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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, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких
учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною
українською. У словнику подані однослівні терміни, а також термінисловосполучення (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. Правопис 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 розташовані 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 зворотного 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 економічних змін.
Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загальноосвітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо.
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Умовні позначення
Історія

Географія

x2

Математика

F

Фізика
G

Біологія

Хімія

Правознавство

Аа

Філологія

Інформатика

Термін, який використовують у багатьох предметах
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абіоти́чні чи́нники
fáctori abiótici

автоно́мія
autonomíe

адаптивна

А

аболіціоні́зм
aboliţionísm

автоно́мна респу́бліка
repùblică autonòmă

А

абрази́в
abrazív

авторитари́зм
autoritarísm

абревіату́ра
abreviáţie, abreviére

авторита́рний політи́чний режи́м
regím polític autoritár

абсолюти́зм (абсолю́тна
мона́рхія)
absolutísm (monarhie absolută)

а́вторське пра́во
drept de autór

абе́ткове письмо́
scrisoáre abreviátă

абсолю́тна воло́гість
umiditáte absolútă
абсолю́тне посила́ння
referínţă absolútă
абсолю́тний показни́к
зало́млення
índice de refrácţie absolút

автономі́сти
autonomíşti

автотро́фи
autotrófi
автофігу́ра
figúră automátă
ага́р-ага́р
agar-agár
агломера́т
aglomerát

абстра́ктне ми́слення
gândíre abstráctă

агломера́ція промисло́ва
aglomeráţie industriálă

абстракціоні́зм
abstracţionísm

аглютина́ція
aglutinare

абсци́зова кислота́ (АБК)
acíd abcísic

агра́рна краї́на
ţáră agráră

абсци́са то́чки
abcísa púnctului

агра́рні відно́сини
reláţii agráre

авангарди́зм
avangardísm

агрега́тний стан
stáre de agregáre

авітаміно́з
avitaminoză

агреси́вна поведі́нка
comportáre agresívă

австралопіте́ки
australopitecíne

агре́сор
agresór

автобіографі́чний твір
creáţie autobiográfică

агроклімати́чні ресу́рси
resúrse agroclimátice

автобіогра́фія
autobiografíe

агропромисло́вий ко́мплекс (АПК)
compléx agroindustriál

автокефа́льна це́рква
bisérică autocefálă

агрохо́лдинг
agrohólding

автоколива́льна систе́ма
sistém autocolánt

агроцено́з
agrocenóză

автомагістра́ль
magistràlă àuto

адапта́ції
adaptáre

автома́тія робо́ти се́рця
funcţionárea automátă a ínimii

ада́птер
adaptór

автономіза́ція
autonomizáţie

адапти́вна радіа́ція
radiáţie adaptívă
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адаптивні

адапти́вні біологі́чні ри́тми
rítmuri biológice adaptíve

А

адвока́т
avocát
адвока́тська дія́льність
activitáte de avocát
адені́н
adenină
аденозинтрифосфа́т (АТФ)
adenozintrifosfát (ATP)
адити́вність
aditivitáte
адіаба́тний проце́с
procésul adiabátic
адміністрати́вна відповіда́льність
răspúndere administratívă
адміністрати́вне прова́дження
procedúră administratívă
адміністрати́вне стя́гнення
sancţiúne administratívă
адміністрати́вне судочи́нство
procedéu jurídic administratív
адміністрати́вний аре́шт
arést administratív
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій
împărţíre teritorial-administrativă
адміністра́тори
administratóri
адре́са електро́нної пошто́вої
скри́ньки
adrésa cutíei poştále electrónice
адреса́т мо́влення
destinatár
а́дресна кни́га
agéndă de adrése
а́дресний рядо́к
şir de adrése
адсо́рбція
adsórbţie
аеро́би
aerób

Азіа́тсько-Тихоокеа́нське
економі́чне співтовари́ство (АТЕС)
Asociáţia económică Asiático-Pacífică
Азі́йсько-Тихоокеа́нський регіо́н
regiúnea Asiático-Pacífică
азона́льність
azonalitáte
азо́т
azót; nitrogén
а́йсберги
áisberguri
акаде́мія
academíe
аквакульту́ра
acvacultúră
аквала́нг
acvaláng
аквато́рія
suprafáţă de ápă, acvatóriu
акліматиза́ція
aclimatizáre
акліматиза́ція ви́дів
aclimatizárea spéciilor
акомода́ція
acomodáre
акрові́рш
acrostíh
акромега́лія
acromegalíe
акросо́ма
acrozóm
акселера́тор
acceleratór
акселера́ція
acceleráre
аксіо́ма
axiómă
аксіо́ма парале́льності прями́х
axióma dréptelor paraléle
аксіо́ми ймові́рності
axiómele probabilitắţii
аксо́н
axón

аерозо́ль
aerosól

аксономе́трія
axonometríe

аеропо́рти-ха́би
aeropórturi-hábi

актива́ція
activáre

аероста́т
aerostát

акти́вне ви́борче пра́во
drept electorál actív

а́збука
abecedár

акти́вний за́хист
protécţie actívă

ази́мут ді́йсний, магні́тний
ázimut adevărát, magnétic

акти́вний тра́нспорт
transpórt actív
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алотро́пна видозмі́на
modificắri alotrópice

акти́вні дієприкме́тники
particípii actíve

алфаві́т
alfabét

активо́ване вугі́лля
cărbúne activát

алхі́мія
alchimíe

акти́н
actínă

альбе́до
albédo

актино́їд
actinoíd

Альбіго́йські ві́йни
războáiele albigeniéne

аку́стика
acústică

альвео́ли
alveóle

акце́нт
accént

альдегі́д
aldehídă

акце́птор
acceptór

альдегідоспи́рт
alcool aldehidrogenic

алані́н (а́льфа-алані́н; а́льфаамінопропа́нова кислота́)
alanínă (álfa-alanínă; álfa-acíd
aminopropanóic)

альтернати́вна (невійсько́ва)
слу́жба
servíciu de alternatívă

а́лгебра
algébra
алгори́тм
algorítm
алего́рія
alegoríe
але́льні ге́ни
alélă
алерге́ни
alergéni
алергі́я
alergíe
аліме́нти
pénsie alimentáră
аліфати́чний вуглево́день
hidrocarbúră alifátică
алкадіє́н
alcadién
алкало́їди
alcaloízi
алка́н
alcán
алканоля́т
alcoolát
алке́н
alchénă
алкі́л
alchil
алкі́н
alchínă
алма́з
diamánt
алотро́пія
alotropíe

аміноетанова

акти́вний центр
céntrul actív

А

альтернати́вні джере́ла ене́ргії
súrse alternatíve de energíe
алю́зія
alúzie
алюміна́т
aluminát
алюмі́ній
alumíniu
алюмі́ній (гідрокси́д, карбі́д,
нітра́т, окси́д, сульфа́т, хлори́д)
alumíniu (hidroxíd, carbúră, nitrát, oxíd,
sulfát, clorúră)
алюмінотермі́я (алюмотермі́я)
aluminotermíe
амальга́ма
amalgám
аме́ба
amíbă
аме́бна дизентері́я (амебіа́з)
dizinterie amebiană
амебо́їдний рух
mişcáre ameboídă
амі́дна (пепти́дна) гру́па
grúpa amídă (peptídică)
амі́дний (пепти́дний) зв’язо́к
legătúra amídă (peptídică)
аміла́за
amiláză
амі́н
amínă
аміногру́па
grúpă amíno
аміноета́нова (аміноо́цтова)
кислота́
acíd aminoacétic
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амінокислота
А

амінокислота́ (замі́нна,
незамі́нна)
aminoacíd (înlocuíbil, de neînlocuít)
амінокисло́ти
aminoacízi
аміто́з
amitóză
амні́стія
graţiére
амоніа́к
amoniác
амоніа́чна вода́
ápă amoniacálă
амоніа́чна селі́тра
azotát de amóniu
амоніа́чний ро́зчин
solúţie de amoniác
амо́ній (гідрогенкарбона́т,
гідрокси́д, карбона́т, нітра́т,
нітри́т, сульфа́т, хлори́д)
amóniu (carbonát acíd, hidroxíd,
carbonát, nitrát, nitrít, sulfát, clorúră)

анало́гія
analogíe
анало́гія зако́ну
analogía légii
анало́гія пра́ва
analogía dréptului
анато́мія
anatomíe
анафа́за
anafáză
ана́фора
anáforă
анахроні́зм
anacronísm
ангідри́д
anhidrídă
ангі́на
angínă
андегра́унд
andegráund

амо́ній-іо́н
ion de amoniu

ане́ксія
anexiúne

амо́рфна речовина́
substánţă amórfă

анемі́я (малокро́в'я)
anemíe

амо́рфність
amorfísm
ампліту́да гармоні́чного
колива́ння
amplitúdinea osciláţiei armónice
ампліту́да колива́ння температу́р
amplitúdinea osciláţiilor temperatúrilor
амфіфі́льні сполу́ки
compúşi amfifíli
амфоте́рна сполу́ка
compús amfotéric
амфоте́рний (гідрокси́д, окси́д)
amfotér (hidroxid, oxid)
амфоте́рність
caractér amfotér
анабіо́з
anabióză
анаболі́зм (асиміля́ція)
anabolísm (asimiláre)

8

аналогі́чні о́ргани
organísme analoage

анемо́метр
anemométru
анізога́мія
anizogamíe
анілі́н
anilínă
анілі́новий барвни́к
coloránt cu anilínă
анімаці́йні ефе́кти
efécte de animáţie
аніма́ція
animáţie
аніо́н
anión
ано́д
anód
ано́дний проце́с
procésul anódic
аноні́мні угрупо́вання
grúpuri anoníme

анаеро́би
anaerób

антибіо́тики
antibiótice

ана́ліз
analíză

антиві́русні програ́ми
prográm antivírus

аналіза́тор
analizatór

антиге́н
antigén

аналізу́юче схре́щування
încrucişáre analizatoáre

антигі́тлерівська коалі́ція
coalíţia antihitlerístă

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

апарте́їд
apártheid

антимонопо́льне законода́вство
legisláţie antitróst

апати́т
apatít

антипарале́льні спі́ни
rotíri antiparaléle

апеля́ція
recúrs

антисеміти́зм
antisemitísm

апе́ндикс
apéndice

антите́за
antitéză

апендици́т
apendicítă

Антитерористи́чна опера́ція (АТО)
operáţie antiterorístă

апліка́та то́чки
aplicáta púnctului

антиті́ло
anticórp

апопто́з
apoptóză

антифри́з
antigél

апо́стро́ф
apostróf

антицикло́н
anticiclón

апофе́ма пірамі́ди
apotéma piramídei

античасти́нки
antipartículă

апроксима́ція
aproximáre

анти́чність
antichitáte

«Ара́бська весна́»
„Primăvára arábă”

анто́нім
antoním

арґе́нтум
argínt

антропоген́ез
antropogenéză
антропоге́нне забру́днення
poluáre antrópică, antropogenă

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

антропоге́нний вплив
influénţă antropogénă

арго́н
argón

антропоге́нний ландша́фт
landşáft (peisáj) antrópic

аргуме́нти
argumént

антропоге́нні екологі́чні фа́ктори
fáctori ecológici antrópici

аргуме́нт фу́нкції
arguméntul fúncţiei

антропоге́нні чи́нники
fáctori antrópici

ареа́л
areál

антропоге́новий пері́од
perioáda antropogénă

аре́н
arénă

антрополо́гія
antropologíe

арео́метр
areométru

антропо́нім
antroponím

аридиза́ція
aridizáţie

антьє́
párte întreágă a númărului reál

аристократи́чна (шляхе́тська)
респу́бліка
repúblică aristocrátă

а́ншлюс
anşlús
апара́т держа́ви
aparát de stat
апара́т (ко́мплекс) Го́льджі
aparátul (compléxul) Golgi
апара́тне забезпе́чення
hárdware, echipaméntul únui sistém
electrónic

арифметико-логічний

антикодо́н
anticodón

А

аристокра́тія
aristocraţíe
аритмі́я
aritmíe
арифме́тика
artimétică
арифме́тико-логі́чний при́стрій
dispozitív aritmétic şi lógic
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арифметичний
А

арифмети́чний ви́раз
exprésie aritmétică

архі́в
arhívă

арифмети́чні дії над
ко́мплексними чи́слами
operáţii artimétice cu númere compléxe

архіва́тори
arhivatóri

аркко́синус
arccósinus
арккота́нгенс
arccótangentă
аркси́нус
arcsínus
аркта́нгенс
arctangéntă

архівува́ння фа́йлів
arhivárea fişiérelor
архіпела́г
arhipelág
архітекту́ра комп’ю́тера
arhitectúra calculatórului

а́ркуш
págină, coálă

архітекту́ра обчи́слювальної
систе́ми
arhitectúra sistémului informátic

ароматиза́ція на́фти
aromatizárea petrólului

асиме́трія
asimetríe

аромати́чний амі́н
amínă aromátică

асиміляці́йна (хлорофілоно́сна)
ткани́на
ţesút asimilatór (clorofílă)

аромати́чний вуглево́день
hidrocarbúră aromátică
ароморфо́з
aromorfóză
арсе́н
arsén
артезіа́нські во́ди
ápe arteziáne
артеріа́льний пульс
puls arteriál
артеріа́льний тиск
tensiúne arteriálă
арте́рії
artére
артеріо́ли
arterióle
арти́кль
artícol
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архіва́ція
arhivárea

асиміля́ція (анаболі́зм)
asimiláre (anabolísm)
асимпто́та
asimptótă
асимпто́та вертика́льна
asimptótă verticálă
асимпто́та горизонта́льна
asimptótă orizontálă
асимпто́та похи́ла
asimptótă óblică
аскари́да
ascaridă
асоціати́вність
asociativitáte
асоціа́ція
asociáţie
асоціа́ція моле́кул
asociérea molecúlelor

артикуля́ція
articuláre

аста́т
astatíniu

артри́т
artrită

астеносфе́ра
astenosféră

архаї́зм
arhaísm

астигмати́зм
astigmatísm

архебакте́рії (архе́ї)
arhebactérii (archee)

астро́їда
astroídă

архе́йська е́ра
éra arhaică

атаві́зми
atavísme

археологі́чна культу́ра
cultúră arheológică

атеї́зм
ateísm

археоло́гія
arheologíe

атеросклеро́з
aterioscleróză

археопте́рикс
arheoptérix

атмосфе́ра
atmosféră
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атмосфе́рний тиск
presiúne atmosférică
атмосфе́рний фронт те́плий,
холо́дний
front atmosféric cald, réce
атмосфе́рні о́пади
precipitáţii atmosférice
ато́л
atól
а́том
atóm
атома́рний
atómic
а́томна електроста́нція
centrálă atómo-eléctrică (CAE)
а́томна ма́са
másă atómică

афікса́ція
afixáre
афори́зм
aforísm
африка́т, африка́та
consoană semiocluzívă, africátă
ацетабуля́рія
acetabulária
ацетальдегі́д (етана́ль, о́цтовий
альдегі́д)
acetaldehídă (etanál, aldehídă acétică)
ацетиле́н (ети́н)
acetilénă (etína)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)
acetilcelulóză (triacetilcelulóză)
ацето́н
acetónă

ацетон

атмосфе́рна циркуля́ція
circuláţie atmosférică

А

а́томна одини́ця ма́си (а.о.м)
unitátea de másă atómică
а́томна орбіта́ль
orbitál atómic
а́томне ядро́
nucléul atómului
а́томно-молекуля́рне вче́ння
teoría atómo-moleculáră
а́том (перви́нний, втори́нний,
трети́нний, четверти́нний)
хімі́чного елеме́нта
atómul (primár, secundár, terţiár,
cuaternár) eleméntului chímic
атрибу́т фа́йлу
atribútul fişiérului
атрофі́я м’я́зів
atrofía múşchilor
аудіюва́ння
audiére
ауксини́
auxíne
а́урум
áur
аутле́т
óutlet
аутосо́ми
autozómi
аутофа́гія
autofagíe
аутохромосо́ми
autocromozómi
аутсо́рсинг
externalizáre
а́фікс
afíx
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бавовна
Б

баво́вна
bumbác

Б

бан
interdícţie

багатоа́томний спирт
spírt (alcoól) poliatómic

бандури́ст
banduríst, cântăréţ la bandúră

багатове́кторність зо́внішньої
полі́тики
multivectorialitátea políticii extérne

банк
báncă

багатозада́чність
polisemántic
багатокліти́нний органі́зм
organísm multicelulár
багатоосно́вна кислота́
acíd polibázic
багатопарті́йність
sistém multipartít
багатополя́рний світ
lúme multipoláră
багаторі́вневий спи́сок
lístă cu mai múlte nivéluri
багаторі́чна мерзлота́
înghéţ perén
бага́тство мо́влення
bogăţía vorbírii
ба́за да́них
báza de dáte
ба́за зна́нь
báza de cunoştínţe
база́льне тільце́
córp bazál
базе́дова хворо́ба
boála lui Basedow
ба́зова систе́ма
вве́дення-виве́дення
sistémul de báză intráre-ieşíre

ба́нківська систе́ма Украї́ни
sistémul bancár al Ucraínei
ба́нківська таємни́ця
secrét bancár
бараба́нна пере́тинка
timpán
барвни́к
coloránt
ба́рель
baríl
ба́рій
báriu
баро́ко
baróc
баро́кова літерату́ра
literatúră barócă
баро́метр
barométru
барха́ни
barháne
басе́йн вну́трішнього сто́ку
bazínul scúrgerii interioáre
басе́йн океа́ну
bazínul oceánului
басе́йн рі́чки
bazínul rấului
баска́к
baskákov

ба́йка
fábulă

батьки́
părínţi

байт
octét

батькі́вство
paternitáte

бакте́рії
bactérii

ба́тьківська поведі́нка твари́н
comportamént parentál

бактеріоло́гія
bacteriologíe

бджільни́цтво
apicultúră

бактеріофа́г
bacteriofág

бе́дленд
bédland, terénuri réle

бала́да
baládă

беза́фіксний
nederivát

ба́лка
văgăúnă

безба́рвний (ро́зчин)
incolór (solúţie)
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бери́лій
beríliu

безві́зовий режи́м
regím fắră víze

Берлі́нська кри́за
críza (Germániei) din Berlín

безво́дний
anhídru

бертолі́д
bertholízi

безкисне́ва (атмосфе́ра)
anóxică (atmosféră)

