокіне́з

carioplásmă
каріопла́зма
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C cấmpuladevắruluipredicátelor
о́бластьі́стиностіпредика́тів

cấmpulchéie(identificatór)
ключове́по́ле(ідентифіка́тор)

cấmpurilepáginii
поля́сторі́нки

cấntec
пі́сня

cấntecdeleágăn
колиско́ва

cấnteceistórice
істори́чніпісні́

cấntecesócio-tradiţionále
суспі́льно-побуто́віпісні́

cấntecpopulár
наро́днапі́сня

CabinétuldeMiníştrialUcraínei
Кабіне́тМіні́стрівУкраї́ни

cabotáj
кабота́ж

cache-uldíscului
кешди́ску

cáching-uldátelor
кеширува́нняда́них

cádmiu
ка́дмій

calambúr
каламбу́р

calatídiu;inflorescénţă
ко́шик

cálc
ка́лька

calchiére
калькува́ння

cálciu(hidrură,hidrogencarbonát,
fosfáthidrogenogenát,
dihidrogenortofosfát,carbúră,
carbonat,nitrát,nítru,ortofosfát,
zaharát,sulfát,clorúră)
ка́льцій(гідри́д,гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,
дигідрогенортофосфа́т,карбі́д,
карбона́т,нітра́т,нітри́д,ортофосфа́т,
сахара́т,сульфа́т,хлори́д)

calculatór,maşínăelectrónică
decálcul
комп'ю́тер,ЕОМ(електро́нна
обчи́слювальнамаши́на)

calculatórladistánţă
відда́ленийкомп’ю́тер

calculatórpersonál
персона́льнийкомп'ю́тер

calculatórtablétă
планше́тнийкомп’ю́тер

cálcululconfórmecuáţieichímice
розраху́нокзахімі́чнимрівня́нням

cáleaextensívădedezvoltáre
екстенси́внийшляхро́звитку

cáleasprefişiér
шляхдофа́йлу

caliciu
ча́шечка

califát
халіфа́т

caligrafíe
калігра́фія

caloríe
кало́рія

calótăsférică
кульови́йсегме́нт

cálus
ка́лус

calvinísm
кальвін́ізм

cámătă
лихва́рство

cámbiu
ка́мбій

cámpos
ка́мпос

canáldigestív
травни́йкана́л

canáledeirigáre,desecáre,
navigaţionále
кана́лизро́шувані,осу́шувальні,
суднопла́вні

canáledetransmítereadátelor
кана́липередава́нняда́них

canálesemicirculáre
півко́ловікана́ли

canálulspinál
спинномозкови́йкана́л

cánădeporţelán
порцеля́новача́шка
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brówser
бра́узер

brúmă
па́морозь

buclét
букле́т

budísm
Будди́зм

búffer-uldeschímb(memórie
tampón)
буфе́ро́бміну

bugétdestat
держа́внийбюдже́т

búlădegaz
бу́льбашкага́зу

búlbi
бульбоцибули́на

buletín
бюлете́нь

bumbác
баво́вна

búnăvecinătáte
добросусі́дство

burghezíe
буржуазі́я

burlésc
бурле́ск

búrniţă
мря́ка

búrsădevalóri
фо́ндовабі́ржа

butadiénă
бутадіє́н

bután
бута́н

butanál(aldehídăbutírică)
бутана́ль

butanól
бутано́л(бути́ловийспирт)

butáş
відру́б

butáşi
живці́

buténă
буте́н

butíl
бути́л

butín
бути́н

butón
кно́пка

butónrádio
перемика́ч

butónuldecomándă
кома́нднакно́пка
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bisectoáreaúnghiuluiúnuitriúnghi
бісектри́сакута́трику́тника

bisectórulúnghiuluidiédru
бісе́ктордвогра́нногоку́та

biséricăautocefálă
автокефа́льнаце́рква

biséricăgréco-católică
гре́ко–като́лицька(уніа́цька)це́рква

bísmut
бі́смут

bít
біт

biurétă
бюре́тка

blastomére
бластоме́ри

blastúlă
бла́стула

blocmilitár-polític
військо́во–політи́чнийблок

blocmişcătór
рухо́мийблок

blocstaţionár
нерухо́мийблок

blóg
блог

blógger
бло́гер

blogosféră
блогосфе́ра

boálaAlzhéimer
хворо́баАльцге́ймера

boáladebronz
бро́нзовахворо́ба

boálaluiBasedow
базе́довахворо́ба

boálaPárkinson
хворо́баПаркінсо́на

boalasomnului
со́ннахворо́ба

bogăţíavorbírii
бага́тствомо́влення

bogăţíisubteráneminerále
мінера́льно-сирови́нніресу́рси
(кори́снікопа́лини)

boiéri
боя́ри

boişte,bătaiapeştilor
не́рест

bóliecológice
екологі́чнізахво́рювання

bóliendémice
ендемі́чнізахво́рюванння

bóliinfecţioáse
інфекці́йніхвороби

bóliinvázive
інвазі́йніхворо́би

bolşevíci
більшовики́

bómbevulcánice
вулкані́чнібо́мби

bor
бор

bót
мо́рда

botánică
бота́ніка

botezáre
хре́щення

botulism
ботулі́зм

boxíte
бокси́ти

bránhii
зя́бра

breáslă
гі́льдія

brevetáre
патентува́ння

„Bréxit”
«Бре́кзит»