бессеме́рівський конве́ртер
convertizórul Bessemer

безла́дний рух
mişcáre dezordonáta

бе́та промі́ння
rázele béta

безособо́ве дієсло́во
vérb impersonál
безособо́вий
impersonál
безособо́вість
caractér impersonál
безпе́ка життєдія́льності
siguránţa viéţii
безпе́чна дія́льність
activitáte sígură
безпе́чний експериме́нт
experimént sígur
безпре́фіксний
neprefixát
безробі́ття
şomáj
безсполучнико́ве складне́
ре́чення
fráză formátă prin juxtapúnere (fắră
conjúncţii)
безсполучнико́вий
formát prin juxtapúnere (fắră
conjúncţii)
безсуфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
mod de formáre a cuvíntelor fắră sufíxe
безумо́вний рефле́кс
refléx necondiţionát
без’я́дерний ста́тус
statút denuclearizát
бензе́н
benzén
бензе́нове (кільце́, ядро́)
benzénic (inél, nucléu)
бензи́н (авіаці́йний,
автомобі́льний)
benzínă (péntru aviáţie, automobíle)

бе́та ро́зпад
dezintegráre béta
били́на
poém eróic naratív (bâlínă)

біогенні

безвідхо́дне виробни́цтво
prodúcţie fắră deşéuri

Б

били́ни
epopéi
Бі́блія
Bíblia
бі́женці
refugiáţi
бі́ла речовина́
substánţă álbă
білінгві́зм
bilingvísm
біло́к
proteínă
більйо́н
bilión, miliárd
більшовики́
bolşevíci
бімолекуля́рний
bimoleculár
біна́рна номенклату́ра
nomenclatúră bináră
біна́рна сполу́ка
compús binár
біна́рний
binár
біна́рний по́діл кліти́ни
diviziúne celuláră bináră
бінокуля́рний зір
vedére binoculáră
біноміа́льні коефіціє́нти
coeficiénţi binomináli
біно́м Ньюто́на
binómul lui Newtón
біоаку́стика
bioacústică

бе́нтос
béntos

біобезпе́ка
securitáte biológică

бе́ргштрих
bérgstrih

біогенети́чний зако́н
légea biogenétică

берила́т
berilát

біоге́нні елеме́нти
eleménte biogéne
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біогеографія
Б

біогеогра́фія
biogeografía

біофі́зика
biofízică

біогеоцено́з
biogeocenóză

біохімі́чна еволю́ція
evolúţie biochímică

біогра́фія
biografíe

біохімі́чний ме́тод
metódă biochímică

біологі́чна дія радіоакти́вного
випромі́нювання
acţiúnea biológică a radiáţiei radioactíve

біохі́мія
biochimíe

біологі́чна індика́ція
indicáţie biológică
біологі́чна система́тика
sistemática biológică
біологі́чне виві́трювання
eroziúne biológică
біологі́чний вік
vấrstă biológică
біологі́чний годи́нник
ceás biológic
біологі́чний каталіза́тор
catalizatór biológic
біологі́чний ме́тод боротьби́
зі шкідли́вими кома́хами
metóda biológică de combátere
a inséctelor dăunătoáre
біологі́чний прогре́с
progrés biológic
біологі́чний регре́с
regrés biológic
біологі́чні мутаге́ни
mutagéni biológici
біоло́гія
biologíe
біома́са
biomásă
біомембра́ни
biomembráne
біори́тми
biorítm
біорізномані́ття
biodiversitáte

біоцено́з
biocenóză
біоценоти́чні кри́зи
críze biocenótice
біполя́рний (двопо́люсний) світ
lúme bipoláră
біполя́рний йон
ión bipolár, dipól
бісе́ктор двогра́нного ку́та
bisectórul únghiului diédru
бісектри́са кута́ трику́тника
bisectoárea únghiului únui triúnghi
бі́смут
bísmut
біт
bít
біфідобакте́рії
bifidobactérii
бічна́ гра́нь пірамі́ди
fáţa laterálă a piramídei
бічна́ гра́нь при́зми
fáţa laterálă a prísmei
бічна́ лі́нія
línie laterálă
бічна́ пове́рхня ко́нуса
suprafáţa laterálă a cónului
бічна́ пове́рхня пірамі́ди
suprafáţa laterálă a piramídei
бічна́ пове́рхня при́зми
suprafáţa laterálă a prísmei
бічна́ пове́рхня цилі́ндра
suprafáţa laterálă a cilíndrului

біоси́нтез
biosintéză

бічна́ сторона́ рівнобе́дреного
трику́тника
látura laterálă a triúnghiului isoscél

біосфе́ра
biosféră

бічна́ сторона́ трап́еції
suprafáţa laterálă a trapézului

біосфе́рний запові́дник
rezerváţie biosférică

бічні́ ре́бра пірамі́ди
múchiile laterále ále piramídei

біотехноло́гії
biotehnologíi

бічні́ ре́бра приз́ми
múchiile laterále ále prísmei

біоти́чні екологі́чні фа́ктори
fáctori ecológici biótici

благоро́дний газ
gaz nóbil

біото́п
biotóp

бластоме́ри
blastomére

14

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

бли́жня орієнта́ція
orientáre apropiátă
близнюки́
gémeni
близнюко́вий ме́тод
metóda gémenilor
блиск металі́чний
strălucíre metálică
бліцкри́г
răzbói-fúlger
блог
blóg
бло́гер
blógger
блогосфе́ра
blogosféră
блок-схе́ма алгори́тму
diagráma algorítmului
бокси́т
bauxítă
бокси́ти
boxíte
бологі́чна систе́ма
sistémul dentár
болота́ верхові́, низи́нні, перехідні́
mláştină; báltă
бор
bor
боротьба́ за існува́ння
lúpta péntru existénţă
бота́ніка
botánică

броді́ння (цукри́стих речови́н)
fermentáţie; dospíre (a substánţelor
zaharoáse)
бром
brom
бромі́д
bromúră
бромі́дна (бромоводне́ва) кислота́
acíd brómic (bromhídric)
бро́мна вода́
ápă brómică
бромобензе́н
bromobenzén
бромово́день
acíd bromhídric

буква

бла́стула
blastúlă

Б

бромомета́н
bromúră de metíl
бромува́ння
bromuráre
бро́нзова хворо́ба
boála de bronz
бро́нзовий вік
epóca de bronz
бро́нхи
brónhii
бронхіа́льна а́стма
ástm brónşic
бронхіа́льне де́рево
árbore brónşic
бронхіо́ли
bronhióle
броу́нівський рух
mişcáre browniánă
брошу́ра
broşúră

ботані́чні сади́
grădíni botánice

бру́нька
múgur; óchi

ботулі́зм
botulism

брунькува́ння
înmuguríre

боя́ри
boiéri

Будди́зм
budísm

боя́рська респу́бліка
república boierímii

буди́телі
aderénţi

бра́тство
frăţíe

будіве́льний матеріа́л
materiál de constrúcţie

бра́узер
brówser

будо́ва
structúră

«Бре́кзит»
„Bréxit”

будо́ва сло́ва
structúra cuvấntului

бриз
bríză

будо́ва ядра́
structúra nucléului

броді́ння
fermentáţie; dospíre

бу́ква
líteră
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буклет
Б

букле́т
buclét
бу́льба
tubércul
бу́льбашка га́зу
búlă de gaz
бульбоцибули́на
búlbi
бу́льбочкові бакте́рії
bactérii de nodozidăţi
буржуазі́я
burghezíe
бу́рі во́дорості
álge brúne
бурле́ск
burlésc
бурхли́ва реа́кція
reácţie furtunoásă
буршти́н
chihlimbár
буряко́вий (трости́нний) цу́кор
záhăr din sféclă (din tréstie de záhăr)
бутадіє́н
butadiénă
бута́н
bután
бутана́ль
butanál (aldehídă butírică)
бутано́л (бути́ловий спирт)
butanól
буте́н
buténă
бути́л
butíl
бути́н
butín
буфе́р о́бміну
búffer-ul de schímb (memórie tampón)
бюдже́тна систе́ма Украї́ни
sistémul bugetár al Ucraínei
бюдже́тний проце́с
procés bugetár
бюлете́нь
buletín
бюре́тка
biurétă
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варіа́нта
variántă

ва́ді
uéduri (cúsuri de ápă în deşérturi)

варіа́нтність
variabilitáte

ва́жіль
pârghíe

варіати́вність
varietáte

ва́йї
vaie

варіаці́йна крива́
cúrbă variaţionálă

вака́нтна (ві́льна) орбіта́ль
orbítă vacántă (líberă)

варіаці́йний ряд
série variaţionálă

вакуо́ля
vacuólă

варіа́ція
variáţie

ва́куум
víd

васаліте́т
vasalitáte

вакци́на
váccin

ват
watt (W)

вакци́на БЦЖ
vaccínul BCG

ватерлі́нія
línie de plutíre

вакцина́ція (імуніза́ція)
vaccináre (imunizáre)

ватме́тр
wattmétru

вале́нтний електро́н
electrón de valénţă

вбира́ння (поглина́ння)
curăţáre (absórbţie)

вале́нтність (змі́нна, ста́ла)
valénţă (variábilă, constántă)
ва́ловий вну́трішній проду́кт
(ВВП)
prodús intérn brut (PIB)
ва́ловий націона́льний проду́кт
(ВНП)
prodús naţionál brut (PNB)

веб-спільнота

вагі́тність
sárcină

В

В

вбирна́ ба́шта
túrnul de absórbţie
вбудо́вана діагра́ма
diagrámă încorporátă
вбудо́вування об’є́кта
încorporárea obiéctului
ввідни́й сифо́н
sifon de pătrundere

ванта́жні пото́ки
flúxuri de mắrfuri

вдих
inspiráţie

вантажоо́біг (змі́нний, добови́й,
тижне́вий, мі́сячний, річни́й)
circuláţia de mắrfuri (variábilă, diúrnă,
săptămânálă, lunáră, anuálă)

веб 2.0
Wéb 2.0

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

веб-дода́тки
Wéb anéxe

вапня́к
piátră de var

веб-енциклопе́дія
Wéb enciclopedíe

вапня́на вода́
ápă de vár

веб-катало́г
regístru deWéb

варвари́зм
barbarísm

веб-порта́л
portál Wéb

ва́рварське королі́вство
regátul barbár

веб-сайт
Wéb síte

варико́зне розши́рення вен
varice

веб-спільно́та
comunitáte Wéb

веб-диза́йнер
Wéb desígner (ProiectántWéb)
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веб-сторінка
В

веб-сторі́нка
págină Wéb

верхово́дка
strat permeábil

вегетати́вна (автоно́мна) нерво́ва
систе́ма
sistémul nervós vegetatív (autonóm)

верши́на
vârf

вегетати́вне розмно́ження
înmulţíre vegetatívă
вегетати́вні о́ргани
orgáne vegetátive
ве́ктори
véctori
ве́ктори протиле́жні
véctori opúşi
ве́ктори колінеа́рні
vectori colineari
ве́ктори комплана́рні
véctori coplanári
ве́ктор магні́тної інду́кції
véctor de indúcţie magnétică
ве́кторна графі́ка
gráfică vectoriálă
ве́кторний про́стір
spáţiu vectoriál
ве́кторні величи́ни
mărími vectoriále
«Вели́ка трі́йка»
G3, „Márele trei”
вели́ке ко́ло кровоо́бігу
circuláţie sangvínă mare
«Вели́кий згін»
„Márele fíting”

верши́на кута́
vấrful únghiului
верши́на ла́маної
vấrful líniei frấnte
верши́на многогра́нника
vấrful poliédrului
верши́на многоку́тника
vấrful poligónului
верши́на пірамі́ди
vấrful piramídei
верши́на при́зми
vấrful prísmei
верши́на прямоку́тного
паралелепі́педа
vấrful paralelipipédului dreptunghiulár
верши́на рівнобе́дреного
трику́тника
vấrful triúnghiului isoscél
верши́на тригра́нного кута́
vấrful únghiului triédru
верши́на трику́тника
vấrful triúnghiului
верши́на чотирику́тника
vấrful patrulatérului

вели́кий круг ку́лі
cércul máre al sférei

верши́ни многоку́тника сусі́дні
vấrfuri vecíne ále poligónului

«Вели́кий теро́р»
„Márea teroáre”

верши́ни чотирику́тника
протиле́жні
vấrfuri opúse ále poligónului

величина́ кута́
mărímea únghiului
величи́ни
mărími, valóri
ве́ни
véne
ве́нули
venúle
верете́но по́діл (кліти́ни)
fus de diviziúne
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верши́на ко́нуса
vấrful cónului

верши́ни чотирику́тника сусі́дні
vấrfuri vecíne ále patrulatérului
«Весна́ наро́дів»
„Primăvára popoárelor”
вестибуля́рний апара́т
aparát vestibulár
ве́то
véto

ве́рстка
amenajáre, aranjáre

взає́мний вплив а́томів у моле́кулі
influénţa reciprócă, interacţiúnea
atómilor în molecúlă

верте́п
vertép

взаємоді́я
interacţiúnea

вертика́льна по́ясність
zonalitáte de altitúdine

взаємоді́я наелектризо́ваних тіл
interacţiúnea córpurilor electrizáte

Верхо́вна Ра́да Украї́ни
Ráda Suprémă a Ucraínei

взаємоді́я неале́льних генів
interacţiúnea génelor nealele
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вибірка, середнє значення
selécţie, valoáre médie
ви́бірка репрезентати́вна
selécţie reprezentatívă
вибірко́ва прони́кність мембра́ни
permeabilitátea selectívă a membránei
вибірко́вий ме́тод
metóda selécţiei
ви́бори
alégeri

ви́ділення (теплоти́, сві́тла)
alocárea (căldúrii, lumínii)
видільна́ систе́ма
sistémul excretór
видобува́ння ко́ри́сних копа́лин
extrácţia minerálelor
видозміни́ ко́реня
modificarea rădăcínii
видозміни́ па́гона
modificările lăstárilor
видоутво́рення
formárea spéciei; speciáţie

ви́борчий о́круг
circumscrípţie electorálă

ви́значеність (детерміно́ваність)
алгори́тму
determinárea algorítmului

ви́брати
alége

викона́вець
executór

ви́бух
explózie

викона́вча вла́да
putére executívă

вибухі́вка
explozív

вико́нуваність алгори́тму
executárea algorítmului

вибухо́ва су́міш
améstec explozív

використа́ння
utilizárea

вибухонебезпе́чний
pericol de explozie

ви́лучення (до́мішок)
elimináre (impuritắţi)

ви́вих
luxáţie
вивідни́й сифо́н
sifon de eliminare
виві́трювання
dezagregáre
ви́водкові пташеня́та
púi nidifugi
ви́гук
interjécţie
вид
spécie
ви́далення (плям)
eliminárea, ştérgerea (pételor)

випадкова

взаємоді́я парале́льних
провідникі́в
interacţiúnea conductoárelor

В

ви́міри прямоку́тного
паралелепі́педа
dimensiúnile paralelipipédului
вимі́рювання відрі́зків
măsurárea segméntelor
вимі́рювання куті́в
măsurárea únghiurilor
вимо́їна
şanţ
вина́
vínă
ви́нахід
invénţie

ви́далення фа́йла
ştérgerea únui fişiér

ви́несення мно́жника з-під зна́ка
ко́реня
extrágerea fáctorului de sub sémnul
rădăcínei

ви́далити
eliminá (ştérge)

ви́несення спі́льного мно́жника
scoáterea fáctorului común

ви́ди випромі́нювання
típuri de radiáţii

виногра́дний цу́кор (глюко́за)
záhăr din strúguri (glucóză)

ви́ди мовленнє́вої дія́льності
típuri ale activitắţilor de vorbíre

ви́носка
nótă de subsól

ви́ди рівнова́ги
típuri de echilíbru

ви́няток
excépţie, abátere

ви́дих
expiráţie

ви́няток (із пра́вила)
excépţie, abátere (de la régulă)

ви́ділення
excreţie

випадко́ва величина́
măríme aleatórie
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випадко́ва дискре́тна величина́
măríme aleatórie discrétă

Висо́ке Відро́дження
renáştere înáltă

ви́палена земля́
pămấnt ars

високомолекуля́рна сполу́ка
(ВМС)
compús macromoleculár

випадкова

випа́лювання (руди́)
árderea (mineréurilor)

В

випаро́вування води́ росли́ною
evaporárea ápei de către plántă
випаро́вування і конденса́ція
evaporáre şi condensáre
випаро́вування (рідини́)
evaporárea (lichídului)
випа́рювання рідини́
evaporarea lichidelor
виправні́ робо́ти
múnci de corécţie
випробо́вувати
încercá, a testá
випро́бування
tést, încercáre
випромі́нювання
radiáţii, iradiére
ви́раз
exprésie
ви́раз алгебраї́чний
exprésie algébrică
ви́раз бу́квений
exprésie literálă
ви́раз зі змі́нними
exprésie cu variábile
виразко́ва хворо́ба шлу́нка
úlcer de stomác
вира́зність мо́влення
expresivitátea vorbírii
ви́раз ці́лий
exprésie întreágă
ви́раз числови́й
exprésie numérică
вирі́внювання
aliniére
ви́різати
decupá, tăiá

високомолекуля́рні сполу́ки
compúşi macromoleculári
висота́ ко́нуса
înălţímea cónului
висота́ кульово́го сегме́нта
înălţímea calótei sférice
висота́ паралелогра́ма
înălţímea paralelográmului
висота́ пірамі́ди
înălţímea piramídei
висота́ при́зми
înălţímea prísmei
висота́ прямоку́тного
паралелепі́педа
înălţímea paralelipipédului
dreptunghiulár
висота́ трапе́ції
înălţímea trapézului
висота́ трику́тника
înălţímea triúnghiului
висота́ цилі́ндра
înălţímea cilíndrului
висотомі́р
nivelmétru
височи́ни
podíşuri
висхідні́ шляхи́ спинно́го мо́зку
căile ascendénte ale măduvei spinării
вити́снювальна зда́тність
capacitátea de fixáre
ви́тік
obấrşie
витрива́лість м’я́зів
rezisténţa múşchilor
ви́хід
ieşíre

виробни́к
producătór

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

виробни́цтво
prodúcţie

ви́хід проду́кту
ieşírea prodúsului

ви́рок
verdíct

ви́хрове електри́чне по́ле
câmp electric rotatív

ви́словлення
exprimáre

ви́ща нерво́ва дія́льність
activitáte nervoásă superioáră

ви́словлення логі́чно еквівале́нтні
exprimắri lógic echivalénte

Ви́ща ра́да правосу́ддя
Consíliul superiór al justíţiei

ви́сновок теоре́ми
conclúzia teorémei

ви́щий окси́д
oxíd înált, superiór
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відмі́нювання
declináre, conjugáre

ві́бриси (дотико́ві волоски́)
vibrísă (fíre de păr tactíl)

відніма́ння
scădére

відбі́лювач
înălbitór

відніма́ння десятко́вих дро́бів
scădérea frácţiilor zecimále

Відбудо́ва
reconstruíre

відніма́ння звича́йних дро́бів
scădérea frácţiilor ordináre

відво́дки
marcote

відніма́ння мі́шаних чи́сел
scădérea númerelor míxte

ві́дгук
recénzie

відніма́ння многочле́нів
scădérea polinoámelor

віддава́ння електро́нів
cedarea electrónilor

відно́влення
refácere, reînnoíre

відда́лена гібридиза́ція
hibridizáre îndepărtată

відно́влювати
refáce, reînnoí

відда́лений комп’ю́тер
calculatór la distánţă

відно́вник
restauratór

відеоада́птер
adápter vídeo

відно́вні власти́вості
proprietắţi de refacere, de restaurare

відеока́рта
plácă vídeo

відно́сна а́томна ма́са
másă atómică relatívă

відеоклі́п
videoclíp

відно́сна висота́
înălţíme relatívă

відеоконфере́нція
videoconferínţă

відно́сна воло́гість пові́тря
umiditátea relatívă a áerului

відеореда́ктор
videoredáctor

відно́сна густина́ га́зу
densitátea relatívă a gázului

відеосисте́ма
sistémul vídeo

відно́сна молекуля́рна ма́са
masă moleculáră relatívă

відеосту́дія
videostudióu

відно́сне посила́ння
referínţă relatívă

від’є́мне зна́чення
valoáre negatívă

відно́сний рух
mişcáre relatívă

від’є́мник
scăzătór

відно́сний спо́кій
repáus relatív

відкри́та систе́ма
sistém deschís

відно́сні займе́нники
pronúme relatíve

відкри́ти
deschíde, accesá

відно́сні прикме́тники
adjectíve relatíve

відкри́тий на́голос
accént deschís

відно́шення
rapórt, reláţie

відкри́тий склад
silábă deschísă
відла́годження
ajustáre
Відли́га
dezghéţ

відповідальність

ви́щі росли́ни
plánte superioáre

В

відно́шення двох відрі́зків
rapórtul segméntelor
відобра́ження моде́лі на ба́зу
да́них
cartografiérea modélului în báza de dáte

відмі́на
declináre

відокре́млені другоря́дні чле́ни
ре́чення
pắrţi secundáre de propozíţie izoláte

відміни́ти
anulá

«відпли́в умі́в»
„exód intelectuál”

відмі́нок
cáz

відповіда́льність
responsabilitáte
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відповіда́ч
respondént
відпу́стка
concédiu

відповідач

відрі́зки несумі́рні
segmente incomensurabile

В

відрі́зки парале́льні
segménte paraléle
відрі́зки перпендикуля́рні
segménte perpendiculáre
відрі́зки сумі́рні
segmente comensurabile
відрі́зок
segmént
відрі́зок одини́чний
segmént unitár
відру́б
butáş
відсо́ток
procént
ві́дстань від то́чки до прямо́ї
distánţa de la un punct la dreáptă
ві́дстань між парале́льними
прями́ми
distánţa díntre dóuă drépte paraléle
ві́дстань між то́чками
distánţa díntre púncte
відсто́ювання
sedimentáre
ві́дступ
abátere, alineát
ві́дступ пе́ршого ря́дка абза́цу
indentárea prímului rând al aliniátului
відтво́рення
reprodúcere
відтво́рення насе́лення
reprodúcerea populáţiei

22

військо́ве
генера́л–губерна́торство
guvernáre generálă militáră
військо́во–політи́чний блок
bloc militár-polític
військо́во–політи́чний союз
uniúnea militár-polítică
військо́во-промисло́вий ко́мплекс
(ВПК)
compléx militár-industriál
Ві́йсько Запоро́зьке
armáta zaporojeánă
ві́йчастий епіте́лій
epitéliu corpusculár
ві́кінги
víkingi
вікно́
fereástră
вікно́ дода́тка
fereástră de aplicáţii
вікно́ докуме́нта
fereástra documéntului
вікови́й склад насе́лення
componénţa vấrstei populáţiei
ВІЛ-інфе́кція
infecţie HIV
ві́льна вода́
apă líberă
ві́льна електро́нна пара́
peréche electrónică líberă
ві́льна матеріа́льна то́чка
punct materiál líber
ві́льна орбіта́ль
orbítă líberă
«ві́льне коза́цтво»
căzăcíme líberă
ві́льне паді́ння
cădére líberă

відтво́рювальне господа́рство
economía reprodúcerii

ві́льний вірш
vérs alb

відхо́ди
deşéuri

ві́льний радика́л
radicál líber

відчу́ження майна́
alienárea proprietắţii

«ві́льний світ»
lúmea líberă

відще́плення
despărţíre, dezlipíre

ві́льні електромагні́тні колива́ння
osciláţii electromagnétice líbere

ві́ї
gene

ві́льні заря́ди
încărcáre líberă

ві́йки
cilí

віні́л
viníl

ві́йкове (ціліа́рне) ті́ло
corp ciliát

вінілхлори́д
clorúra de viníl

війна́
răzbói

віно́чок
corólă
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вкла́дка
fílă

віріо́н
virión

вклю́чення
inclúziuni

віро́їди
viroízi

вла́да
putére

віртуа́льний о́фіс
sédiu virtuál

вла́сне украї́нська ле́ксика
léxic ucraineán autohtón

ві́рус
vírus

вла́сник
proprietár

ві́рус імунодефіци́ту люди́ни
(ВІЛ)
vírusul imunodeficiénţei umáne (HIV)

вла́сні географі́чні на́зви
denumíri geográfice próprii

вірусо́їди
virusoízi

вла́сні на́зви
denumíri (substantíve) próprii

вірусоло́гія
virusologíe

власти́вість бісектри́си
трику́тника
proprietátea bisectoárei triúnghiului

віршо́вана мо́ва
limbáj versificát

власти́вість вертика́льних куті́в
proprietátea únghiurilor opúse

віршо́ві ро́зміри
dimensiúnile vérsurilor

власти́вість відпові́дних куті́в
proprietátea únghiurilor omoloáge,
corespondénte

вісь абсци́с
áxa abscíselor
вісь апліка́т
áxa aplicátelor
вісь зла
áxa rắului
вісь ко́нуса
áxa cónului

власти́вість квадра́та
proprietátea pătrátului
власти́вість ко́ла
proprietátea circumferínţei
власти́вість ку́тів, впи́саних в ко́ло
proprietátea únghiurilor închíse
în circumferínţă

вісь ордина́т
áxa ordonátelor

власти́вість об'є́кта
proprietátea obiéctului

вісь симе́трії
áxă de simetríe

власти́вість односторо́нніх куті́в
proprietátea únghiurilor unilaterále

вісь та́нгенсів
rapórtul áxelor tangéntei

власти́вість опу́клого
многоку́тника
proprietátea poligónului conéx

вітамі́н
vitamínă
ві́тер
vânt
вітраж
vitráj

В

власти́вість доти́чної
proprietátea tangéntei

вісь кота́нгенсів
rapórtul áxelor cotangéntei

вісь ті́ла оберта́ння
áxă a córpului de rotáţie

властивість

вінче́стер
winchéster (hárd dísc), (dísc)

власти́вість паралелогра́ма
proprietátea paralelográmului
власти́вість парале́льних прями́х
proprietátea dréptelor paraléle
власти́вість прямоку́тника
proprietátea dreptúnghiului

вітрова́ електроста́нція (ВЕС)
centràlă elèctrică eoliànă (CEO)

власти́вість прямоку́тного
трику́тника
proprietátea triúnghiului dreptúnghic

ві́че
véce

власти́вість рівнобі́чної трапе́ції
proprietátea trapézului isoscél

вказівні́ займе́нники
pronúme demonstratíve

власти́вість різносторо́нніх куті́в
proprietátea únghiurilor multilaterále

вкла́дені опера́тори
operatóri încorporáţi

власти́вість ро́мба
proprietátea rómbului
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властивість
В

власти́вість сумі́жних ку́тів
proprietátea únghiurilor adiacénte

во́дне ди́хання
respiráţie acvátică

власти́вості алгори́тмів
proprietắţile algorítmilor

во́дне середо́вище
médiul acvátic

власти́вості зо́внішнього кута́
трику́тника
proprietắţile únghiului exteriór
al triúnghiului

во́дний бала́нс
echilíbru hidrológic

власти́вості рівня́нь
proprietắţile ecuáţiilor

во́дні ресу́рси
resúrse de ápă

власти́вості рідини́
proprietắţile lichídului

вододі́л
cúmpănă de ápe

власти́вості сте́пеня
proprietắţile putérii

водоно́сний шар (горизо́нт)
strat acvifér

вне́сення мно́жника під зна́ка
ко́реня
rapórtul aplicắrii unúi coeficiént sub
rădăcínă

водопрони́кні поро́ди
róci permeábile

вну́трішнє заплі́днення
fecundárea intérnă

водоспа́д
cascádă

вну́трішнє середо́вище органі́зму
médiul intérn al organísmului
вну́трішній скеле́т
schelétul interiór

во́дорості
álge

водосхо́вище
bazín, rezervór de ápă, lac de acumuláre
водотривки́й шар (горизо́нт)
strat hidrofúg

вну́трішній трудови́й розпоря́док
régulile intérne ale múncii

водяна́ ба́ня
báie de ápă

внутрішньови́дова гібридиза́ція
hibridizáre intraspecífică

воєво́дство
voievodát

внутрішньокліти́нне тра́влення
digéstia intraceluláră

воє́нний зло́чин
crímă militáră

внутрішньомолекуля́рний
водне́вий зв’язо́к
legătúra intramoleculáră cu hidrogén

воє́нний комуні́зм
„comunísm militar”

вну́трішньо перемі́щені осо́би
persoáne strămutáte în interiórul unéi
ţắri

вокалі́зм
vocalísm
во́ло
gúşă

вну́трішня ене́ргія
energía interioáră

воло́гість пові́тря
umiditátea áerului

вну́трішня ене́ргія речовини́
energía intérnă a substánţei

володі́ння майно́м
deţínerea proprietắţii

вну́трішня па́м’ять
memórie interióară

24

во́дний стік
débitul ápei

воло́кна натура́льні
fíbre naturále

вну́трішня структу́ра са́йту
structúra intérnă a sité-ului

воло́кна синтети́чні
fíbre sintétice

вну́трішня то́чка трикутника
punct interiór al triúnghiului

волонте́рський рух
mişcárea voluntárilor

вогнега́сник
stingătór

волоско́ві (реце́пторні) кліти́ни
celule (receptoare) cu cili

воді́й ри́тму
conducătórul rítmului

воло́сся
păr

во́дна ма́са
másă de ápă

вольт
Vólt

водне́вий зв’язо́к
legătúră de hidrogén

во́льтів стовп
coloánă Vólta
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ворси́нки
fíbre
во́тчина
ócină, feúdă
во́тчинне землеволоді́ння
proprietáte feudálă
впи́сані тіла́
córpuri înscríse
вро́джена поведі́нка
comportamént congenitál, înnăscut
вро́джений (неспецифі́чний)
імуніте́т
imunitáte înnăscută (nespecífică)
всмо́ктування
absórbţie
вста́вити
inserá
вставне́ ре́чення
propozíţie incidéntă
вставне́ сло́во
cuvấnt incidént
вставне́ словосполу́чення
exprésie incidéntă
вставні́ нейро́ни
neuróni intercalaţi
вто́ма м’я́зів
oboseála múşchilor
втори́нна структу́ра моле́кули
білка́
structúră secundáră a molecúlei
de proteíne

вуглево́ди
glucíde
вуглевод́и прості́
glucíde símple
вуглеводне́вий за́лишок
radicál hidrocarbonát
вуглеки́слий газ
dioxíd de carbón
ву́зол
nod
ву́зол кристалі́чної ґра́тки
nód al reţélei cristalíne
ву́зол мере́жі
nod de reţeá
ву́зол тра́нспортний
nod de transpórt
вулка́н
vulcán
вулканіза́ція каучуку́
vulcanizárea cauciúcului
вулкані́зм
vulcanísm
вулкані́чний по́піл
cenúşă vulcánică
вулкані́чні бо́мби
bómbe vulcánice
вульгари́зм
vulgarísm
ву́сики
mustắţi
вушна́ ра́ковина
paviliónul uréchii
в’язка́ рідина́
fluíd vâscós

в’язка

вольтме́тр
voltmétru

В

втори́нний (амін, спирт)
secundár (amínă, alcoól)
втори́нні стате́ві ознаки
caractére (sémne) sexuále secundáre
вторинново́дні твари́ни
animále secundar acvatice
втра́та (електро́нів)
piérdere (de electróni)
«втра́чене поколі́ння»
„generáţie pierdútă”
вугі́лля
cărbúne
вуглево́д
hidrát de carbón; glucídă
вуглево́день (наси́чений,
ненаси́чений, аромати́чний,
циклі́чний, аліфати́чний
(ациклі́чний)
carbohidrát (saturát, nesaturát,
aromátic, cíclic, alifátic (acíclic)

25

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

гаджет

Г

Г

26

га́джет
gadjét
газ (водяни́й, ко́ксовий,
приро́дний, супу́тний на́фтовий,
сухи́й)
gáz (de ápă, de cócs, naturál, petroliér,
uscát)
га́зи
gáze
газифіка́ція па́лива
gazificárea combustíbilului
газо́вана вода́ (напі́й)
ápă carbogazoásă (băutúră)
га́зовий розря́д
descărcáre în gáz
газовідві́дна́ тру́бка
ţeávă de evacuáre a gázelor
газолі́н
gazolínă
газолі́нова фра́кція
facţiúne de gazolínă
газоо́бмін
metabolísm gazós
газува́тий (проду́кт реа́кції)
gazós (prodúsul reácţiei)
гайдама́ки
haidamáci
гаймори́т
sinuzítă
гала́ктики
galáctici
галере́йні ліси́
galería pădúrilor
га́лій
gáliu
галоге́н
halogén
галогеново́день
halogenát de ápă
галогенопохідна́ сполу́ка
вуглево́дню
compús halogénic derivát din
hidrocarbúră
галогенува́ння
halogenáre
га́лузь пра́ва
rámură a dréptului
гальвано́метр
galvanométru

гальваносте́гія
galvanostegíe
гальмува́ння
frânáre
гаме́ти
gaméţi
гаметогене́з
gametogenéză
гамма-випромі́нювання
gáma de radiáţii
гамма-про́мені
ráze gáma
ґанди́зм
gandhísm
Га́нза
hánsa
гантелеподі́бна фо́рма
електро́нної орбіта́лі
orbitál electrónic în fórmă de hantélă
гапло́їдний набі́р хромосо́м
set haploíd de cromozómi
гара́нтії прав та обо́в’язків
garanţíi de drépturi şi obligáţii
гармоні́чне колива́ння
osciláţie armónică
гармоні́чне колива́ння, ампліту́да
osciláţie armónică, amplitúdine
гармоні́чне колива́ння, кутова́
частот́а
osciláţie armónică, frecvénţă unghiuláră
гармоні́чне колива́ння, початко́ва
фа́за
fáza iniţiálă a oscilaţiei armonice
гармоні́чний колива́льний рух
mişcáre armónică oscilatórie
гарніту́ра
garnitúră
гаря́чі джере́ла
izvoáre fierbínţi
гас
petról; gaz lampánt
гасі́ння (поже́жі, вапна́)
stíngere (a incéndiului, a várului)
гастри́т
gastrítă
га́струла
gastrúlă
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га́шене вапно́
vár stins
ге́йзери
ghéizere
гексае́др
hexaédru
гекса́н
hexán
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)
hexaclorciclohexán (hexaclorán)
гексо́за
hexóză
гекта́р
hectár
ге́лієве пові́тря
áer cu héliu
ге́лій
héliu
гель
gél
гельмі́нт
viérme intestinál
Ге́льсінська гру́па
grúpul Hélsinchi
гемати́т
hematít
гемоглобі́н
hemoglobínă
гемодіа́ліз
hemodialíză
гемофілі́я
hemofilíe
ген
génă
генеалогі́чний ме́тод
metóda genealógică
генераліза́ція
generalizáre
Генера́льна ра́да
sfátul generál
генера́льна старши́на
starşína generálă
генера́льна суку́пність
totalitáte generálă

генера́тор електромагні́тних
колива́нь
generatór de osciláţii electromagnétice
генера́торний газ
gáz generatór
гене́тика
genética
гене́тика популя́цій
genética populáţiilor
генети́чний зв’язо́к
legătúră genétică
генети́чний код
códul genétic
генети́чні ка́рти хромосо́м
hắrţile genétice ale cromozómilor
генети́чні ме́тоди боротьби́
metóde genétice de lúptă
генети́чно модифіко́вані
(трансге́нні) організми
organísme modificáte genétic
(transgénice)

географічна

гаструля́ція
gastruláţie

Г

ге́нна (генети́чна) інжене́рія
ingineríe genétică
ге́нна терапі́я
terapíe genétică
ге́нні (точко́ві) мута́ції
mutáţii genétice
ге́нно-інжене́рні меди́чні
препара́ти
prodúse medicále de ingineríe genétică
ге́нно-інжене́рні (рекомбіна́нтні)
вакци́ни
vaccíne ale ingineríei genétice
(recombináte)
гено́м
genóm
гено́мні мута́ції
mutáţii genómice
геноти́п
genotíp
генофо́нд
genofónd
геноци́д
genocíd
географі́чна довгота́
longitúdine geográfícă
географі́чна ізоля́ція
izoláre geográfică
географі́чна ка́рта
hártă geográfică

Генера́льна уго́да з тари́фів
і торгі́влі
acórd generál péntru tarífe şi comérţ

географі́чна компете́нтність
competénţă geográfică

Генера́льний Секретаріа́т
Secretariátul Generál

географі́чна оболо́нка
învelíş geográfic
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географічна
Г

географі́чна широта́
latitúdine geográfícă

геополі́тика
geopolítică

географі́чне видоутво́рення
speciaţia geografică

геотерма́льна електроста́нція
centrálă geotermálă

географі́чне поло́ження (фі́зикогеографі́чне поло́ження)
pozíţie, aşezáre fízico-geográfică

геохронологі́чна табли́ця
tabél geocronológic

географі́чне середо́вище
médiu geográfic
географі́чний по́яс
zónă geográfică
географі́чний (територіа́льний)
по́діл пра́ці
diviziúnea geográfică (teritoriálă)
a múncii
географі́чні координа́ти
coordonáte geográfice
геогра́фія
geografíe
геогра́фія насе́лення
geografía populáţiei
геоекологі́чна ситуа́ція
situáţie geoecológică
гео́їд
geoíd
геологі́чна будо́ва
structúră geológică
геоло́гія
geologíe
геометри́чна о́птика
óptică geométrică
геометри́чне зобра́ження
ко́мплексних чи́сел
interpretárea geométrică a númerelor
compléxe
геометри́чне мі́сце то́чок
lócul geométric al púnctelor
геометри́чне ті́ло
corp geométric
геометри́чний зміст ви́значеного
інтегра́ла
sénsul geométric al integrálei