briofite
мохоподі́бні

bríză
бриз

broáşte-ţestoáse
черепа́хи

brom
бром

bromobenzén
бромобензе́н

bromuráre
бромува́ння

bromúră
бромі́д

bromúrădemetíl
бромомета́н

brónhii
бро́нхи

bronhióle
бронхіо́ли

broşúră
брошу́ра
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bázeleprísmei
осно́випри́зми

bázeleTIC
осно́виМКТ

bázeletrapézului
осно́витрапе́ції

bázepurínice
пури́новаосно́ва

bazicitáte
осно́вність

bazín,rezervórdeápă,lac
deacumuláre
водосхо́вище

bazínfluviál
річкови́йбасе́йн

bazínuloceánului
басе́йнокеа́ну

bazínulrấului
басе́йнрі́чки

bazínulscúrgeriiinterioáre
басе́йнвну́трішньогосто́ку

béccuincandescénţă
ла́мпарозжа́рення

bédland,terénuriréle
бе́дленд

béntos
бе́нтос

benzén
бензе́н

benzénic(inél,nucléu)
бензе́нове(кільце́,ядро́)

benzínă(péntruaviáţie,
automobíle)
бензи́н(авіаці́йний,автомобі́льний)

bérgstrih
бе́ргштрих

berilát
берила́т

beríliu
бери́лій

bertholízi
бертолі́д

beţişórdestíclă
скляна́па́лочка

Bíblia
Бі́блія

bifidobactérii
біфідобакте́рії

bílă
жовч

bílăelectrónică
шарелектро́нний

bilingvísm
білінгві́зм

bilión,miliárd
більйо́н

bimoleculár
бімолекуля́рний

binár
біна́рний

binóm
двочле́н

binómulluiNewtón
біно́мНьюто́на

bioacústică
біоаку́стика

biocenóză
біоцено́з

biochimíe
біохі́мія

biodiversitáte
біорізномані́ття

biofízică
біофі́зика

biogeocenóză
біогеоцено́з

biogeografía
біогеогра́фія

biografíe
біогра́фія

biologíe
біоло́гія

biologíemoleculáră
молекуля́рнабіоло́гія

biomásaprimáră
перви́ннабіома́са

biomásă
біома́са

biomembráne
біомембра́ни

biorítm
біори́тми

biosféră
біосфе́ра

biosintéză
біоси́нтез

biotehnologíi
біотехноло́гії

biotóp
біото́п

bir,dáre
данина́

biróuon-líne
онлайн-о́фіс
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B bactérii
бакте́рії

bactériidenodozidăţi
бу́льбочковібакте́рії

bactériileláctice
молочноки́слібакте́рії

bactériinitrificatoáre
нітрифіку́ючібакте́рії

bacteriofág
бактеріофа́г

bacteriologíe
бактеріоло́гія

báiedeápă
водяна́ба́ня

baládă
бала́да

balánţădetorsiúne
крути́льнітерези́

Báncaeuropeánădereconstrúcţie
şidezvoltáre
Європе́йськийбанкреконстру́кції
таро́звитку(ЄБРР)

Báncainternaţionálăpéntru
reconstrúcţieşidezvoltáre(BIRD)
Міжнаро́днийбанкреконстру́кції
іро́звитку(МБРР)

BáncaNaţionálăaUcraínei
Націона́льнийбанкУкраї́ни

báncă
банк

bándă
стрі́чка

banduríst,cântăréţlabandúră
бандури́ст

báradederuláre
сму́гапрокру́чування(горта́ння)

bárădedirijáre
пане́лькерува́ння

bárădeméniu
рядо́кменю́

bárădetásk-uri
пане́льзавда́нь

barbarísm
варвари́зм

barháne
барха́ни

baríl
ба́рель

báriu
ба́рій

baróc
баро́ко

„baróculcăzăcésc”
«коза́цькебаро́ко»

barométru
баро́метр

baskákov
баска́к

bastonaşe
па́лички(фотореце́птори)

bauxítă
бокси́т

bázacónului
осно́вако́нуса

bázadecunoştínţe
ба́зазна́нь

bázadedáte
ба́зада́них

bázafrúnzei
осно́валистка́

bázaparalelipipédului
dreptunghiulár
осно́внавласти́вістьпрямоку́тного
паралелепі́педа

bázaperpendiculárei
осно́ваперпендикуля́ра

bázapiramídei
осно́вапірамі́ди

bázaputérii
основа́сте́пеня

bázatriúnghiuluiisoscél
осно́внавласти́вістьрівнобе́дреного
трику́тника

báză
осно́ва

bázăgramaticálăapropozíţiei
грамати́чнаосно́варе́чення

bázăorgánică
органі́чнаосно́ва

bázececonţínazót
нітрогеновмі́сніосно́ви

bázelecilíndrului
осно́вицилі́ндра
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autotrófi
автотро́фи