геоцентри́чна моде́ль
modél geocéntric
гепати́т
hepatítă
гепта́н
heptán
геральди́чний вірш
vérs heráldic
гербіци́д
erbicíd
герма́ній
germániu
гермафроди́ти
hermafrodíţi
геро́їко-романти́чна по́вість
povestíre eroic-romántică
геронтоло́гія
gerontologíe
герц
hertz (Hz)
гетероа́том
heteroatóm
гетерогаме́тна стать
sex heterogamétic
гетероге́нна систе́ма
sistém eterogén
гетерозиго́та
heterozigót
гетеро́зис
heterózis
гетеротро́фи
heterotrófi
гетерохромати́н
heterocromatínă
гетерохромосо́ми
heterocromozómi

геометри́чний зміст диференціа́ла
sénsul geométric al diferenţiálei

гетероци́кл
eterocíclu; cíclu eterogén

геометри́чний зміст мо́дуля
sénsul geométric al modúlului

гетероциклі́чна сполу́ка
compúşi heterocíclici

геометри́чний зміст похідно́ї
sénsul geométric al derivátei

ге́тьман
hátman

геометри́чні перетво́рення
transformắri geométrice

гетьмана́т
hătmăníe

геоме́трія
geometríe

Гетьма́нщина
hatmanát

геоморфоло́гія
geomorfologíe

гипоциклої́да
hipocicloíd
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гідрокси́л
hidroxíl

гіберелі́ни
giberelíne

гідрокси́льна (гідро́кси-) гру́па
grúpă hidroxílă

гібри́ди
hibrízi

гідроксо́нію йон
ión de hidroxóniu

гібридиза́ція
hibridizáre

гідро́ліз
hidrolíză

гібридиза́ція орбіта́лей
hibridizárea orbitálilor

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

гігієні́чна поведі́нка
comportamént igiénic
гіганти́зм
gigantísm
гігро́метр
higrométru
гігроскопі́чний
giroscópic
гігроскопі́чні ру́хи
mişcắri higroscópice
гідра́т
hidrát;
гідрата́ція
hidratáre
гідрато́ваний йон
ión hidratát
гідри́д
hidrúră
гідроакумуляці́йна
електроста́нція (ГАЕС)
centrálă hidroeléctrică de acumuláre
(CHEA)
гідробіо́нти
hidrobióneţi
гідро́ваний, гідрогенізо́ваний
(а́том Карбо́ну)
hidratát, hidrogeniciculát (atóm de
Carbón)

гідроста́тика і електродина́міка
hidrostátică şi electrodinámică
гідросфе́ра
hidrosféră
гідрофі́льний
hidrofíl

гіпотеза

ги́рло рі́чки
gúră a únui râu

Г

гідрофі́льні сполу́ки
compúşi hidrofíli
гідрофо́бний
hidrofób
гідрува́ння
hidráre
гіле́я
hiléa
гі́льдія
breáslă
гімн
ímn
гіпе́рбола
hipérbolă
гіперпосила́ння
híperadresáre
гіперте́кст
hípertéxt

гідроге́н
hidrogén

гіпертоні́я
hipertoníe

гідрогеніза́ція
hidrogenáre

гіподинамі́я
hipodinamíe

гідроге́н-іо́н
ión de hidrogén

гіпотала́мо-гіпофіза́рна систе́ма
sistémul hipotalámo-hipofizar

гідрогенкарбона́т
hidrogen carbonát

гіпотала́мус
hipotalámus

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

гіпо́теза
ipotéză

гідрогенортофосфа́т
hidrohen ortofosfát

гіпо́теза адапти́вного компромі́су
ipotéza compromísului adaptív

гідрокси́д
hidroxíd

гіпо́теза Ампе́ра
Ipotéza lui Ampére

гідрокси́д-іо́н
ión de hidroxíl

гіпо́теза катастро́ф
ipotéza catastrófelor
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гіпо́теза нейтра́льності
молекуля́рної еволю́ції
ipotéza neutralitắţii evolúţiei moleculáre
гіпо́теза панспермі́ї
ipotéza panspermíei
гіпо́теза пере́рваної рівноваги
ipotéza echilíbrului întrerúpt

гіпотеза

гіпо́теза Пла́нка
Ipotéza lui Planck

Г

гіпо́теза симбіогене́зу
ipotéza simbiogenézei
гіпо́теза чистоти́ гаме́т
ipotéza purităţii gaméţilor
гіпо́тези абіогене́зу
ipotézele ambiogenezei
гіпо́тези біогене́зу
ipotézele biogenézei
гіпотену́за
ipotenúză
гіпотети́чна фо́рма
fórmă ipotétică
гіпотоні́я
hipotoníe
гіпо́фіз
hipofíză
гіпохлори́т
hipoclorít
гіпс
gíps
гірка́ сіль (ма́гній сульфа́т
гептагідра́т)
sáre brútă (sulfát de magnéziu
heptahidrát)
гірська́ краї́на
ţáră montánă
гіруди́н
hirudinínă
ГІС (географі́чні інформаці́йні
систе́ми)
GIS (sistéme geoinformaţionále)

30

гла́сність
publicitáte
глауберо́ва сіль (на́трій сульфа́т
декагідра́т)
sáre Glauber (sulfát de sódiu
deshidratát)
глибина́ ко́льору
adâncímea culórii
глибоково́дні жолоби́
fóse oceánice, grópi abisále
гли́на
argílă
глікоге́н
glicogén
глікока́лікс
glicocálix (structuri glicoproteidice)
гліко́ліз
glicolíză
гліколіпі́ди
glicolipíde
гліко́ль (двоа́томний спирт)
glicól (alcoól diatómic)
гліцера́т
glicerát
гліцери́л
gliceríl
гліцеро́л
glicerínă, glicerol
гліци́н
glicínă
глобаліза́ція
globalizáre
глоба́льна мере́жа
reţéa globálă
глоб́альне потеплі́ння
încălzíre globálă
глоба́льні пробле́ми лю́дства
probléme globále ále omenírii
гло́бус
glob

гістогене́з
histogenéză

гломерулонефри́т
glomerulonefrítă

гістоло́гія
histologíe

глоса́рій
glosár

гістотехноло́гії
histotehnologíi

гло́тка
farínge

гі́фи
hífe

глухи́й звук
súnet súrd

гладіа́тор
gladiatór

глюкаго́н
glucagón

гладка́ (незерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
reticulul endoplasmatic neted
(agranular)

глюко́за
glucóză
глюко́зи альдегі́дна фо́рма
fórma aldehídei de glucóză
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гомеоста́з популя́ції
homeostazía populáţiei

глюко́метр
glucométru

гомініза́ція
hominizáre

гниття́
putrezíre

гомогаме́тна стать
sex homogamétic

гнус
insecte hematofage

гомоге́нна су́міш (систе́ма)
améstec omogén (sistém)

гнучки́й магні́тний диск
disc magnétic flexíbil

гомоге́нне середо́вище
médiu omogén

гові́рка
dialéct, exprésie populáră

гомозиго́та
homozigót

говорі́ння
vorbíre, exprimáre

гомо́лог
omológ

годи́нні пояси́
fúse oráre

гомологі́чна різни́ця
diferénţă omológică

головна́ (дома́шня) сторі́нка
página de porníre (de acásă)

гомологі́чний ряд
série omológică

головна́ ду́мка те́ксту
idéea principálă a téxtului

гомологі́чні о́ргани
organe omolóage

головна́ опти́чна вісь
áxa óptică principálă

гомологі́чні хромосо́ми
cromozómi omológi

головна́ підгру́па
subgrúpă principálă
головне́ меню́
meníu principál
головне́ сло́во
cuvấntul principál
головни́й геро́й
eróul principál
головни́й мо́зок
encefál, creier
головни́й член ре́чення
párte principálă de propozíţie
головогру́ди
cefalotoráce
головоно́гі молю́ски
molúşte cefalopóde
Голодомо́р
foámete
Голоко́ст
holocáust
голонасі́нні
gimnospérme
го́лос
glás, voce
голосни́й звук
súnet vocálic

господарське

глюко́зи циклі́чна фо́рма
fórmă cíclică a glucózei

Г

гомоте́тія
omotetíe
го́мруль (самоврядува́ння)
home–rule (autoguvernáre)
гоноре́я
gonorée, blenoragie
го́ри (бри́лові, висо́кі, вулкані́чні,
низькі́, молоді́, середньовисо́кі,
скла́дчасті, скла́дчасто-бри́лові,
старі́, тектоні́чні)
múnţi (bloc, înálţi, vulcánici, jóşi, tíneri,
médii, de încreţíre, de încreţíre-bloc,
bătrâni, tectónici)
горизонта́лі
orizontálă (línie)
горі́ння реа́кція
reácţie la árdere
гормо́н
hormón
горта́нь
larínge
господа́рство това́рне
economía mắrfurilor
госпо́дарська дія́льність
activitáte económică

голосові́ зв’я́зки
coárde vocále

госпо́дарська спеціаліза́ція
терито́рії
specializáre económìcă

го́лчастий криста́л
cristálul ácului

госпо́дарське пра́во
drept comerciál

гомеоста́з
homeostázie

госпо́дарське товари́ство
asociáţie comerciálă
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госпо́дарські са́нкції
sancţiúni comerciále

грани́ця фу́нкції лівосторо́ння
límita de stấnga a fúncţiei

госпо́дарські спо́ри
dispúte comerciále

грани́ця фу́нкції
на нескінче́нності
límita fúncţiei la infinít

господарські

господарюва́ння
menáj

Г

гострота́ зо́ру
acuitátea văzului
гострота́ ню́ху
acuitátea mirósului
готи́чний стиль
stílul gótic
готува́ння до зло́чину
pregătíre péntru crímă
гра́бер
gráber, prográm de colectáre a anumítor
informáţii
гравітаці́йна взаємоді́я
interacţiúne gravitaţionálă
гравю́ра
gravúră

грани́ця фу́нкції односторо́ння
límita unilaterálă a fúncţiei
грани́ця фу́нкції правосторо́ння
límita de dreápta a fúncţiei
грани́чно допусти́ма концентра́ція
(ГДК)
concentráţia máximă admísă (CMA)
гра́ні прямоку́тного
паралелепі́педа протиле́жні
féţele opúse ále paralelipipédului
dreptunghiulár
грань двогра́нного кута́
fáţa únghiului diédru
грань многогра́нника
fáţa poliédrului

градіє́нт концентра́ції
gradiént de concentrare

грань прямоку́тного
паралелепі́педа
fáţa paralelipípedului dreptúnghiular

градіє́нтне залива́ння
umplutúră gradiéntă

грань тригра́нного кута́
fáţa únghiului triédru

гра́дус
grad

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

граду́сна мі́ра дуги́ ко́ла
măsúră în grade a árcului
граду́сна мі́ра кута́
măsúră în grade a únghiului
гра́дусна сі́тка
reţeá de gráde
гра́дус (Це́льсія, Ке́львіна)
grád (Célsius, Kélvin)
грама́тика
gramátică
грамати́чна катего́рія
categoríe gramaticálă
грамати́чна осно́ва ре́чення
báză gramaticálă a propozíţiei
грамати́чна фо́рма сло́ва
fórmă gramaticálă a cuvấntului
грамати́чне зна́чення сло́ва
sénsul gramaticál al cuvấntului
гра́ни
gráne
грани́ця послідо́вності
límita şírului
грани́ця фу́нкції
límita fúncţiei
грани́ця фу́нкції, крите́рій
існува́ння
límita fúncţiei, critériile de existénţă

гра́фік
gráfic
гра́фік ліні́йного рівня́ння з двома́
змі́нними
gráficul únei ecuáţii liniáre cu dóuă
variábile
гра́фіка
gráfică
гра́фік ліні́йної фу́нкції
gráficul fúncţiei liniáre
гра́фік прямо́ї пропорці́йності
gráficul proporţionalitắţii dirécte
гра́фік рівня́ння з двома́ змі́нними
gráficul fúncţiei cu dóuă variábile
гра́фік ру́ху ті́ла
gráficul mişcării córpului
гра́фік фу́нкції
gráficul fúncţiei
гра́фік шви́дкості
gráficul vitézei
гра́фік шля́ху
gráficul drúmului
графі́т
grafít
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ґрунт
sól

графі́чне зобра́ження
imágine gráfică

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

графі́чний планше́т
tablétă gráfică

ґрунтова́ воло́га
umiditátea sólurilor

графі́чний приміти́в
primitív gráfic

ґрунто́ве середо́вище
médiul sólului

графі́чний реда́ктор
redáctor gráfic

ґрунтові́ во́ди
ápe freátice

графі́чні об’є́кти малю́нка
obiéctele gráfice ále desénului

ґрунто́ві сапротро́фи
saprotrofii sólului

графі́чні об’є́кти презента́ції
obiécte de prezentáre gráfică

ґрунтоутво́рення
formárea sólului

графі́чні фі́льтри
fíltre gráfice

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

гре́бінь
gráben
гре́ко–като́лицька (уніа́цька)
це́рква
bisérică gréco-católică
грибни́ця (міце́лій)
micéliu
гризуни́
rozătoáre
гриму́чий газ
gáz fulminánt
грип
grípă
грома́дівський рух
mişcáre populáră
грома́дська організа́ція
organizáţie públică (obşteáscă)
грома́дські робо́ти
lucrắri públice
громадя́нин
cetăţeán
громадя́нство
cetăţeníe
громадя́нська лі́рика
lírică civílă
громадя́нське суспі́льство
societáte civílă
гроте́ск
grotésc

ГУЛАГ

графі́ті
graffiti, inscŕipţie

Г

гру́па елеме́нтів у періоди́чній
систе́мі
grup de eleménte într-un sistém
periódic
гру́па зче́плення
grúp de înlănţuire
гру́па кро́ві
grup sangvín
гру́па сим́етрії
grúpul de simetríe
гру́пи слів за зна́ченням
categoríi semántice
групова́ поведі́нка
comportamént de grup
групува́ння малю́нків
grupárea imáginilor
грязьові́ вулка́ни
vulcáni noroióşi
гуані́н
guanină
губе́рнія
gubérnie
гу́бка
spongier
губни́й звук
súnet labiál

груди́на
stérn

гу́бчаста (основна́) ткани́на
листка́
ţesútul spongiós de báză al frúnzei

грудна́ клі́тка
cutíe torácică

гу́бчаста речовина́
substánţă spongioásă

грудни́й пері́од
perioádă de sugar

гудро́н
gudrón

гру́дочка
grămăjoáră

ГУЛА́Г
GULAG
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гума
Г

гу́ма
cauciúc; gúmă
гумані́зм
umanísm
гу́мор
umór
гумора́льна регуля́ція
regláre umorálă
гумора́льний імуніте́т
imunitáte umorálă
гуморе́ска
anecdótă
гуси́ти
husíţi
Гуси́тські ві́йни
războáiele husístice
густина́
densitáte
густина́ стру́му
densitátea curéntului
густота́ насе́лення
densitátea populáţiei
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двоосно́вна кислота́
acíd dibázic

дава́льницька сировина́
oferírea matériei príme

двоскла́дні ре́чення
propozíţii cu ámbele pắrţi principále

да́вні лю́ди
oámeni véchi

двостулко́ві молю́ски
molúşte biválve

давньору́ська мо́ва
límba rúsă véche

двочле́н
binóm

далекозо́рість
hipermetropíe

двошаро́ві твари́ни
animale bistraficate

да́льня орієнта́ція
orientáre la distanţă

дево́нський пері́од
perioáda devoniánă

дальтоні́д
daltonídă

дегенера́ція
degeneráre

дальтоні́зм
daltonísm

дегідрата́ція
deshidratáre

данина́
bir, dáre

дегідрогеніза́ція
dehidrogenáre

да́ні
dáte

дегідрува́ння
dehidráre

да́ні (умо́ви зада́чі)
dáte (condíţiile sárcinii)

деду́кція
dedúcţie

дарвіні́зм
darwinísm
дванадцятипа́ла ки́шка
duodén
дві́йкове кодува́ння
codificáre bináră
двобі́чна (білатера́льна) симе́трія
simetríe bilaterálă
двовале́нтний елеме́нт
elemént bivalént
двогра́нний кут
únghi diédru
дводо́льні росли́ни
plánte dicotiledonate
дводо́мні росли́ни
plánte dióice
двої́ста приро́да части́нок, я́вищ
(дуалісти́чна приро́да части́нок,
я́вищ)
natúra dúblă a partículelor, fenoménelor
(natúra dualístă a partículelor,
fenoménelor)

декстрин

дава́льний відмі́нок
cáz datív

Д

Д

дезінтеграці́йні проце́си
procése de dezintegráre
дезоксирибо́за
dezoxiribóză
дезоксирибонуклеї́нова кислота́
(ДНК)
acídul deoxiribonucléic (ADN)
дезурбаніза́ція
dezurbanizáre
деіндустріаліза́ція
dezindustrializáre
деінсталя́ція
dézinstaláre
дейте́рій
deutériu
декабри́сти
decembríşti
декарбоксилюва́ння
decarboxiláre
декодува́ння повідо́млення
decodárea mesájului

двокра́пка
dо́uă púncte

деколоніза́ція
decolonizáre

двомі́рний маси́в
suprafáţă bidimensionálă

декстри́н
dextrínă
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деліктоздатність
Д

деліктозда́тність
capacitátea de a comíte delícte

деревни́й спирт
alcoól de lemn

деліміта́ція кордо́ну
delimitárea frontiérei

де́рево можли́вих варіа́нтів
árborele variántelor posíbile

де́льта
déltă

держа́ва
stat

дельтоподі́бний м’яз
múşchi deltoíd

держа́ви вісь
áxa státului

демарка́ція кордо́ну
demarcárea frontiérei

держа́вна вла́да
putérea de stat

демілітаризо́вана зо́на
zónă demilitarizátă

держа́вна мо́ва
límbă de stat

демографі́чна кри́за
críză demográfică
демографі́чна полі́тика
polítică demográfică
демографі́чна ситуа́ція
situáţie demográfică
демографічний вибух
explózie demográfică
демокра́тія
democraţíe
демонстра́ція
demonstráţie
де́мос
démos
денатура́т
denaturát

держа́вна слу́жба
servíciul públic
держа́вна терито́рія
teritóriul státului
держа́вне ми́то
táxa de stat
держа́вне регулюва́ння
еконо́міки
reglementárea de stat a economíei
держа́вний бюдже́т
bugét de stat
держа́вний кордо́н
frontiéră de stat
держа́вний лад
sistém de stat
держа́вний о́рган
orgán de stat

денатура́ція білкі́в
denaturárea proteínelor

державний переворот
revolúţie de stat

денатуро́ваний спирт
alcoól denaturát

держа́вний при́мус
coercíţie de stat

дендри́ти
dendríte

держа́вний службо́вець
funcţionár de stat

денуда́ція
denudáţie

держа́вний сувереніте́т
suveranitáte de stat

день зимо́вого, лі́тнього
сонцестоя́ння, осі́ннього,
весня́ного рівноде́ння
solstíţiul de iárnă, váră, echinócţiu
de toámnă, primăváră

держа́вні станда́рти
standárde de stat

деплазмо́ліз
deplasmolíză
депопуля́ція насе́лення
depopuláre
депорта́ція
deportáre
депреси́вні райо́ни
raioáne depresíve
деревина́
lemn
деревне́ вугі́лля
cărbúne de lemn

державотво́рення
formárea státului
де́рма (вла́сне шкі́ра)
dérmă (piéle propriu-zisă)
десо́рбція
desórbţie
десталініза́ція
destalinizáre
дестру́кція білкі́в
distrúcţia proteínelor
десятко́ва фо́рма за́пису дро́бів
fórma zecimálă de scríere a frácţiilor
десятко́вий за́пис натура́льних
чи́сел
scríerea zecimálă a númerelor naturále
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диза́йн-маке́т
machét de désing

детри́тний харчови́й ланцю́г
lánţul alimentár detrític

ди́зельне па́ливо
motorínă

дефі́с
cratímă, liniúţă

дизентері́йна аме́ба
amíbă dizentérică

дефіци́т
deficít

дизентері́я
dizenteríe

дефо́лт
defólt

диз’ю́нкція ви́словлень
disjúncţia exprésiilor

дефрагмента́ція
défragmentárea

диз’ю́нкція предика́тів
disjúncţia predicátelor

децентраліза́ція управлі́ння
decentralizárea administrắrii

Ди́ке по́ле
câmp sălbátic

джаз
djaz
джгу́тик
cilvibratíl
джентрифіка́ція
gentrificáre
джере́ла пра́ва
izvoáre ále dréptului
джерело́
izvór, súrsă
джерело́ підви́щеної небезпе́ки
súrsă de perícol ridicát
джерело́ сві́тла
súrsă de lumínă
джо́йстик
jóystick, dispozitív alcătuít díntr-o
articuláţie sférică mobílă
джо́уль
jóule
дзвінки́й
sonór
дзи́жчальця
haltere balansiere
дзьоб
cióc
диверге́нція
divergénţă

дикта́тор
dictatór
диктіосо́ма
dictiozóm
диметиламі́н
dimetilamínă

дисбактеріоз

детонаці́йна сті́йкість (бензи́ну)
rezisténţa la detonáre (a benzínei)

Д

дина́міка ті́ла
dinámica córpului
динамі́т
dinamítă
динамі́чна рівнова́га
echilíbru dinámic
динамі́чна робота м’я́зів
lucrul musculár dinámic
динамі́чний стереоти́п
stereotíp dinámic
динамі́чність
dinamísm
династи́чна у́нія
únie dinástică
диноза́ври
dinozáuri
дипепти́д
dipeptídă
дипло́їдний набі́р хромосо́м
set diploíd de cromozómi
дипо́ль
dipól

диверсифіка́ція господа́рства
diversificárea ecomomíei

директи́вна еконо́міка
economíe directívă

дивіні́ловий каучу́к
cauciúc divinilát

Директо́рія
directoríe

«ди́вна війн́а»
„răzbói strániu”

директри́са
directoáre

дигібри́дне схре́щування
încrucişáre dihibrídă

дисахари́д
dizaharídă

дигідрогенортофосфа́т
orfosfát de dihidrogén

дисахари́ди
dizaharíde

диза́йн
désing

дисбактеріо́з
disbacterióză
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дисидентство
Д

дисиде́нтство
disidenţíe

дити́на
copíl

дисиміля́ція (катаболі́зм)
dezasimiláţie (catabolísm)

дитя́чий буди́нок сіме́йного ти́пу
cásă de copíi de tip familiál

диск
dísc

диференціа́л
diferenţiálul

диске́та
deschétă

диференціа́ція
diferenţiére

дисково́д
unitáte de dísc

диференціа́ція кліти́н
diferenţiérea celúlelor

дискредита́ція
discreditáre

диференціюва́ння
deriváre

дискре́тність
discréţie

дифра́кційні гра́тки
griláje de difrácţie

дискриміна́нт
discriminánta

дифра́кція
difrácţie

дискриміна́ція
discrimináre

дифра́кція сві́тла
difrácţia lumínii

диску́сія
discúţie

дифра́кція хвиль
difrácţia válurilor

дисоціа́ція електролі́тів
disociérea electrónilor

дифтері́я
difteríe

дисоціюва́ти
disociá

дифу́зія
difúzie, difuziune

дисперго́вана речовина́
solúţie dispersátă

ди́хальна недоста́тність
insuficiénţă respiratórie

дисперсі́йна фа́за
fáză dispersátă

ди́хальна систе́ма
sistém respiratór

дисперсі́йне середо́вище
médiu dispersát

ди́хальний об’є́м
volúm respiratór

диспе́рсія
dispersáre

ди́хальний центр
céntru respiratór

диспе́рсія сві́тла
dispérsia lumínii

ди́хальні ко́рені
rădăcíni respiratórii

диспе́рсна систе́ма
sistém dispersát

ди́хальні шляхи́
căi respiratórii

диспле́й
displáy

ди́хання
respiráţie

диспропо́рції економі́чні
dispropórţii económice

ди́хання вну́трішнє
respiráţie internă

дистанці́йне навча́ння
învăţáre la distánţă

ди́хання зо́внішнє
respiráţie externă

дистоні́я
distoníe

ди́хання кліти́нне
respiráţie celuláră

дистрибути́в
distributív

дихлоромета́н
diclormetán

дистрибути́вність
distributivitáte

діагона́ль многоку́тника
diagonála poligónului

дисульфі́дний місто́к
pod disulfídric

діагон́аль многогра́нника
diagonála poliédrului

дисципліна́рна відповіда́льність
răspúndere disciplináră

діагона́льна площина́
plan diagonál

дисципліна́рне стя́гнення
penalizáre disciplnáră

діагона́льний пере́різ пірамі́ди
secţiúne diagonálă a piramídei
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діагона́льний пере́різ при́зми
secţiúne diagonálă a prísmei

дієприслі́вник
gerúnziu

діагона́ль паралелепі́педа
diagonála paralelipipédului

дієприслі́вники доко́наного виду
gerúnzii cu aspéct perfectív

діагона́ль чотирику́тника
diagonála patrulatérului

дієприслі́вники недоко́наного
виду
gerúnzii cu aspéct imperfectív

діагра́ма кругова́
diagrámă circuláră
діагра́ма сто́впчаста
diagrámă cu báre
діале́кт
dialéct
діалекти́зм
dialectísm
діалектоло́гія
dialectologíe
діале́ктрики
dieléctric
діале́ктрична проникність
permeabilitáte dieléctrică
діало́г
dialóg
діалогі́чне мо́влення
vorbíre dialogátă
діало́гове вікно́
fereástră de dialóg
діамагне́тики
diamagnetísm
діа́метр ко́ла
diamétrul circumferínţei

дієприслівнико́вий зворо́т
constrúcţie gerunziálă
дієслі́вний при́судок
predicát verbál
дієсло́во
vérb

ді́ї над ве́кторами
operáţii cu véctori

добуток

діагра́ма
diagrámă

ді́йсний спо́сіб дієсло́ва
módul indicatív al vérbului

Д

дізна́ння
anchétă

ді́йсний тип
tip valíd
ді́лене
deîmpărţítul
ді́лення
împărţírea
ді́лення десятко́вих дро́бів
împărţírea frácţiilor zecimále
ді́лення з оста́чею
împărţírea cu rest
ді́лення на́ціло
divizáre întreágă

діа́метр кру́га
diamétrul cércului

діли́льна лі́йка
pấlnie de divizare

діа́метр ку́лі
diamétrul sférei

дільни́к
împărţitór

діа́метр ті́ла
diamétrul córpului

дільни́чний офіце́р полі́ції
ofiţér de políţie de sectór

діапазо́н
diapazón

до́бриво
îngrăşămấnt

діа́спора
diásporă

добросо́вісність
conştiinciozitáte

діа́стола
diástolă

добросусі́дство
búnă vecinătáte

діато́мові во́дорості
álge diatomée

добува́ння речовини́
extrácţia substánţei

діафра́гма
diafrágmă

до́буток
prodús

діелектри́чна прони́кність
permetivitáte dieléctrică

до́буток поді́й
prodúsul eveniméntelor

дієприкме́тник
particípiu

до́буток різни́ці та су́ми дво́х
ви́разів
prodúsul diferénţei şi súmei a dóuă
exprésii

дієприкметнико́вий зворо́т
constrúcţie participiálă
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добуток
Д

до́буток сте́пенів
prodúsul putérilor

доміна́нт
dominánt

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

доміна́нтний алель
alélă dominántă

довжина́ ве́ктора
lungímea véctorului

домініо́ни
dominión

довжина́ відріз́ка
lungímea segméntului

домінува́ння
dominánţă

до́вжина двійко́вого ко́ду
повідо́млення (обсяг даних)
lungímea códului binár (cantitátea
de dáte)
до́вжина́ ко́ла
lungímea circumferínţei
довжина́ ла́маної
lungímea líniei frấnte
дові́реність
procúră
дові́чне позба́влення во́лі
priváre de libertáte pe viáţă
довкі́лля
médiu
до́говір
contráct, acórd
додава́ння
adunáre
додава́ння звича́йних дро́бів
adunárea frácţiilor ordináre
додава́ння мі́шаних чи́сел
adunárea númerelor míxte
додава́ння многочле́нів
adunárea polinoámelor
додава́ння десятко́вих дро́бів
adunárea frácţiilor zecimále
дода́ток
complemént
додека́едр
dodecaédru
дозріва́ння РНК
maturizarea ARN
доко́наний вид
aspéct perfectív (al vérbului)

до́мішка
adáos; substánţă aditívă
до́нор (електро́нної пари́)
donor (al peréchii electrónice)
до́норно-акце́пторний (механі́зм)
mecanísm de cedáre-acceptáre
до́повідь (рефера́т)
discúrs (referát)
доре́чність мо́влення
relevánţa vorbírii
дослі́дження
cercetáre
дослі́дження функції
cercetárea fúncţiei
до́слід Лєбє́дєва
experiméntul lui Lébedev
дослі́дницька поведі́нка
cercetáre comportamentálă
доста́тня умо́ва екстре́муму
фу́нкції
condíţia de suficiénţă a extrémului
fúncţiei
доста́тня умо́ва зроста́ння фу́нкції
condíţia de suficiénţă a créşterii fúncţiei
доста́тня умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
condíţia de suficiénţă a existénţei
púnctului de inflexiúne
доста́тня у́мова спада́ння фу́нкції
condíţia de suficiénţă a descréşterii
fúncţiei
досудо́ве слі́дство
anchétă prejudiciáră

доктри́на
doctrínă

доти́чна
tangéntă

докуме́нт
documént

доти́чна до гр́афіка фу́нкції
tangéntă la gráficul fúncţiei

доломі́т
dolomítă

доти́чна до ко́ла
tangénta la circumferínţă

доме́н
doméniu

доти́чна площина́ до ко́нуса
plan tangént la con

до́менна піч
furnál

доти́чна площина́ ку́лі
plan tangént la sféră

доме́нне ім’я
núme de doméniu

доти́чна площина́ цилі́ндра
plán tangént la cilíndru
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доцентро́ве приско́рення
acceleráţie centripétă
до́шка інтеракти́вна
táblă interactívă
дошкі́льний пері́од
perioáda preşcoláră
дощ
ploáie
дра́йвер
dríver
драмати́чний твір
óperă dramátică
дрейф ге́нів
deríva génelor
дрейф кри́ги
deríva ghéţei
дріб непра́вильний
frácţie neregulátă
дріб нескінче́нний
frácţie infinítă
дріб нескоро́тний
frácţie ireducrtíbilă
дріб періоди́чний десятко́вий
frácţie zecimálă periódică
дріб пра́вильний
frácţie regulátă
дрі́жджі
drójdii

дру́гий зако́н термодина́міки
légea a dóua a termodinámicii
«Дру́гий фро́нт»
al dóilea front
другоря́дний член ре́чення
párte secundáră de propozíţie
другоря́дні геро́ї
erói secundári
дружи́на
ceátă (unitáte de lúptă)
дуалісти́чна мона́рхія
monarhíe dualístă
дуга́ ко́ла
árcul circumferínţei
дугови́й розря́д
descărcáre eléctrică cu árc
ду́жка
parantéză
ду́ма
gấnd, meditáţie
духо́вно–ри́царські ордени́
ordinúri spirituále-cavaleréşti
дю́жина
duzínă
дюйм
unitáte de măsúră egálă cu 2,54cm
дю́ни
dúne
дюра́ль (дюралюмі́ній)
durál, duralumíniu

дюраль

доти́чні сфе́ри
sfére tangénte

Д

дріопіте́ки
driopitéci
дріт
fir, sấrmă
дро́би десятко́ві
frácţii zecimále
дро́би звичайні
frácţii ordináre
дро́блення
fragmentare
дробо́ва части́на десятко́вого
дро́бу мі́шаного числа́
pártea fracţionáră a frácţiei zecimále
a númărului mixt
дробові́ числі́вники
numerále fracţionáre
дру́га космі́чна шви́дкість
vitéza a dóua cósmică
дру́га сигна́льна систе́ма
al dóilea sistém de semnalizáre
дру́га чудо́ва грани́ця
(a) dóua límită
дру́гий зако́н Ньюто́на
légea a dóua a lui Newtón
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ебоніт

ебоні́т
ebonítă

Е

Е

екологі́чна мере́жа
reţeá ecológică

евакуа́ція
evacuáre

екологі́чна ні́ша
níşă ecológică

евгле́на зеле́на
euglénă vérde

екологі́чна пірамі́да
piramídă ecológică

еволюці́йна (філогенети́чна)
систе́ма
sistém evolutív (filogenétic)

екологі́чне видоутво́рення
speciaţi ecológică

еволюці́йне вче́ння
învăţătură evoluţionistă
еволю́ція
evolúţie
евфемі́зм
eufemísm
еква́тор
ecuatór
еква́тор ку́лі
ecuatórul sférei
еквівале́нтна до́за
випромі́нювання
dóză echivaléntă de radiáţie
еквівале́нтність ви́словлень
echivalénţa exprésiilor
еквівале́нтність предика́тів
echivalénţa predicátelor
еквіпотенціа́льна пове́рхня
suprafáţa echipotenţiálă

екологі́чне ми́слення
gândíre ecológică
екологі́чний моніто́ринг
monitorizáre ecológică
екологі́чні захво́рювання
bóli ecológice
екологі́чні пробле́ми
probléme ecológice
екологі́чні фа́ктори (чи́нники)
fáctori ecológici
екологі́чно чи́стий
ecológic curát
еколо́гія
ecologíe
еконо́міка кома́ндноадміністрати́вна
economía de comándă-administratívă
еконо́міка ри́нкова
economíe de piáţă

екзотермі́чна реа́кція
reácţie exotérmică

еконо́міко-географі́чне
поло́ження
aşezáre económico-geográfică

екзотермі́чний проце́сс
procés exotérmic

економі́чна геогра́фія
geografíe económícă

екзоцито́з
exocitóză

економі́чна інтегра́ція
integráţie económică

екле́ктика
eclectísm

економі́чна систе́ма
sistém económic

еклі́метр
eclimétru

«економі́чне ди́во»
minúne económică

екологі́чна гру́па
grup ecológic

економі́чний потенціа́л краї́ни
potenţiálul económic al ţắrii

екологі́чна е́тика
étică ecológică

економі́чно акти́вне насе́лення
populáţie actívă económic

екологі́чна ізоля́ція
izoláre ecológică

екосисте́ма
ecosistém

екологі́чна індика́ція
indicáţie ecológică

екра́н
ecrán

екологі́чна кри́за
críză ecológică

екра́нна заста́вка
fon de ecrán
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експансіоні́зм
expansionísm

електри́чне по́ле
cấmp eléctric

експа́нсія
expansiúne

електри́чний двигу́н
motór eléctric

експериме́нт
experimént

електри́чний заря́д
sárcină eléctrică

експеримента́льний ме́тод
дослі́дження
metóda de cercetáre experimentálă

електри́чний о́пір
rezisténţă eléctrică

експериме́нти випадко́ві
experiénţe aleatórii

електри́чний струм в ва́куумі
curént eléctric în vid
електри́чний струм в електролі́тах
curént eléctric în electrolíţi

експона́т
exponát

електри́чний струм у га́зах
curént eléctric în gáze

експоне́нта
exponént

електри́чний струм у мета́лах
curént eléctric în metale

е́кспорт
expórt

електри́чний струм у рі́зних
середо́вищах
curént eléctric în diferíte médii

е́кспорт фа́йлу
expórtul fişiérului
екстенси́вний ро́звиток еконо́міки
dezvoltarea extensivă a economiei
екстенси́вний шлях ро́звитку
cálea extensívă de dezvoltáre
екстрагува́ти
extráge
екстра́кція
extrácţie
екстре́мум
extrém
екстре́мум фу́нкції
extrémul fúncţiei
екстре́мум фу́нкції лока́льний
fúncţii locále extréme
ексцентрисите́т
excentricitáte
ексце́с викона́вця
excésul executórului
ектоде́рма
ectodérm
еласти́чність поліме́ру
elasticitátea polimérului
електриза́ція
electrizáre
еле́ктрика
eléctrică
електри́чна дуга́
árc elećtric
електрична електроємність
конденсатора
putérea eléctrică a condensatórului
електри́чна прові́дність
conductivitáte eléctrică

електро́д
electród

електронна

експеримента́льні зада́чі
sárcini experimentále

Е

електродина́міка
electrodinámică
електродугови́й спо́сіб
виробни́цтва ста́лі
metódă de elaboráre a oţélului
cu ajutórul árcului eléctric
електрокардіогра́ма
electrocardiográmă
електро́ліз
electrolíză
електролі́т
electrolít
електроліти́чна дисоціа́ція
disociére electrolítică
електролюмінесце́нція
electroluminiscénţă
електромагні́тна інду́кція
indúcţie electromagnétică
електромагні́тні колива́ння
та хви́лі
osciláţii şi váluri electromagnétice
електромагні́тні хви́лі
váluri electromagnétice
електро́метр
electrométru
електро́н
electrón
електронегати́вність
electronegativitáte
електро́нна адре́са
adrésă electrónică

43

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

електро́нна (будо́ва, густина́,
орбіта́ль, приро́да хімі́чного
зв’язку́, фо́рмула)
electrónică (structúră, densitáte, orbítă,
natúra legătúrii chímice, formúlă)