autovoínţă
сваві́лля

autozómi
аутосо́ми

auxíne
ауксини́

avangardísm
авангарди́зм

avicultúră
птахівни́цтво

avitaminoză
авітаміно́з

avocát
адвока́т

áxaabscíselor
вісьабсци́с

áxaaplicátelor
вісьапліка́т

áxacónului
вісько́нуса

axámagnéticăaPămấntului
магні́тнавісьЗемлі́

áxaópticăprincipálă
головна́опти́чнавісь

áxaordonátelor
вісьордина́т

áxarắului
вісьзла

áxastátului
держа́вивісь

áxăacórpuluiderotáţie
вісьті́лаоберта́ння

áxădesimetríe
вісьсиме́трії

áxăópticăalăturátă
побі́чнаопти́чнавісь

axiómadréptelorparaléle
аксіо́мапарале́льностіпрями́х

axiómă
аксіо́ма

axiómeleprobabilitắţii
аксіо́миймові́рності

axón
аксо́н

axonometríe
аксономе́трія

ázimutadevărát,magnétic
ази́мутді́йсний,магні́тний

azonalitáte
азона́льність

azót;nitrogén
азо́т

azotát
нітра́т

azotátdeamóniu
амоніа́чнаселі́тра

azotátdepotásiu
ка́лійнаселі́тра

azotátdesódiu
на́трієваселі́тра
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asurzíreaconsoánelor
оглу́шення(оглуша́ння)при́голосних

aşezáreapolítică,económică
şigeopolítică
полі́тико-географі́чнеігеополіти́чне
поло́ження

aşezáreaprímiloroámeni
стоя́нкапе́рвіснихлюде́й

aşezárecutráiul
розсе́леннянасе́лення

aşezáreeconómico-geográfică
еконо́міко-географі́чнеполо́ження

aşezárespeciálă
спецпосе́лення

aşteptắrimatemátice
математи́чнесподіва́ння

atác,încălcáre
посяга́ння

atamándetábără
кошови́йотама́н

atavísme
атаві́зми

atămăníe
отама́нщина

ateísm
атеї́зм

ateliérelectrónic(virtuál)
електро́нний(віртуа́льний)пра́ктикум

ateliéremeşteşugăréşti
цехи́ремісни́чі

aténţie
ува́га

aterioscleróză
атеросклеро́з

atláselectrónic
електро́ннийа́тлас

atmosféră
атмосфе́ра

atól
ато́л

atóm
а́том

atómcuaternáralcarbónului
четверти́ннийа́томкарбо́ну

atómic
атома́рний

atómmarcát
мі́ченийа́том

atómulmobíldehidrogén
рухли́вийа́томгідроге́ну

atómul(primár,secundár,terţiár,
cuaternár)eleméntuluichímic
а́том(перви́нний,втори́нний,
трети́нний,четверти́нний)хімі́чного
елеме́нта

atómulprimárdecarbón
перви́ннийа́томкарбо́ну

atómulterţiárdecarbón
трети́ннийа́томкарбо́ну

atrácţie
притяга́ння

atribút
озна́чення

atribútulfişiérului
атрибу́тфа́йлу

átriu,auricul
передсе́рдя

atrofíamúşchilor
атрофі́ям’я́зів

audiére
аудіюва́ння

áur
а́урум

australopitecíne
австралопіте́ки

autoadministratóri
самості́йники

autoapríndere,autoinflamárea
substánţei
самозайма́нняречовини́

autobiografíe
автобіогра́фія

autocraţíe(absolutísm)
самодержа́вство(абсолюти́зм)

autocromozómi
аутохромосо́ми

autofagíe
аутофа́гія

autoguvernárelocálă
місце́весамоврядува́ння

autonomíe
автоно́мія

autonomíenaţionál-teritoriálă
націона́льно–територіа́льнаавтоно́мія

autonomíşti
автономі́сти

autonomizáţie
автономіза́ція

autoritarísm
авторитари́зм

autotomié
самокалі́цтво
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ariatrapezuluicurbilíniar
криволіні́йнатрапе́ціяпло́ща

áriatriúnghiului
пло́щатрику́тника

áriatriúnghiuluidreptúnghic
пло́щапрямоку́тноготрику́тника

aridizáţie
аридиза́ція

áripă
крило́

aristocraţíe
аристокра́тія

aritmíe
аритмі́я

armátazaporojeánă
Ві́йськоЗапоро́зьке

armoníe,eufoníe
милозву́чність

ARNdetransport(ARNt)
тра́нспортнаРНК(ТРНК)

ARNribozómal
рибосо́мнаРНК

ARN-ulmesagér
інформаці́йнаРНК(іРНК)

aromátă(substánţă)
запашна́(речовина́)

aromatizáreapetrólului
ароматиза́ціяна́фти

aromorfóză
ароморфо́з

arsén
арсе́н

arsúră(térmică,chímică)
о́пік(термі́чний,хімі́чний)

artére
арте́рії

artérecoronáre
корона́рніарте́рії

arterióle
артеріо́ли

artícol
арти́кль

articuláre
артикуля́ція

articuláţie
сугло́б

artimétică
арифме́тика

artrită
артри́т

arzărót
пальни́к

asáltulChórtkiv
Чорткі́вськаофензи́ва

ascaridă
аскари́да

asigurárefunciáră
землезабезпе́ченість

asimetríe
асиме́трія

asimiláre(anabolísm)
асиміля́ція(анаболі́зм)

asimptótă
асимпто́та

asimptótăóblică
асимпто́тапохи́ла

asimptótăorizontálă
асимпто́тагоризонта́льна

asimptótăverticálă
асимпто́тавертика́льна

asociativitáte
асоціати́вність

AsociáţiadeLíberSchímbNord-
Americánă(NAFTA)
Північноамерика́нськаасоціа́ція
ві́льноїторгі́влі(НАФТА)