електро́нна мікроскопі́я
microscopíe electrónică
електро́нна пети́ція
petíţie electrónică

елеме́нт
elemént

електро́нна по́шта
póştă electrónică

елемента́рна розумо́ва дія́льність
activitáte mentálă elementáră

електро́нна пошто́ва скри́нька
cutíe poştálă electrónică

елемента́рний заря́д
încărcáre elementáră

електро́нна табли́ця
tabél electrónic

елемента́рні фа́ктори еволю́ції
fáctori elementári ai evolúţiei

електро́нна хрестома́тія
crestomaţíe electrónică

елемента́рні части́нки
partícule elementáre

електро́нний а́тлас
atlás electrónic

елеме́нт Во́льта
eleméntul Vólta

електро́нний (віртуа́льний)
пра́ктикум
ateliér electrónic (virtuál)

елеме́нти тео́рії відно́сності
eleménte ale teoríei relativitắţii

електронна

електро́нний за́сіб контро́лю
навча́льних дося́гнень у́чнів
instrumént electrónic péntru contrólul
realizắrilor elévilor
електро́нний мікроско́п
microscóp electrónic
електро́нний пі́дпис
semnătúră electrónică
електро́нний посі́бник
ghid electrónic
електро́нний рі́вень
nivél electrónic
електро́нний словни́к
dicţionár electrónic
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електрофоре́з
electroforéză
електрохімі́чний (ряд напру́г
мета́лів, за́хист від коро́зії)
electrochímică (séria activitắţii
metálelor, protécţie împotríva
coroziúnii)

електро́нна енциклопе́дія
enciclopedíe electrónică

Е

електростати́чні си́ли притяга́ння
fórţe electrostátice de atrácţie

елеме́нти фізи́чної о́птики
elemente de optică fizică
елеме́нт керува́ння
elemént de contról
еліміна́ція
elimináre
е́ліпс
elípsă
еліта́рна культу́ра
cultúră elitáră
елліні́зм
elinísm
емансипа́ція
emancipáre

електро́нні табли́ці (ЕТ)
tabéle electrónice (TE)

ембріогене́з
embriogenéză

електро́нно-ді́рковий перехі́д
(p-n-перехід)
trécerea prin gắuri electrónice
(joncţiúne p-n)

ембріол́огія
embriologíe
ембріо́н
embrión

електропрові́дність
conductibilitáte eléctrică

ембріона́льна інду́кція
indúcţie embrionáră

електроруші́йна си́ла
fórţă electromotórie

ембріона́льний пері́од
perioádă embrionáră

електроста́тика
electrostátică

ембріоніза́ція
embrionizáre

електростати́чна інду́кція
indúcţie electrostátică

ембріотехноло́гії
tehnologíi embrionáre

електростати́чне по́ле
câmp electrostátic

емігра́ція
emigráţie

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

ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
energía cấmpului magnétic al bobinei

емпіри́чний ме́тод дослі́дження
metóda empírică de cercetáre

ене́ргія магні́тного по́ля стру́му
eneŕgia cấmpului magnétic

емульга́тор
emulgatór

енергомістке́ виробни́цтво
prodúcţie ce necésită energíe

ему́льсія
emúlsie

енергосисте́ма держа́ви
sistémul energétic al ţắrii

емфіте́взис
emfiteóză

ентоде́рма
entodérmă

енде́міки
endémice

ентропі́я
entropíe

ендемі́чні захво́рюванння
bóli endémice

енцефалі́т
encefalítă

ендока́рд
endocárd

енциклопеди́сти
enciclopedíşti

ендокри́нна систе́ма
sistémul endocrín

енциклопе́дія
enciclopedíe

ендокриноло́гія
endocrinologíe

ЕОМ (електро́нна обчи́слювальна
маши́на)
calculatór, maşínă electrónică de cálcul

ендоплазмати́чна сі́тка
(ендоплазмати́чний рети́кулум)
retícul endoplasmátic

Е

епідеміоло́гія
epidemiologíe

ендоспе́рм
endospérm

епіде́мія
epidemíe

ендоте́лій
endotéliu

епіде́рма (шкі́рка)
epidérmă

ендотермі́чна реа́кція
reácţie endotérmică

епіка́рд
epicárd

ендоцито́з
endocitóză

епоха

емігра́ція (політи́чна та трудова́)
emigráţie (politică şi de muncă)

епіле́псія
epilepsíe

енеолі́т
eneolític

епіло́г
epilóg

енергети́чна ці́нність харчово́го
проду́кту
valoárea energétică a prodúsului
alimentár

епіста́з
epistazie
епітеліа́льна ткани́на
ţesút epiteliál

енергети́чний бала́нс органі́зму
echilíbrul energétic al organísmului

епітеліа́льно-м’я́зові кліти́ни
celúle epitelio-musculáre

енергети́чний о́бмін
metabolism energetic

епіте́лій ві́йчастий
epitéliu ciliát

енергети́чний рі́вень
nivél energétic

епі́тет
epitét

ен́ергія
energíe

епі́фора
epíforă

ене́ргія електри́чного по́ля
плоско́го конденса́тора
energía cấmpului eléctric al unúi
condensatór plat

епіце́нтр землетру́су
epicéntrul cutrémurului

ене́ргія зв’язку́
energía de comunicáre

е́пос
épos

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

епо́ха
epócă

епі́чний твір
óperă épică
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е́ра
éră
ергоно́міка
ergonomíe
еритроци́ти
eritrocíte
еро́зія ґрунті́в
eroziúnea sólurilor
есе́нція
esenţa
ескі́з
schíţă
еспера́нто
esperánto

ера

есте́р
estér

Е

естерифіка́ція
esterificáre

етоло́гія
etologíe
еубакте́рії
eubactérii
еукаріо́ти
eucarióte
еухромати́н
eucromatínă
ефе́кт Ко́мптона
eféctul Compton
ефе́кт Тінда́ля
eféctul Tyndall
ехолока́ція
elocaţie
ехоло́т
ecosóndă
еякуля́ція
ejaculáre

естроге́н
estrogén
ета́н
etán
етано́ат
etanoát
етано́л
etanól
етати́зм
etatísm
ете́р (діети́ловий, димети́ловий)
etér (dietilát, dimetilát)
ети́л
etíl
етиламі́н
metilamínă
етиле́н
etilénă
етиленгліко́ль
etilenglicól
етилетано́ат
etíl etanoát
етимоло́гія
etimologíe
ети́н
etínă
етні́чний склад насе́лення
componénţa, structúra étnică
етні́чні менши́ни
minoritắţi etnice
етноні́міка
etnonímică
е́тнос
etníe
етологі́чна ізоляція
izoláre etológică
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євроінтегра́ція
eurointegráţie
«Євромайда́н»
„Euromaidán”
Європе́йський банк реконстру́кції
та ро́звитку (ЄБРР)
Bánca europeánă de reconstrúcţie
şi dezvoltáre
Європе́йський Сою́з (ЄС)
Uniúnea Europeánă (UE)
єзуї́ти
iezuíţi
є́мність пло́ского конденса́тора
volúmul condensatórului plat
єпа́рхія
eparhíe
єрети́к
eretíc

єретик

Є

Є
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жалкі́ кліти́ни
celúle urzicătoare

Ж

жанр
gén literár, stíl
жанр мо́влення
stílul vorbírii
жарго́н
jargón
жаргоні́зм
elément de jargón

жалкі

жаростійки́й (жаротривки́й)
rezistént la căldúră

Ж

жарості́йкість (жаротри́вкість)
rezisténţă la căldúră
«жда́новщина»
„jdanovşcína”
жеврі́ння
mocníre
жерло́
coş
жива́ речовина́ біосфе́ри
substánţa vie a biosférei
живи́льний елеме́нт
elemént nutritív
жи́влення
nutríţie

життє́ва є́мність леге́нів
capacitáte pulmonáră vitálă
життє́ва си́ла (у віталісти́чній
тео́рії)
fórţa viéţii (în teoría vitalístă)
життє́ва фо́рма росли́н
fórma vitálă a plántelor
життє́вий цикл
cíclu vitál
життя́
viáţă
жіно́чий рід
gén feminín
жо́вта пля́ма
pátă gálbenă
жовч
bílă
жо́вчний міху́р
vezícă biliáră
жовчокам’яна́ хворо́ба
litiază biliară, colelitiază
жорстки́й
rigíd
жорстки́й магні́тний диск
hard disk

жи́влення рі́́чки
alimentáţia rấului
живонаро́дження
viviparitate
живці́
butáşi
жи́лка листка́
nervúra frúnzei
жилкува́ння
nerváţie
жири́
grăsími
жи́рна кислота́
acíd grás
жир (натура́льний, шту́чний)
grăsími (naturále, artificiále)
жи́рні кисло́ти
acízi gráşi
жи́рова ткани́на
ţesút adipós
жи́рове ті́ло
córp adipós
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забру́днений
contaminát
забру́днення
poluáre
забру́днення довкі́лля
poluárea médiului
зави́тка
cоblee, melc memranos
за́га́дка
ghicitoáre
зага́льна дегенера́ція
degenerárea generálă
зага́льна фо́рмула (бру́ттофо́рмула, молекуля́рна фо́рмула
сполу́ки)
formúlă generálă (formúla brútă,
formúla moleculáră a compúsului)
зага́льне збі́льшення мікроско́па
măríre totálă a microscópului
зага́льні на́зви
denumíri generále (substantíve
comúne)
загальновжи́вані слова́
cuvínte de uz generál
задньоязико́вий
postlingúal
Задуна́йська Січ
Sécea Dunăreánă
заду́шливий (газ)
sufocánt (gaz)

зако́н
lége
зако́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка,
ді́ючих мас, збере́ження ма́си,
періоди́чний, ста́лості скла́ду)
légea (Avogadro, Gay-Lussac, máselor
actíve, conservắrii máselor, periódică,
constánţei compozíţiei)
зако́н Архіме́да
légea lui Arhiméd
зако́н ви́ключення тре́тього
légea exclúderii célui de-al tréilea
зако́н відбива́ння
légea reflécţiei
зако́н всесві́тнього тяжі́ння
légea atrácţiei universále
зако́н Гей-Люсса́ка
légea lui Gay Lussac
зако́н гомологі́чних ряді́в
мінли́вості
légea sériilor omoloáge ale variabilităţii
зако́н Гу́ка
légea lui Hooke

закони

заба́рвлення
coloráre

З

З

зако́н Джо́уля-Ле́нца
légea lui Jóule-LÉNZ
зако́н електромагні́тної інду́кції
légea indúcţiei electromagnétice
зако́н зало́млення
légea refrácţiei
зако́н збере́ження і́мпульсу
légea conservării impúlsului

займа́ння
ocupáre, cupríndere

зако́н збере́ження механі́чної
ене́ргії
légea conservắrii energíei mecánice

займе́нник
pronúme

зако́ни геометри́чної о́птики
légile ópticii geométrice

займи́стий
inflamábil
за́йнятість насе́лення
grad de ocupáre a populáţiei

зако́ни збере́ження електри́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел
légile de conserváre a încărcătúrilor
eléctrice şi númerelor de másă

зайцеподі́бні
lagomórfe

зако́ни Ньюто́на
légile lui Newton

заказ́ники
teritóriu proteját

зако́ни пості́йного стру́му
légile curéntului contínuu

закі́нчений зло́чин
crímă terminátă

зако́ни термодина́міки
légile termodinámicii

закі́нчення
termináţie, desinénţă

зако́ни Фараде́я
légile lui Faraday
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зако́ни фотоефе́кту
légile eféctului fotoeléctric
зако́н Куло́на
légea lui Coulómb
зако́н Мо́ргана
legea lui Morgan
зако́н незале́жного комбінува́ння
ста́нів озна́к
légea combinării independente
a caracterelor
зако́нність
legalitáte
законода́вча вла́да
putére legislatívă

закони

законода́вча ініціати́ва
iniţiatívă legislatívă

З

зали́вка об’є́ктів табли́ці
úmplerea (colorárea) obiéctelor
tabélului
зали́вка рису́нка
úmplerea (colorárea) desénului
залишко́вий об’є́м
volúm reziduál
за́лишок
rămăşíţă
залі́зний вік
epóca de fiér
залізобакте́рії
ferobacterii
за́лози
glánde

законода́вчий проце́с
procés legislatív

за́лози вну́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
glánde de secréţie intérnă (endocrine)

зако́н О́ма для діля́нки ко́ла
légea lui Ohm péntru o porţiúne de cerc

за́лози змі́шаної секре́ції
glándă cu secréţie míxtă

зако́н О́ма для по́вного ко́ла
légea lui Ohm péntru un cerc complét

за́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри́нні)
glándă de secréţie extérnă (exorcine)

закономі́рність
legitáte
зако́н Паска́ля
légea lui Pascál
«Зако́н про п’я́ть колоскі́в»
„Légea déspre cínci spíce”
зако́н прямоліні́йного поши́рення
сві́тла
légea propagării luminii rectilínii
зако́н радіоакти́вного ро́зпаду
légea dezintegrắrii radioactíve
зако́н розще́плення
légea segregắrii (disjúncţiei)
зако́н чистоти́ гаме́т
légea puritắţii gaméţilor
зако́н Ша́рля
légea lui Charles
за́купи (селя́ни)
cumpărắri
зале́жне сло́во
cuvấnt dependént
зале́жні краї́ни і терито́рії
ţắri şi teritórii dependénte
зале́жність
dependénţă
зале́жність пито́мого о́пору
мета́лів і електролі́тів від
температу́ри
dependénţa rezisténţei specífice
a metálelor şi electrolíţilor
la temperatúră

залози́стий епіте́лій
epitéliu glandulár
залози́сті кліти́ни
celúle glanduláre
зало́млення сві́тла
refrácţia lumínii
за́мах
încercáre
замісни́к
substituiént, înlocuitór
замі́щення
înlocuíre, substituire
замі́щувати
înlocuí, substitui
за́мкнена (будо́ва)
închísă (structúră)
за́мкнена кровоно́сна систе́ма
sistém circulatór închís
за́мкнений (ланцю́г)
închís (lanţ)
закон Бо́йля-Маріо́тта
légea Boyle-Mariotte
запа́лення
inflamáţie
запам'ято́вування
memorizáre
запаса́юча основна́ ткани́на
ţesútul de bază de depozitare
запашна́ (речовина́)
aromátă (substánţă)
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запере́чення ви́словлення
negárea exprésiei

заря́д я́дра а́тома
sárcină a nucléului de atóm

запере́чення предика́та
negárea predicátului

за́сіб за́хисту росли́н
mijlóc de protécţie a plántelor

запере́чний правочи́н
tranzácţie (înţelégere) controversátă

за́соби виробни́цтва
mijloáce de prodúcţie

запере́чні займе́нники
pronúme negatíve

застарі́лі слова́
arhaísme

запи́лення
polenizáre

Засті́й
stagnáre

за́пит ба́зи да́них
solicitárea bázei de dáte
запла́ва
lúncă
заплі́днення
fecundáre
запобіга́ння
preveníre
запобі́жний за́сіб
mijlóc de preveníre
запові́дне уро́чище
câmp din rezerváţie (tract)
запові́дник
rezerváţie ştiinţifică
запові́дник біосфе́рні, приро́дні
rezerváţii biosférice, naturále
запові́дні уро́чища
câmpíi rezerváte
запові́т
testamént
запози́чення
împrumút
Запоро́зька Січ
Sécea Zaporojeánă
за́пуск програ́ми на викона́ння
accesárea prográmei spre ruláre
заробі́тна пла́та
saláriu, leáfă
зародко́вий пері́од
perioáda embrionáră
зародко́вий розвиток
dezvoltáre embrionáră

застосува́ння
utilizáre, folosíre
застосува́ння дослі́дження
фу́нкцій
aplicárea cercetắrii fúncţiei
застосува́ння похідно́ї
до дове́дення нері́вностей
aplicárea derivátei la demonstrárea
inegalitắţilor
застосува́ння тот́ожностей
aplicárea identitắţilor
застосу́нок
aplicáţie
затиска́ч
clámă
зато́ка
golf

збовтування

за́пис (корте́ж)
înregistráre (coloánă)

З

захисна́ поведі́нка
comportamént proteját
захисне́ заба́рвлення
culoáre de protécţie
за́хист повідо́млень
protécţia mesájelor
за́хист че́сті, гі́дності та ділово́ї
репута́ції осо́би
apărárea onoárei, demnitắţii
şi reputáţiei unéi persoáne
за́хідники
occidentáli
збага́чування руди́
îmbogăţírea mineréului
збалансо́ване харчува́ння
alimentáre echilibrátă

зародко́ві листки́
foíţe embrionáre

зберегти́
salvá

за́родок
embrión; gérmene

зби́тки
piérderi

за́росток
protal

збір
adunáre, impózit

заря́д
sárcină, încărcătúră

збі́рні числі́вники
numerále colectíve

заря́д тіла
încărcáre corporálă

збо́втування
agitáre, zguduíre
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збро́джування (цукри́стих
речови́н)
fermentáţie (a substánţelor zaharoáse)
збу́джений стан а́тома
stáre excitátă a atómului
збу́дження
excitáţie
збу́дники хворо́б
agenţi patogeni
зва́жування
cântăríre

зброджування

зве́дення поді́бних членів
redúcerea únor térmeni asémenea

З

зве́рнення
cérere, recúrs
зверта́ння
adresáre
зви́вини
circumvolúţii, circumvoluţiuni
зви́чай
obicéi
зви́чай ділово́го оборо́ту
obicéi de afáceri, cífră de afáceri
personalizátă
зви́чки
obisnuínţe, deprínderi
зві́льнення від ірраціона́льності
в знаме́ннику дро́бу
eliberárea de iraţionalitáte a numitórului
frácţiei
звірозу́бі сса́вці
mamifére teriodónte
звірофе́рма
férmă de animále
звіт ба́зи да́них
rapórtul bázei de dáte
зворо́тне всмо́ктування
(реабсо́рбція)
absórbţie ínversă (reabsórbţie)
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зв’язо́к хімі́чний (пі (π-);
си́гма (σ-); водне́вий;
ковале́нтний неполя́рний;
ковале́нтний поля́рний;
спря́жений; ордина́рний;
подві́йний; потрі́йний)
legătúră chímică (pi (π-), sígma (σ),
hidrogén, covalént nepolár, covalént
polár, conjugát, obişnuít, dúblu, tríplu)
зв’я́зування об’є́кту
legárea únui obiéct
згорта́ння білка́
învelíşul proteínelor
згоря́ння
árdere
згу́бна дія
acţiúne fatálă
зда́тність до взаємоді́ї
abilitáte de a interacţioná
зді́бності
aptitúdini
Зеле́на кни́га
Cártea Vérde
Зеле́на кни́га Украї́ни
Cártea Vérde a Ucraínei
Зеле́на револю́ція
revolúţia vérde
зеле́ні во́дорості
álge vérzi
зеле́ні за́лози
glándele vérzi
Земе́льне пра́во
drept funciár
земе́льні ресу́рси
resúrse funciáre
земе́льні спо́ри
litígii (controvérse) funciáre
землезабезпе́ченість
asiguráre funciáră