AsociáţiaeconómicăAsiático-
Pacífică
Азіа́тсько-Тихоокеа́нськеекономі́чне
співтовари́ство(АТЕС)

asociáţie
асоціа́ція

asociáţiecomerciálă
госпо́дарськетовари́ство

asociaţiivegetáleartificiále
шту́чніросли́нніугрупо́вання

asociéreamolecúlelor
асоціа́ціямоле́кул

aspéctexteriór(alsubstánţelor,
améstecurilor)
зо́внішнійви́гляд(речовини́,су́міші)

aspéctimperfectív
недоко́нанийвид

aspéctperfectív(alvérbului)
доко́нанийвид

astatíniu
аста́т

astenosféră
астеносфе́ра

astigmatísm
астигмати́зм

ástmbrónşic
бронхіа́льнаа́стма

astroídă
астро́їда
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apozíţii
уто́чнюючічле́нире́чення

aproximáre
апроксима́ція

aptitúdini
зді́бності

ar
со́тка

aranjárea(amenajárea)tastatúrii
розкла́дкаклавіату́ри

árborebrónşic
бронхіа́льнеде́рево

árborelevariántelorposíbile
де́ревоможли́вихваріа́нтів

arccósinus
аркко́синус

arccótangentă
арккота́нгенс

árcelećtric
електри́чнадуга́

arcrefléx
рефлекто́рнадуга́

arcsínus
аркси́нус

arctangéntă
аркта́нгенс

árculcircumferínţei
дуга́ко́ла

árdere
згоря́ння

árderea(mineréurilor)
випа́лювання(руди́)

areál
ареа́л

arénă
аре́н

aréndă,chiríe
оре́нда

areométru
арео́метр

aréstadministratív
адміністрати́внийаре́шт

argáţi
сме́рди

argílă
гли́на

argínt
арґе́нтум

argintíu
срі́бний

argínt(nitrát,bromúră,iodúră,
oxíd,clorúră)
арґе́нтум(нітра́т,бромі́д,йоди́д,
окси́д,хлори́д)

argón
арго́н

argumént
аргуме́нти

arguméntulfúncţiei
аргуме́нтфу́нкції

arhaísm
архаї́зм

arhaísme
застарі́ліслова́

arhebactérii(archee)
архебакте́рії(архе́ї)

arheologíe
археоло́гія

arheoptérix
археопте́рикс

arhipelág
архіпела́г

arhitectúracalculatórului
архітекту́ракомп’ю́тера

arhitectúrasistémuluiinformátic
архітекту́раобчи́слювальноїсисте́ми

arhivárea
архіва́ція

arhiváreafişiérelor
архівува́нняфа́йлів

arhivatóri
архіва́тори

arhívă
архі́в

ária
пло́ща

áriacércului
пло́щакру́га

áriadreptúnghiului
пло́щапрямоку́тника

áriaparalelográmului
пло́щапаралелогра́ма

áriapătrátului
пл́ощаквадра́та

áriapoligónului
пло́щамногоку́тника

áriasupraféţeiparalelipipédului
dreptunghiulár
пло́щапове́рхніпрямоку́тного
паралелепі́педа

áriatrapézului
пло́щатрапе́ції
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ánulAfricii
рікА́фрики

aparát
при́лад

aparátbucál
ротови́йапара́т

aparátdecontáct;reactórcatalític
конта́ктнийапара́т

aparátdeproiécţie
проекці́йнийапара́т

aparátdeproiécţiecinematográfică
кіноапара́т

aparátdestat
апара́тдержа́ви

aparátedeintrodúcere
şideextrágereainformáţiei
при́строївве́деннятави́ведення
інформа́ції

aparátfonatór
мо́внийапара́т

aparátfotográfic
фотоапара́т

aparátgenitál,sistemgenital
стате́васисте́ма

aparátGólgi
ко́мплексГо́льджі

aparátotolític
отолі́товийапара́т

aparátul(compléxul)Golgi
апара́т(ко́мплекс)Го́льджі

aparatullacrimal
слі́знийапара́т

aparátvestibulár
вестибуля́рнийапара́т

aparíţia(mirósului,culórii)
поя́ва(за́паху,заба́рвлення)

apártheid
апарте́їд

apatít
апати́т

ápăamoniacálă
амоніа́чнавода́

ápăbrómică
бро́мнавода́

ápăcarbogazoásă(băutúră)
газо́ванавода́(напі́й)

ápădeclor
хло́рнавода́

ápădecristalizáre
кристалізаці́йнавода́

ápădevár
вапня́навода́

ápăgudronátădesuprafáţă
надсмо́льнавода́

ápălegátă
зв’я́занавода́

apălíberă
ві́льнавода́

apăráreaonoárei,demnitắţii
şireputáţieiunéipersoáne
за́хистче́сті,гі́дностітаділово́ї
репута́ціїосо́би

apărárelegítimă
необхі́днаоборо́на

apărătórdedrépturi
правозахисни́к

ápearteziáne
артезіа́нськіво́ди

ápeefluénte
стічні́во́ди

ápefreátice
ґрунтові́во́ди

ápeinterstatále
міжпла́стовіво́ди

apéndice
апе́ндикс

apendicítă
апендици́т

ápesubteráne
підзе́мніво́ди

apicultúră
бджільни́цтво

aplicáreacercetắriifúncţiei
застосува́ннядослі́дженняфу́нкцій

aplicáreaderiváteilademonstrárea
inegalitắţilor
застосува́нняпохідно́їдодове́дення
нері́вностей

aplicáreaidentitắţilor
застосува́ннятот́ожностей

aplicárealégii
правозастосува́ння

aplicátapúnctului
апліка́тато́чки

aplicáţie
застосу́нок

apoptóză
апопто́з

apostróf
апо́стро́ф

apotémapiramídei
апофе́мапірамі́ди

apoziţíe
при́кладка
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analizatór
аналіза́тор

analíză
ана́ліз

analízăcalitatívă
я́кіснийана́ліз

analízăspectrálă
спектра́льнийана́ліз

analogíadréptului
анало́гіяпра́ва

analogíalégii
анало́гіязако́ну

analogíe
анало́гія

anatomíe
анато́мія

anchetatór
слі́дчий

anchétă
дізна́ння

anchétăprejudiciáră
досудо́веслі́дство

andegráund
андегра́унд

andelumínă
світлови́йрік

anecdótă
гуморе́ска

anemíe
анемі́я(малокро́в'я)

anemométru
анемо́метр

anexiúne
ане́ксія

angajamént
зобов’я́зання

angínă
ангі́на

angiospérme(plantecuflóri)
покритонасі́нні(квітко́ві)

anhidrídă
ангідри́д

anhídru
безво́дний

anilínă
анілі́н

animále-bioreactoáre
твари́ни-біореа́ктори

animalebistraficate
двошаро́вітвари́ни

animáledeférmă,animale
domestice
сві́йськітвари́ни

animálesecundaracvatice
вторинново́днітвари́ни

animáţie
аніма́ція

anión
аніо́н

anizogamíe
анізога́мія

anód
ано́д

anóxică(atmosféră)
безкисне́ва(атмосфе́ра)

anşlús
а́ншлюс

antét
рядо́кза́головка

antibiótice
антибіо́тики

antichitáte
анти́чність

anticiclón
антицикло́н

anticodón
антикодо́н

anticórp
антиті́ло

antigél
антифри́з

antigén
антиге́н

antimóniu
сти́бій

antipartículă
античасти́нки

antisemitísm
антисеміти́зм

antitéză
антите́за

antoním
анто́нім

antropogenéză
антропоген́ез

antropologíe
антрополо́гія

antroponím
антропо́нім

anulá
відміни́ти
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alimentáţieaeriánă
пові́трянежи́влення

alimentaţieexcesívă
надмі́рнехарчува́ння

alimentáţieraţionálă
раціона́льнехарчува́ння

aliniére
вирі́внювання

alocárea(căldúrii,lumínii)
ви́ділення(теплоти́,сві́тла)

alotropíe
алотро́пія

alpáca,argíntgermán
мельхіо́р

alternánţasúnetelor
чергува́ннязву́ків

altói
прище́па

altoireaplántelor
ще́пленняросли́н

aluminát
алюміна́т

alumíniu
алюмі́ній

alumíniu(hidroxíd,carbúră,nitrát,
oxíd,sulfát,clorúră)
алюмі́ній(гідрокси́д,карбі́д,нітра́т,
окси́д,сульфа́т,хлори́д)

aluminotermíe
алюмінотермі́я(алюмотермі́я)

alúzie
алю́зія

alveóle
альвео́ли

amalgám
амальга́ма

amenajáre,aranjáre
ве́рстка

améndă
штраф

amestecáre
перемі́шування

améstecchímic
рівнова́жнасу́міш

améstecdereácţie
реакці́йнасу́міш

améstecexplozív
вибухо́васу́міш

améstec(heterogén,omogén)
су́міш(неоднорі́дна,однорі́дна)

améstecnitrát
нітру́юча(нітрува́льна)су́міш

améstecomogén(sistém)
гомоге́ннасу́міш(систе́ма)

amfotér(hidroxid,oxid)
амфоте́рний(гідрокси́д,окси́д)

amíbă
аме́ба

amíbădizentérică
дизентері́йнааме́ба

amidón,crohmál
крохма́ль

amiláză
аміла́за

amínă
амі́н

amínăaromátică
аромати́чнийамі́н

aminoacíd(înlocuíbil,deneînlocuít)
амінокислота́(замі́нна,незамі́нна)

aminoacízi
амінокисло́ти

aminoacíziesenţiáli
незамі́нніамінокисло́ти

amitóză
аміто́з

amoniác
амоніа́к

amóniu(carbonátacíd,hidroxíd,
carbonát,nitrát,nitrít,sulfát,
clorúră)
амо́ній(гідрогенкарбона́т,гідрокси́д,
карбона́т,нітра́т,нітри́т,сульфа́т,
хлори́д)

amorfísm
амо́рфність

amplitúdineaosciláţieiarmónice
ампліту́дагармоні́чногоколива́ння

amplitúdineaosciláţiilor
temperatúrilor
ампліту́даколива́ннятемперату́р

anabióză
анабіо́з

anabolísm(asimiláre)
анаболі́зм(асиміля́ція)