зворо́тне узго́дження
acord recipróc, inerénţă

землетру́с
cutrémur de pămấnt, seísm

зворо́тний займе́нник
pronúme reflexív

зе́мство
zémstvă (administráţie în Rúsia ţarístă)

зворо́тній зв’язо́к
conexiúne ínversă

Зе́мський собо́р
Sobórul Zémski

зву́ки мо́влення
súnetele vorbírii

з’єдна́ння конденса́торів
conectáre de condensatoáre

звукові́ хви́лі
únde sonóre

зиго́та
zigót

зв’я́зана вода́
ápă legátă

зимівни́к
wintérer

зв’язки́
legătúră

зіни́ця
pupílă
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з’їзд князі́в
congrésul cnéjilor
зло́чин
infracţiúne, crímă
зло́чин про́ти лю́дства
crímă cóntra lúmii
зме́ншуване
de scăzút
змі́на агрега́тних ста́нів речовини́
schimbárea stắrilor agregáte ále unéi
substánţe
зм́інна зале́жна
valoáre dependéntă
змі́нна незале́жна
valoáre independéntă

знахо́дження числа́ за його́
відсо́тками
determinárea númărului dúpă
procéntele lúi
зна́чення ви́разу
valoárea exprésiei
зна́чення ви́разу зі змі́нною
valoárea exprésiei cu variábilă
зна́чення ви́разу числово́го
valoárea exprésiei numérice
зна́чення фу́нкції
valoárea fúncţiei
значу́щі части́ни сло́ва
pắrţile componénte ale cuvấntului
знеба́рвлення
necolorát
зни́ження температу́ри
scădérea temperatúrii

змі́нний електри́чний струм
curént eléctric variábil

зобов’я́зання
angajamént

змі́нні величи́ни
mărími variábile

зо́вні впи́сана ку́ля
sféră înscrísă

зміст докуме́нта
conţinútul documéntului

зо́внішнє заплі́днення
fertilizáre exterioáră

змісто́вність мо́влення
conţinútul vorbírii

зо́внішнє (позакишко́ве)
тра́влення
digéstie extérnă (extraintestinală)

змі́шане жи́влення
alimentáre míxtă
змі́щення (електро́нної густини́,
хімі́чної рівнова́ги)
deplasárea (densitắţii electrónice,
echilíbrului chímic)
знайти́
aflá, găsí
знак
sémn
зна́ки нері́вності
sémnele inegalitắţii
знак о́клику
sémnul exclamắrii
знак пита́ння
sémnul întrebắrii
знаме́нник дро́бу
numitórul frácţiei
зна́хідка
obiéct găsít
знахі́дний відмі́нок
caz acuzatív
знахо́дження відсо́тків від числа́
determinárea procéntelor díntr-un
númăr
знахо́дження у приро́ді
găsírea în natúră

зона

зі́ткнення
ciocníre, coliziúne

З

зо́внішній ви́гляд (речовини́,
су́міші)
aspéct exteriór (al substánţelor,
améstecurilor)
зо́внішній енергети́чний рі́вень
(електро́нний шар)
nivél energétic exteriór (strát electrónic)
зо́внішній скеле́т
schelét extern
зовнішньоекономі́чні зв’язки́
reláţii económice extérne
зовнішньоторгове́льний оборо́т
circuítul exteriór al comérţului
зо́внішня па́м’ять
memórie exterióară
зо́внішня торгі́вля
comérţ extérn
«Золоти́й спо́кій»
línişte de áur
зо́на ві́льної торгі́влі
zónă a comérţului líber
зо́на всмо́ктування
zóna de absórbţie
зона́льність горизонта́льна
zonáre orizontálă
зо́на по́ділу
zóna de diviziune
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зо́на ро́зтягу
zóna de creştere
зо́на ро́сту
zóna créşterii
зооло́гія
zoologíe
зоопа́рк
grădínă zoológică
зоопсихоло́гія
zoopsihologíe
зооспо́ри
zoospóri
зорова́ се́нсорна систе́ма
sistémul senzoriál vizual
зорови́й пігме́нт (мелані́н)
pigment vizual (melanínă)

зона

зрівнова́жування терезі́в
echilibrárea cântárelor

З

зрі́дження га́зів
lichefiérea gázelor
зрі́зана пірамі́да
trúnchi de piramídă
зрі́заний ко́нус
trúnchi de con
зрі́лий пері́од
perioáda maturitắţii
зро́шення ґрунті́в
irigárea sólurilor
зсіда́ння кро́ві
coagularea sấngelui
зу́би
dínţi
зубни́й звук
súnet dentár
зу́стріч цивіліза́цій
întâlnírea civilizáţiilor
зче́плене успадкува́ння
moşteníre înlănţuită
зче́плені зі ста́ттю ге́ни
génele cupláte dúpă sex, genele
înlănţuite cu sexul
зши́тий поліме́р
polimér reticulát
зя́бра
bránhii
зя́брові кри́шки
opércule branhiale
зя́брові щіли́ни
fante branhiále
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ізохо́рний проце́с
procés izoclóric

ідентифіка́тор
identificatór

і́кла
canini

ідентифіка́ція речовини́
identificárea substánţei

іко́на
icoánă

ідеоло́гія
ideologíe

ікоса́едр
icosaédru

іде́я
idée

ікра́
ícre

ідіоадапта́ція
idioadaptáre

іма́го
imágo

ідіо́ма
exprésie idiomátică

іменна́ части́на скла́деного
при́судка
párte nominálă a predicátului compús

ієрархі́чна систе́ма
sistém ierárhic
ієра́рхія
ierarhíe
ієро́гліф
hieroglíf
ієрогліфі́чне письмо́
scrisoáre ieroglífică
ізго́ї
proscríşi
ізоба́рний проце́с
procés izobáric
ізобута́н (метилпропа́н)
izobután (metilpropán)
ізога́мія
izogamíe
ізоля́ція
izoláre
ізоме́р
izomér

іменни́й при́судок
predicát nominál
іме́нник
substantív
іммігра́ція
imigráre
імпе́рія
impériu

ім’я

ідеа́льний газ
gaz ideál

І

І

імпі́чмент
impíciment
імпліка́ція ви́словлень
implicárea exprésiilor
імпліка́ція предика́тів
implicárea predicátelor
і́мпорт фа́йлу
impórtul fişiérului
імпресіоні́зм
impresionísm

ізомериза́ція
izomerizáre

і́мпульс тіла
impúlsul córpului

ізоме́рія
izomeríe

імуніза́ція
imunizáre

ізоморфі́зм
izomorfísm

іму́нна ві́дповідь
răspúns imunitár

ізопре́н
izoprén

іму́нна па́м’ять
memórie imună

ізопроце́с
izoprocés

іму́нна систе́ма
sistém imunitár

ізотермі́чний проце́с
procés izotérmic

імунодефіци́т
imunodeficiénţă, imunitáte de ficitáră

ізото́п
izotóp

ім’я́ при́строю збере́ження да́них
númele dispozitívului de stocáre
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ім’я́ фа́йлу або па́пки
númele fişiérului sáu al mápei

іне́ртність
inerţíe

інвазі́йні хворо́би
bóli invázive

інерціа́льна систе́ма ві́дліку
sistém de referínţă inerţiál

інваріа́нт
invariánt

інжене́р-техно́лог
inginér-tehnologicián

інваріа́нтність
invariativitáte

інжене́р-хі́мік
inginér chimíst

інвести́ції
investíţie

інквізи́ція
inchizíţie

інвести́ції (вкла́дення капіта́лів)
investíţii

інкорпора́ція
încorporáre

інгібі́тор
inhibitór

інкуба́тор
incubatór

і́ндекс
índice

іннова́ція
inováţie

і́ндекс людсько́го ро́звитку (ІЛР)
índexul dezvoltắrii umáne (IDU)

інозе́мець
străín

і́ндекс ма́си ті́ла
índice de másă corporálă

ім’я

індиві́д
indivíd

І

індивідуа́льна поведі́нка
comportáre individuálă
індивідуа́льний акт
act individuál
індивідуа́льний добі́р
selécţie individuálă
індивідуа́льний ро́звиток
органі́зму
dezvoltárea individuálă a organísmului
індика́тор
indicatór
індоєвропе́йські мо́ви
límbi índo-européne
індуї́зм
hinduísm
індуко́вані мута́ції
mutáţii indúse

інсектици́д
insecticíd
інсталя́ція
instaláre
інста́нція су́ду
instánţa judecắţii
інсти́нкт
instínct
інститу́т науко́во-до́слідний
institút de cercetáre ştiinţífică
інструме́нт
instrumént
інсулі́н
insulínă
інтегра́л
integrálă
інтегра́л ви́значений, обчи́слення
площ
integrála definítă
інтегра́л ви́значений, власти́вості
integrála definítă, proprietắţi

індукти́вність
inductánţă

інтегра́л ви́значений, обчи́слення
об’є́мів
integrála definítă, calculárea volúmelor

індукці́йний струм
curént de indúcţie

інтегра́л неви́значений
integrála nedefinítă

інду́кція
indúcţie

інтегра́льна су́ма
súmă integrálă

індустріаліза́ція
industrializáre

інтегра́льний націоналі́зм
naţionalísm integrál

індустріа́льне суспі́льство
societáte industriálă

інтеграці́йні проце́си
procése de integráre

іне́ртна ма́са
másă inértă

інтегра́ція
integráre

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

інтегра́ція економі́чна, політи́чна
integráţie económică, polítică
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інтелектуа́льна вла́сність
proprietáte intelectuálă

інформаці́йна РНК (іРНК)
ARN-ul mesagér

інтеліге́нція
intelectualitáte

інформаці́йна систе́ма
sistém informaţionál

інтенси́вний ро́звиток еконо́міки
dezvoltárea intensívă a economíei

інформаці́йне
(постіндустріа́льне) суспі́льство
societáte informaţionálă

інтерлі́нгва
interlingvístică
інтерметалі́чна сполу́ка
compús intermetálic
Інтерне́т
internét
інтерфа́за
interfáză
інтерфе́йс
interfáţă
інтерфе́йс користувача́
interfáţa utilizatórului
інтерфере́нція
interferénţă
інтерфере́нція і дифра́кція хвиль
interferénţa şi difrácţia úndelor
інтерфере́нція сві́тла
interferénţa lumínii
інтерферо́н
interferón
інти́мна лі́рика
lírică íntimă
інтона́ція
intonáţie
інфа́ркт
infárct
інфекці́йні хвороби
bóli infecţioáse
інфініти́в
infinitív
інфля́ція
infláţie
інформа́тика
informátică
інформати́чна компете́нтність
competénţă informatívă
інформа́цiя
informáţie

інформаці́йний ресу́рс
resúrs informaţionál
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра
infrastructúră de informáre
şi comunicáre
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії
tehnologíi informaţionále
şi comunicaţionále
інфраструкту́ра
infrastructúră
інфузо́рія
infuzóriu, parameciu
інцистува́ння
inchistare
іншомо́вний
împrumutát, străín
іншомо́вні слова́
cuvínte de orígine străínă
іригаці́йне (зро́шувальне)
землеро́бство
agricultúră irigátă

історико–географічний

інтерве́нція
intervénţie

І

ірига́ція
irigáre
іро́нія
ironíe
іррадіа́ція
iradiére
ірраціона́льне число́
númăr iraţionál
ісла́м
islám
ісла́мська револю́ція
revolúţie islamístă
ісла́мський фундаменталі́зм
fundamentalísm islámic
іскрови́й розря́д
descărcáre scânteioásă

інформаці́йна (комп'ю́терна)
техноло́гія
tehnologíe informaţionálă (de
calculatoáre)

і́стинний ро́зчин
solúţie veritábilă

інформаці́йна культу́ра
cultúră informaţionálă

істо́рик
istóric

інформаці́йна моде́ль
modél informaţionál

істо́рико–географі́чний регіо́н
regiúne istórico-geográfică

істори́зм
istorísm
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історична
І

істори́чна ка́рта
hártă istórică
істори́чна осо́ба
persoánă istórică
історична па́м’ятка
monumént istóric
істори́чна па́м'ять
memórie istórică
істори́чна по́вість
povestíre istórică
істори́чне дослі́дження
cercetáre istórică
істори́чний рома́н
román istóric
істори́чний факт
fapt istóric
істори́чний час
timp istóric
істори́чні джере́ла
izvoáre istórice
істори́чні пісні́
cấntece istórice
істо́рія
istórie
істо́тні умо́ви до́говору
térmenii esenţiáli ai contráctului
іхтіоза́ври
ihtiozáuri
ішемі́я
ischemíe
ІЮПА́К
IUPAC
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їстівні

їдка́ речовина́
substánţă caústică
їдке́ ка́лі
potásă caústică
їдки́й натр
nátriu caústic, hirdoxíd de nátriu
їстівні́ гриби́
ciupérci comestíbile

Ї

Ї
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ймовірність

Й

Й

ймові́рність випадко́вої поді́ї
probabilitátea eveniméntului aleatóriu
ймові́рність випадко́вої поді́ї
протиле́жної
probabilitátea inversắrii accidentále
ймові́рність випадко́вої су́ми
несумі́сних випадко́вих поді́й
probabilitátea unéi súme aleatórii
de eveniménte accidentále
йод
iód
йоди́д
iodúră
йоди́дна кислота́ (йодоводне́ва
кислота́)
acíd iódic (acíd iodhídric)
йо́дна насто́янка
tinctúră de iód
йодово́день
iodhídric
йон
ión
йоніза́ція
ionizáre
йо́нний (зв’язо́к, о́бмін)
de ióni (legătúră, schímb)
йо́нно-молекуля́рне рівня́ння
реа́кції (по́вне, скоро́чене)
ecuáţia ióno-moleculáră de reácţie
(complétă, scurtátă)
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ка́мбій
cámbiu

кабота́ж
cabotáj

ка́мпос
cámpos

ка́дмій
cádmiu

кам’яне́ вугі́лля
cărbúne de pămấnt

ка́зка
povéste

кам’яни́й вік
epóca de piátră

ка́зус
întâmpláre

кам’яновугі́льний пері́од
perioáda carboniféră

кайнозо́йська е́ра
éra cainozóică

кана́ли зро́шувані, осу́шувальні,
суднопла́вні
canále de irigáre, de secáre,
navigaţionále

каламбу́р
calambúr
калігра́фія
caligrafíe
ка́лій
potásiu
ка́лій (бромі́д, гідрокси́д, йоди́д,
карбона́т, мангана́т, надперокси́д,
нітра́т, нітри́т, окси́д, ортофосфа́т,
пермангана́т, сульфа́т, сульфі́д,
сульфі́т, хлори́д)
potásiu (bromúră, hidroxíd, iodúră,
carbonát, manganát, superoxíd, nitrát,
nitrít, oxíd, ortofosfát, permanganát,
sulfát, sulfúră, clorúră)
ка́лійна селі́тра
azotát de potásiu
ка́лій-на́трієвий насо́с
pómpă de potásiu şi sódiu
кало́рія
caloríe
ка́лус
cálus
кальвін́ізм
calvinísm
ка́лька
cálc
калькува́ння
calchiére
ка́льцій (гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,
дигідрогенортофосфа́т, карбі́д,
карбона́т, нітра́т, нітри́д,
ортофосфа́т, сахара́т, сульфа́т,
хлори́д)
cálciu (hidrură, hidrogencarbonát, fosfát
hidrogenogenát, dihidrogenortofosfát,
carbúră, carbonat, nitrát, nítru,
ortofosfát, zaharát, sulfát, clorúră)

кана́ли передава́ння да́них
canále de transmítere a dátelor
кана́льцева секре́ція
secréţie tubuláră
каноні́чний ро́зклад
descompúnere canónică
каньйо́н
canión
као́лін
caolín
капіля́ри
capiláre
капіля́рні я́вища
efécte capiláre
капіталі́зм
capitalísm

карбонат

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни
Cabinétul de Miníştri al Ucraínei

К

К

капро́н
caprón
караве́ла
caravélă
каранти́н
carantínă
карбамі́д
urée
карбі́д
carbíd, carbúră de calciu
карбокси́льна гру́па
grúpă carboxíl
карбо́н
carbón
карбона́рії
carbonári
карбона́т
carbonát
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карбона́тна кислота́
acíd carboxílic

каталіти́чна реа́кція
reácţie catalítică

карбона́тна тве́рдість води́
duritátea carbónică a ápei

каталіти́чний кре́кінг
нафтопроду́ктів
cracáre catalítică a prodúselor petroliére

карбоні́льна гру́па
grúp carboníl
карбо́нова кислот́а
acízi carboxílici
карбо́рунд
carborúndum
кардіограф
cardiográf
кардіоміоци́ти
cardiomiocíte
Кари́бська кри́за
críza Caríbă
ка́рієс
cárie
каріокіне́з
cariochinéză
каріопла́зма
carioplásmă

карбонатна

каріоти́п
cariotíp

К

ка́рликовість
nanísm
Карпа́тська Січ
Sécea Carpátică
ка́рта хромосо́ми
hárta cromozómului
карте́ль
cartél
ка́рти географі́чні
hắrţi geográfice
ка́рти економі́чні
hắrţi económice

катало́г
catalóg
катего́рія безособо́вості
categoría impersonalitắţii
ка́тет
catétă
катіо́н
catión
като́д
catód
като́дний проце́с
procés catódic
катодолюмінісце́нція
catodoluminescénţă
каучу́к (бутадіє́новий,
дивіні́ловий, ізопре́новий,
приро́дний, синтети́чний,
хлоропре́новий)
cauciúc (butadién, divinilát, izoprén,
naturál, sintétic, cloroprén)
квадра́т
pătrát
квадра́т непо́вний різни́ці двох
ви́разів
pătrátul incomplét al diferénţei a dóuă
exprésii
квадра́т непо́вний су́ми двох
ви́разів
pătrátul incomplét al súmei a dóuă
exprésii

ка́рти зна́нь (когніти́вні ка́рти)
hắrţi cognitíve

квадра́тний метр
métru pătrát
квадра́тний міліме́тр
milimétru pătrát

ка́рти темати́чні
hắrţi temátice

квадра́тний сантиме́тр
centimétru pătrát

ка́рти топографі́чні
hắrţi topográfice

квадра́т одини́чний
pătrát unitár

картографі́чні прое́кції
proiécţie cartográfică
ка́ртридж
cartúş

квадра́т різни́ці двох ви́разів
pătrátul diferénţei a dóuă exprésii
квадра́т су́ми двох ви́разів
pătrátul súmei a dóuă exprésii