anacronísm
анахроні́зм

anaerób
анаеро́би

anafáză
анафа́за

anáforă
ана́фора

analízacantitatívă
кі́лькіснийана́ліз

10
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alcalíno-pământós(elemént,
metál)
лужноземе́льний(елеме́нт,мета́л)

alcáliu;bázăalcalínă
луг

alcaloízi
алкало́їди

alcán
алка́н

alchénă
алке́н

alchil
алкі́л

alchimíe
алхі́мія

alchínă
алкі́н

alcoolaldehidrogenic
альдегідоспи́рт

alcoolát
алканоля́т

alcoóldelemn
деревни́йспирт

alcoóldenaturát
денатуро́ванийспирт

alcoól(devin,delemn,etílic,
metílic,amoniác,monatómic,
diatómic,triatómic,saturát,primár,
secundár)
спирт(ви́нний,деревни́й,ети́ловий,
мети́ловий,нашати́рний,
одноа́томний,двоа́томний,
триа́томний,наси́чений,перви́нний,
втори́нний)

alcoóltéhnic
техні́чнийспирт

alcoólterţiár
трети́ннийспирт

aldehídă
альдегі́д

aldehídăacétică
о́цтовийальдегі́д

aldóileafront
«Дру́гийфро́нт»

aldóileasistémdesemnalizáre
дру́гасигна́льнасисте́ма

alége
ви́брати

alégeri
ви́бори

alegoríe
алего́рія

alélă
але́льніге́ни

alélădominántă
доміна́нтнийалель

alélărecesívă
рецеси́внийале́ль

aléleletále
лета́льніале́лі

alelísmmultíplu
множи́ннийалелі́зм

alergéni
алерге́ни

alergíe
алергі́я

alfabét
алфаві́т

alfabétchirílic
кири́лиця

alfabétullatín
лати́ниця

álge
во́дорості

algébra
а́лгебра

álgebrúne
бу́ріво́дорості

álgediatomée
діато́мовіво́дорості

álgemonoceluláre
однокліти́нніво́дорості

álgeróşii
черво́ніво́дорості

álgevérzi
зеле́ніво́дорості

algorítm
алгори́тм

algorítmicíclici
циклі́чніалгори́тми

algorítmiliniári
ліні́йніалгори́тми

algorítmiramificáţi
розгалу́женіалгори́тми

aliáj
сплав

alienáreaproprietắţii
відчу́женнямайна́

alimentáreechilibrátă
збалансо́ванехарчува́ння

alimentáremíxtă
змі́шанежи́влення

alimentáţiarấului
жи́вленнярі́́чки
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adresáre
зверта́ння

adrésăelectrónică
електро́ннаадре́са

adsórbţie
адсо́рбція

adunáre
додава́ння

adunáre,impózit
збір

adunáreafrácţiilorordináre
додава́ннязвича́йнихдро́бів

adunáreafrácţiilorzecimále
додава́ннядесятко́вихдро́бів

adunáreanúmerelormíxte
додава́ннямі́шанихчи́сел

adunáreapolinoámelor
додава́ннямногочле́нів

advérb
прислі́вник

áer
пові́тря

áercuhéliu
ге́лієвепові́тря

aerób
аеро́би

aeronaútică
повітропла́вання

aeropórturi-hábi
аеропо́рти-ха́би

aerosól
аерозо́ль

aerostát
аероста́т

afirmáţie
тве́рдження

afirmáţieadevărátă
тве́рдженняі́стинне

afirmáţiefálsă
тве́рдженняхи́бне

afíx
а́фікс

afixáre
афікса́ція

aflá,găsí
знайти́

aforísm
афори́зм

agar-agár
ага́р-ага́р

agéndădeadrése
а́дреснакни́га

agenţipatogeni
збу́дникихворо́б

agitáre,zguduíre
збо́втування

agitáţie
стру́шування

aglomerát
агломера́т

aglomeráţieindustriálă
агломера́ціяпромисло́ва

aglomeráţieurbánă
міська́агломера́ція

aglutinare
аглютина́ція

agresór
агре́сор

agricultúra
сільське́господа́рство

agricultúrăirigátă
іригаці́йне(зро́шувальне)
землеро́бство

agrocenóză
агроцено́з

agrohólding
агрохо́лдинг

áisberguri
а́йсберги

ajustáre
відла́годження

ajutórcontextuál
конте́кстнадо́відка

alámă
лату́нь

alanínă(álfa-alanínă;álfa-acíd
aminopropanóic)
алані́н(а́льфа-алані́н;а́льфа-
амінопропа́новакислота́)

alăturáreaelectrónilor
приєдна́нняелектро́нів

albédo
альбе́до

álbie
рі́чище

albúmfóto
фотоальбо́м

alcadién
алкадіє́н

alcalín(elemént,metál)
лу́жний(елеме́нт,мета́л)

alcalinizáre
підлуго́вування
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acórduriledelaMinsk
Мі́нськіуго́ди

acromegalíe
акромега́лія

acrostíh
акрові́рш

acrozóm
акросо́ма

actínă
акти́н

actindividuál
індивідуа́льнийакт

actinoíd
актино́їд

activáre
актива́ція

activitátedeavocát
адвока́тськадія́льність

activitátedeîntreprinzătór
підприє́мництво

activitáteeconómică
госпо́дарськадія́льність

activitátementálăelementáră
елемента́рнарозумо́вадія́льність

activitátenervoásăsuperioáră
ви́щанерво́вадія́льність

activitátesígură
безпе́чнадія́льність

actnormatív-jurídicsubordonat
підзако́ннийнормати́вно-правови́й
акт

acţiúneabiológicăaradiáţiei
radioactíve
біологі́чнадіярадіоакти́вного
випромі́нювання

acţiúneachímicăacuréntului
хімі́чнадіясві́тла

acţiúneadehaşuráreşitârấre
atéxtului
перетя́гування

acţiúneamagnéticăacuréntului
магні́тнаді́ястру́му

acţiúnedespăláre
ми́йнадія

acţiúnefatálă
згу́бнадія

acţiúneindiréctă
непряма́ді́я

acţiúnemultíplăagénelor
множи́ннадіяге́нів

acuitáteamirósului
гострота́ню́ху

acuitáteavăzului
гострота́зо́ру

acústică
аку́стика

acvacultúră
аквакульту́ра

acvaláng
аквала́нг

adáos;substánţăaditívă
до́мішка

adaptáre
адапта́ції

adaptárealamédiulînconjurătór
пристосува́ннядонавко́лишнього
середо́вища

adáptervídeo
відеоада́птер

adaptór
ада́птер

adâncímeaculórii
глибина́ко́льору

adenină
адені́н

adenozintrifosfát(ATP)
аденозинтрифосфа́т(АТФ)

aderáre
приляга́ння

aderénţi
буди́телі

adezívsilicát
силіка́тнийклей

aditivitáte
адити́вність

adjectív
прикме́тник

adjectívecalitatíve
я́кісніприкме́тники

adjectíveposesíve
присві́йніприкме́тники

adjectíverelatíve
відно́сніприкме́тники

administráreabúnurilor
розпоря́дженнямайно́м

administratóri
адміністра́тори

administráţiepúblică
публі́чнаадміністра́ція

adópţie
усино́влення

adrésacutíeipoştáleelectrónice
адре́саелектро́нноїпошто́вої
скри́ньки
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sulfít,sulfídic,fluorhídric,clorát,
clorhídric,clóric)
кислота́(аромати́чна,багатоосно́вна,
бута́нова(ма́сляна),бромі́дна,
двоосно́вна,ви́ща,глюко́нова,
етандіо́ва(оксала́тна,ща́влева),
ета́нова(о́цтова),жи́рна,йоди́дна,
капро́нова,карбо́нова,карбона́тна,
мета́нова(мураши́на),моло́чна,
монохлоро́цтова,наси́чена,
ненаси́чена,нітра́тна,нітри́тна,
нуклеї́нова,одноосно́вна,органі́чна,
неоргані́чна,олеї́нова,ортофосфа́тна,
пальміти́нова,пікри́нова,пропа́нова,
силіка́тна,стеари́нова,сульфа́тна,
сільфі́тна,сульфі́дна,флуо́ридна,
хлора́тна,хлори́дна,хлори́тна)

acídazótic
нітра́тнакислота́

acídbromhídric
бромово́день

acídbrómic(bromhídric)
бромі́дна(бромоводне́ва)кислота́

acídcarboxílic
карбона́тнакислота́

acídcítric
лимо́ннакислота́

acídcloracétic
хлоро́цтовакислота́

acídclorhídric
сірководне́вакислота́

acídclóric
хлори́тнакислота́

acídclorurát
хлорово́дневакислота́

acíddibázic
двоосно́внакислота́

acídfluorhídric
фторово́дневакислота́

acídfluorídic
флуо́риднакислота́

acídgrás
жи́рнакислота́

acidificáre
підки́слення

acídiódic(acídiodhídric)
йоди́днакислота́(йодоводне́ва
кислота́)

aciditáte
кисло́тність

acídmálic
я́блучнакислота́

acídmetafosfát
метафосфа́тнакислот́а

acídnuléic
нуклеї́новікисло́ти

acídortofósfic
ортофосфа́тнакислота́

acídoxálic
щавле́вакислота́

acídpolibázic
багатоосно́внакислота́

acídpropánic
пропа́новакислота́

acídribonucleic(ARN)
рибонуклеї́новакислота́(РНК)

acídsilícic
силіка́тнакислота́

acídsulfhídric
сульфі́днакислота́

acídsulfúric
сульфа́тнакислота́

acídsulfúricfumánt
олеї́новакислота́

acídsulfurós
сульфі́тнакислота́

acídtribázic
трьохосно́внакислота́

acíduldeoxiribonucléic(ADN)
дезоксирибонуклеї́новакислота́
(ДНК)

acízicarboxílici
карбо́новакислот́а

acízigráşi
жи́рнікисло́ти

acízigráşiesenţiáli
незамі́нніжи́рнікисло́ти

aclimatizáre
акліматиза́ція

aclimatizáreaspéciilor
акліматиза́ціяви́дів

ácmagnétic
магні́тнастрі́лка

acomodáre
акомода́ція

acórd
узго́дження

acórdconstituţionál
конституці́йнийдо́говір

acórdgenerálpéntrutarífe
şicomérţ
Генера́льнауго́дазтари́фівіторгі́влі

acórdmondiál
мирова́уго́да

acordrecipróc,inerénţă
зворо́тнеузго́дження
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A abátere,alineát
ві́дступ

abcísapúnctului
абсци́сато́чки

abdoménulartropódelor
черевце́членистоно́гих

abecedár
а́збука

abilitátedeainteracţioná
зда́тністьдовзаємоді́ї

abilitắţi,obişnuite
на́вички

aboliţionísm
аболіціоні́зм

abordárenaturál-ştiinţífică
природни́чо-науко́вийпідхі́д

abrazív
абрази́в

abreviáţie,abreviére
абревіату́ра

absénţănemotivátă
прогу́л

absolutísmluminát
осві́ченийабсолюти́зм

absolutísm(monarhieabsolută)
абсолюти́зм(абсолю́тнамона́рхія)

absorbánt
поглина́ч

absórbţie
всмо́ктування

absórbţieínversă(reabsórbţie)
зворо́тневсмо́ктування(реабсо́рбція)

abstracţionísm
абстракціоні́зм

academíe
акаде́мія

acceleráre
акселера́ція

acceleratór
акселера́тор

acceleráţiacădériilíbere
приско́ренняві́льногопаді́ння

acceleráţiamişcắriirectilínii
приско́ренняпрямоліні́йногору́ху

acceleráţie
приско́рення

acceleráţiecentripétă
доцентро́веприско́рення

accént
акце́нт

accéntdeschís
відкри́тийна́голос

accéntfíx,imóbil
фіксо́ванийна́голос

acceptór
акце́птор

accesáreaprográmeispreruláre
за́пускпрогра́минавикона́ння

accesórii
прила́ддя

acetabulária
ацетабуля́рія

acetaldehídă(etanál,aldehídă
acétică)
ацетальдегі́д(етана́ль,о́цтовий
альдегі́д)

acetátdemătáse
шовкацета́тний

acetilcelulóză(triacetilcelulóză)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)

acetilénă(etína)
ацетиле́н(ети́н)

acetónă
ацето́н

achizíţiidecereále
хлібозаготі́влі

acídabcísic
абсци́зовакислота́(АБК)

acídacétic
о́цтовакислота́

acídaminoacétic
аміноета́нова(аміноо́цтова)кислота́

acíd(aromátic,polihídric,butánic
(butíric),brómic,dibázic,ridicát,
glucónic,etandióic(oxalát,oxálic),
etanólic(acétic),grás,iódic,
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Despre dicţionarul de termeni şi concepte 

Dicţionarul pe care îl propunem reprezintă traducerea unui dicţionar 
terminologic român-ucrainean şi ucrainean-român. El conţine mai mult de 
7000 de concepte frecvent utilizate în domenii precum istoria, geografia, 
matematica, fizica, biologia, chimia, informatica, filologia, dreptul – adică 
în domenii care corespund obiectelor de studiu, cu a căror terminologie 
elevii fac cunoştinţă prin intermediul limbii materne şi prin intermediul 
limbii de stat. Dicţionarul propune atât termeni simpli, cât şi concepte 
ştiinţifice redate prin îmbinări de cuvinte. 

În marea lor majoritate, termenii ştiinţifici au caracter internaţional, dar 
în fiecare limbă scrierea lor este guvernată de reguli corespunzătoare. 
Dicţionarul are un caracter normativ, favorizând însuşirea acestor reguli. 
Ortografierea cuvintelor ce aparţin diverselor sfere de activitate 
corespunde actualelor norme lingvistice. 

Principalul obiectiv al dicţionarului este de a acorda studenţilor 
sprijinul necesar realizării conexiunilor între termenii din limba maternă şi 
termenii din limba ucraineană ca limbă de stat şi invers, ceea ce va facilita 
semnificativ folosirea manualelor şi a bibliografiei de specialitate în 
anumite domenii de activitate. Studierea comparativă a termenilor este 
foarte importantă în contextul educaţional contemporan, când limba 
ucraineană ca limbă de stat cunoaşte o extindere importantă în toate 
domeniile ştiinţei. 

Dicţionarul este foarte uşor de folosit: cuvintele înregistrate sunt 
aranjate în ordine alfabetică până la a treia literă şi mai departe; fiecare 
cuvânt este precedat de un simbol grafic care indică în care ramură a 
cunoaşterii este încadrat termenul sau conceptul ştiinţific. Marcarea 
accentului cuvintelor asigură pronunţarea corectă. 

Pentru a avea acces la traducerea inversă, este suficient ca 
utilizatorul să întoarcă dicţionarul. Acest fapt îi permite să se orienteze cu 
uşurinţă pentru a răspunde la orice întrebare ştiinţifico-educativă sau 
pentru a indica răspunsul diverselor teste. 

Dicţionarul este un ghid intelectual autonom. Terminologia propusă 
este utilă nu numai în timpul pregătirii elevilor pentru rezolvarea diverselor 
tipuri de exerciţii, ci şi în traducerea materialelor didactice sau a lucrărilor 
ştiinţifice din diferite domenii de activitate. Dicţionarul conţine termeni din 
discipline, a căror cunoaştere este necesară în vederea admiterii în 
instituţii de învăţământ superior din Ucraina pe baza testării naţionale. 

Dicţionarul conţine noi termeni şi concepte ştiinţifice şi tehnice care au 
apărut recent sub influenţa schimbărilor sociale şi economice. Această 
ediţie este utilă elevilor şi cadrelor didactice atât din şcolile generale, cât şi 
din licee, gimnazii etc.
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