каса́ція
casáţie

квадра́т числа́
pătrátul númărului

ка́ста
cástă

квадрильйо́н
cvadrilión

катаболі́зм (дисиміля́ція)
catabolísm (disimiláre)

квант ене́ргії
cuántă de energíe
ква́нтова фізика
fízică cuántică

каталіза́тор
catalizatór
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ква́нтові чи́сла
númere cuántice
ква́нтор зага́льності
cuántumul universalitắţii
ква́нтор існува́ння
cuántumul existénţei
кварц
cuárţ
кві́тка
floáre
квітколо́же
receptácol
квітконі́жка
pedicél, pedúncul
кво́та (е́кспортна)
cuántum
кегль
mărímea caractérelor
кембрі́йський період
perioáda Cambriánă
кера́міка
cerámică
керівні́ копа́лани
índici fosíli
керо́вана реа́кція
reácţie ghidátă
кеш ди́ску
cache-ul díscului
кеширува́ння да́них
cáching-ul dátelor
Ки́ївська катастро́фа
catastrófa Kieveánă
Ки́ївська коза́ччина
căzăcímea Kieveánă
кипі́ння
fiérbere
кипля́чий шар
strát de fiérbere
кири́лиця
alfabét chirílic
ки́сла сіль
sáre acídă
ки́сле середо́вище
médiu acídic
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)
acíd (aromátic, polihídric, butánic
(butíric), brómic, dibázic, ridicát,
glucónic, etandióic (oxalát, oxálic),
etanólic (acétic), grás, iódic, capróic,
carboxílic, carbonát, metanóic (fórmic),
láctic, monoclóric, saturát, nesaturát,
nitrát, nitrít, nucléic, monobázic,
orgánic, anorgánic, oléic, ortofosfát,
palmític, picrícic, propánic, silicát,
steáric, sulfát, sulfít, sulfídic, fluorhídric,
clorát, clorhídric, clóric)
кисло́тні дощі́
plói acíde
кисло́тність
aciditáte
кисне́ве голодува́ння
hipoxíe
кисне́вий конве́ртер
convertór de oxigén
кистепе́рі ри́би
péşti crosopterigiéni
кито́вий вус
fanón
китоподі́бні
cetacée
кишко́ва порожни́на
cavitátea intestinálă

кількість

ква́нтові постула́ти Бо́ра
postulátele cuántice ale lui Bohr

К

кіберне́тика
cibernétică
«кі́борги»
„cíborgi”
кі́гті
gheáre
кілоба́йт
kílooctét (Kbytes)
кіль
carénă
кі́лькісний ана́ліз
analíza cantitatívă
кі́лькісні числі́вники
numerále cardinále
кі́лькість еле́ктрики
cantitátea de electricitáte
кі́лькість інформа́ції
cantitátea de informáţie
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кі́лькість нейтро́нів
númărul de neutróni

класифіка́ція
clasificáre

кі́лькість о́падів
cantitátea precipitáţiilor

класифіка́ція об’є́ктів
clasificárea obiéctelor

кі́лькість прото́нів
númărul de protóni

класици́зм
clasicísm

кі́лькість речовини́
cantitátea de substánţă

кла́си числа́
clásele númărului

кінема́тика
cinemátică

класи́чна меха́ніка
mecánica clásică

кінети́чна ене́ргія
energíe cinétică

клас мільйо́нів
clása milioánelor

кінетохо́ри
cinetohóri

клас мілья́рдів
clása miliárdelor

кіноапара́т
aparát de proiécţie cinematográfică
кінце́вий (вели́кий) мо́зок
créerul máre (terminál)
кі́нці відрі́зка
extremitắţile segméntului
кі́нці дуги́
extremitắţile árcului
кі́нці ла́маної
extremitắţile líniei frấnte

кількість

кі́птя́ве по́лум’я
flácără fumigénă

К

кі́рка
scoarţă
кістки́
oáse
кістки́ гу́бчасті
oáse spongioáse
кістки́ змі́шані
oáse míxte
кістки́ пло́скі
oáse pláte
кістки́ тру́бчасті
oáse tubuláre
кісткова́ ткани́на
ţesut osos
кісткові́ ри́би
péşti osóşi
кіфо́з
cifóză
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клас одини́ць
clása unitắţilor
кла́стер
cláster
кла́стери
clústere
клас ти́сяч
clása míilor
кла́цання
clicáre
клейно́ди
cleinoáde
клино́пис
cuneifórm
кли́чна фо́рма, кли́чний відмі́нок
formă vocatívă, cáz vocatív
кліє́нт
cliént
клі́мат
clímă
клімати́чні пояси́ основні́
і перехідні́
zóne climatérice principále şi de tranzíţie
кліматодіагра́ма
diagráma climatológică
кліматотві́рні чи́нники
fáctori climatérici
кліп
clip

кіш
kiş (tábără de cazáci)

кліти́на
celúlă

клавіату́ра
tastatúră

кліти́нка
pătrăţícă, porţiúne

кла́віша
tástă

кліти́нна інжене́рія
ingineríe celuláră

кла́дка
pontă, depunerea ouălor

кліти́нна мембра́на
membránă celuláră

клас
clásă

кліти́нна оболо́нка
învelíş celulár
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ко́дова табли́ця си́мволів
tabélul simbólurilor codificáte

кліти́нне (ткани́нне) ди́хання
respiráţie celuláră (tisulară)

кодомінува́ння
codomináre, codominanţă

кліти́нний імуніте́т
imunitáte celuláră

кодува́ння повідо́млень
codificárea mesájelor

кліти́нний це́нтр
céntru celulár

коефіціє́нт
coeficiént

кліти́нний цикл
cíclu celulár

коефіціє́нт гомоте́тії
coeficiént omotétic

кліти́нні вклю́чення
inclúziuni celuláre

коефіціє́нт зволо́ження
coeficiéntul umiditắţii

кліткови́на
celuloză

коефіціє́нт кори́сної ді́ї (ККД)
coeficiéntul de performánţă (COP)

кліше́
clişéu

коефіціє́нт одночле́на
coeficiéntul monómului

клоа́ка
cloacă

коефіціє́нт о́пору
coeficiént de rezisténţă

клон
clónă

коефіціє́нт поді́бності
coeficiént de asemănáre

клонува́ння
clonáre

коефіціє́нт спо́кою
coeficiéntul repáusului

ключ
chéie

коефіціє́нт тертя́ ко́взання
coeficiént de frecáre al alunecării

ключове́ по́ле (ідентифіка́тор)
cấmpul chéie (identificatór)

коза́к
cazác

кни́га
cárte, agéndă

коза́цька ра́да
sfátul cazácilor (de síce, militár)

кни́жка (шлу́нок)
foios

«коза́цьке баро́ко»
„barócul căzăcésc”

книжко́ві мініатю́ри
miniatúri de cắrţi

коза́цькі клейно́ди
cleinoáde căzăcéşti

кни́жний
livrésc

коза́цькі літо́писи
litopiséţe căzăcéşti

кно́пка
butón

кокс
cocs

князь
cneáz

ко́ксова піч
cuptór de cocseríe

коагуля́ція
coaguláre

коксохімі́чне виробни́цтво
prodúcţie cocsochímică

коацерва́ти
coacerváte

коксува́ння
cocsificáre

ко́бальт
cobált

колабораціоні́зм
colaboraţioníst

кобза́р
cobzár

колаге́н
colagén

ковале́нтний зв’язо́к
legătúră covaléntă
ко́вкість
maleabilitáte

ко́лба (коні́чна, круглодо́нна,
плоскодо́нна)
retórtă (cónică, cu fúnd rotúnd, cu fúnd
plát)

ко́декс
cód

ко́лбочки
cónuri

кодифіка́ція
codificáre

колго́сп
colhóz (gospodăríe colectívă)

колгосп

кліти́нна тео́рія
teoría celúlară

К
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коле́гія
colégiu
колективіза́ція
colectivizáre
колекти́вний до́говір
contráct colectív
колива́льний ко́нтур
circuítul oscilánt
колива́льний рух
mişcáre oscilatoáre
колива́ння
osciláţie
колиско́ва
cấntec de leágăn
Колії́вщина
coliívşcina

колегія

колінеа́рність
colinearitáte

К

ко́ло опи́сане навко́ло
многоку́тника
circumferínţă circumscrísă poligónului
ко́ло опи́сане навко́ло трику́тника
circumferínţă circumscrísă triúnghiului
ко́ло опи́сане навко́ло
чотирику́тника
circumferínţă circumscrísă
patrulatérului
колори́стика
colorístică
колчеда́н залі́зний
pirítă de fiér
кольоро́ва реа́кція
reácţie de culoáre

колі́рна систе́ма
sistémul de culóri

кольоро́вий мета́л
metál colorát (neferós)

ко́ло
circumferínţă

колючки́
spíni

ко́ло впи́сане в многоку́тник
circumferínţă înscrísă în poligón

ко́ма
vírgulă

ко́ло впи́сане в трику́тник
circumferínţă înscrísă în triúnghi

кома́нда
comándă

ко́ло впи́сане в чотирику́тник
circumferínţă înscrísă în patrulatér

кома́ндна кно́пка
butónul de comándă

ко́ло змі́нного стру́му
cerc de curént alternatív

кома́ндно–адміністрати́вне
управлі́ння
condúcere administratívă

коло́їди
coloízi
коло́їдна систе́ма
sistém coloidál
коло́їдний ро́зчин
solúţie coloidálă
коломи́йки
coloméică
коло́на си́нтезу
coloána de sintéză
колоніа́льна імпе́рія
impériu coloniál
колоніа́льні органі́зми
organísme coloniále
колоніза́ція
colonizáre
колоніза́ція вну́трішня
та зо́внішня
colonizáre intérnă şi extérnă
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колоо́біг (хімі́чних елеме́нтів,
речови́н)
circuláţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)

комахої́дні
insectivóre
комбінати́вна мінли́вість
variabilitáte combinátivă
комбінато́рика
combinatórică
комбінато́рні зада́чі
probléme combinatórice
комбіна́ція
combináre
комбін́ація тіл
combinárea córpurilor
комбінува́ння виробни́цтва
combinárea prodúcţiei
коме́дія
comedíe
коменсалі́зм
comensualísm

колонти́тул
colontítlu

комента́р
comentáriu

колоо́біг речови́н
circuítul substánţelor

комі́зм
cómic
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комі́рка електро́нна
celúlă electrónică

комп’ю́терна програ́ма
prográm de calculatór

компа́кт-диск
compáct-disc

комп’ю́терна публіка́ція
publicáre de calculatór

компа́ктна речовина́
substánţă compáctă

комп'ю́терна систе́ма
sistém de calculatór

компіля́тор
compilatór

комп’ю́терний дизайн
proiectárea calculatórului

компіля́ція
compiláre

кому́на
comúnă

комплана́рність
coplanaritáte

комуна́рський рух
mişcáre comunáră

ко́мплекс Го́льджі
aparát Gólgi

комуніка́тор
comunicatór

ко́мплексна площи́на
plan compléx

комуніка́ція
comunicáre

ко́мплексне число́, алгебраї́чна
фо́рма
númăr compléx, fórmă algébrică

комуністи́чний режи́м
regím comuníst

ко́мплексне число́, ді́йсна части́на
númăr compléx, pártea reálă
ко́мплексне число́, добува́ння
ко́реня
númăr compléx, extrágerea rădăcínii

комутати́вність
comutativitáte
комута́тор
comutatór
конверге́нція
convergénţă
конве́рсія
conversiúne

ко́мплексне число́, мо́дуль
númăr compléx, modúl

конверта́ція
convertáre

ко́мплексне число́, підне́сення
до натура́льного сте́пеня
númăr compléx, ridicárea la putére
naturálă

конве́ртор
convértor

ќомплексне число́,
тригонометри́чна фо́рма
númăr compléx, fórma trigonométrică
ко́мплексне число́, уя́вна части́на
númăr compléx, pártea imagináră
комплемента́рна взаємоді́я
interacţiúne complementáră
комплемента́рність
complementaritáte
компози́ція
compozíţie
компоне́нт
componéntă
комп'ю́тер
calculatór
комп’ю́терна мере́жа
reţeá de calculatoáre
комп’ю́терна моде́ль
modél de calculatoáre
комп’ю́терна презента́ція
prezentáre la calculatór

конве́рторний спо́сіб отри́мання
ста́лі
metóda de elaboráre a oţélului
în convertizór

консолідація

ко́мплексне число́, аргуме́нт
númăr compléx, argumént

К

конгруе́нтність
congruénţă
конденса́тор
condensatór
конденса́ція
condensáre
коні́дії
conídii
конкі́ста
reconquísta
конкре́тне ми́слення
gândíre specífică
конкуре́нція
concurénţă
консервати́зм
conservatísm
консоліда́ція нормати́вноправови́х а́ктів
consolidárea áctelor normatíve
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конста́нта
constántă

конфігура́ція
configuráţie

конституці́йна мона́рхія
monarhie constituţionálă

конфіска́ція
confiscáre

Конституці́йне пра́во Украї́ни
Dréptul constituţionál al Ucraínei

конфронта́ція
confruntáre

конституці́йний до́говір
acórd constituţionál

конфуціа́нство
confucianísm

Конституці́йний Суд Украї́ни
Cúrtea (Judecătoría) Constituţionálă
a Ukrainei

концентра́тор
concentratór

конституці́йні обо́в’язки
obligáţii constituţionále
Конститу́ція
constitúţie
Конституція України
Constituţia Ucrainei
консуме́нти
consumatóri
конта́ктний апара́т
aparát de contáct; reactór catalític
конте́йнер
recipiént, contáiner

константа

конте́кст
contéxt

К

конте́кстна до́відка
ajutór contextuál
конте́кстне меню́
meníu rapíd (contextuál)
конте́нт
contént
континента́льність клі́мату
climă continentală
контра́ст
contrást
контра́стність та яскра́вість
contrást şi luminozitáte
контраце́пція
contracépţie
контрибу́ція
contribúţie
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концентра́ція
concentráţie
концентра́ція виробни́цтва
concentráţia prodúcţiei
концентро́ваний ро́зчин
solúţie concentrátă
кон’юга́ція
conjugáre
кон’юга́ція хромосо́м
conjugárea cromozómilor
кон’ю́нкція ви́словлень
conjúncţia exprésiilor
кон’ю́нкція предика́тів
conjúncţia predicátelor
кооперати́вний рух
mişcáre cooperatívă
коопера́ція
cooperátivísm
кооперува́ння виробни́цтва
cooperárea prodúcţiei
координа́та
coordonátă
координа́ти ве́ктора
coordonátele véctorului
координа́ти то́чки
coordonátele púnctului
координа́тна площина́
plan de coordonáte
координа́тна пряма́
dreáptă de coordonáte
копа́лина
minerál, mínă

контролер
contróller

копіюва́ння
copiére

контрреформа́ція
contrareformáre

копіюва́ти
cópia

ко́нтурна ка́рта
hártă de contúr

копуля́ція
copuláre

ко́нус нароста́ння
con de creştere

Кора́н
Corán

ко́нус прями́й круговий
con drept circulár

кореля́ція
coreláţie, coreláre

конфедера́ція
confederáţie

корене́ва систе́ма
sistém radiculár
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корене́вий волосо́к
perişór radiculár

корпора́ція
corporáţie

корене́вий катало́г
dosár rădăcínă

ко́ртіїв о́рган
orgánul lui Corti

корене́вий чо́хлик
scufía rădăcinii

кору́нд
corindón

кореневи́ще
rizóm

кору́пція
corúpţie

корене́ві бу́льби
rădăcíni tuberizate

коса́
límbă de nisíp

коренеплі́д
rizocárp

косе́канс
cosecántă

кореніза́ція
radiculizáre

ко́синус
cósinus

ко́рені-присо́ски
rădăcíni haustoriale

ко́синус го́строго кута́
прямоку́тного трику́тника
cósinusul únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic

ко́рінь
rădăcínă
ко́рінь арифмети́чний n-го
сте́пеня
rădăcínă artimétică de órdinul n
ко́рінь кубі́чний
rădăcínă cúbică
ко́рінь п-го сте́пеня
rădăcínă de órdinul n
ќорінь рівня́ння
rădăcína ecuáţiei
корозійностійки́й
rezistént la coroziúne

косинусо́їда
cosinusoídă
космополіти́зм
cosmopolitísm
косоо́кість
strabísm
кота́нгенс
cotangéntă
кота́нгенс го́строго ку́та
прямоку́тного трику́тника
cotangénta únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic
коте́л (ото́чення)
cazán

коро́зія
coroziúne

кочовики́ (кочівники́, нома́ди)
nomázi

ко́рок
plútă

кочові́ пта́хи
pắsări eratice

королі́вська диктату́ра
dictatúră regálă
коро́ль
rége

крапка

користува́ння майно́м
utilizárea proprietắţii

К

ко́шик
calatídiu; inflorescénţă
кошови́й отама́н
atamán de tábără

корона́рні арте́рії
artére coronáre

краї́ни-«готелі»
ţắri-„hotáluri”

корона́ція
încoronáre

краї́ни «зручно́го пра́пора»
ţắri cu drapél „convenábil” (în navigáţie)

коро́нний розря́д
descărcáre coronáră (prin coroánă)

краї́ни-оффшо́ри
ţắri-offşóre

коро́тка фо́рма прикме́тника
fórmă scúrtă a adjectívului

країнозна́вство
stúdiu déspre ţáră

короткозо́рість
miopíe

кра́йня необхі́дність
necesitáte imperioásă

корпорати́вна держа́ва
stat corporatív

кра́пка
púnct

корпорати́вні но́рми
nórme corporatíve

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

кристалі́чна ґра́тка
reţeá cristalínă

кра́тер
cráter

кристалі́чна речовина́
substánţă cristalínă

кра́тне
multíplu

кристалі́чна сі́рка
sódă cristalínă

кра́тний зв’язо́к
conexiúne multíplă

кристалі́чне ті́ло
corp cristalín
кристалогідра́т
cristalohidrát (hidrat cristalizat)

креаціоні́зм
creaţionísm

кре́йда
crétă

крите́рії ви́ду
critériile spéciilor
крити́чна ма́са
másă crítică

крейдяни́й період
perioáda cretácică

крити́чні то́чки
púncte crítice

кре́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
cracáre

крихка́ речовина́
solúţie cáre se sfărấmă

кретині́зм
cretinísm

кришта́лик
cristalín

криві́ дру́гого поря́дку
cúrbe de órdinul dói

крік
cric

криволіні́йна трапе́ція
trapéz curbilíniu

кріобіоло́гія
criobiologíe

криволіні́йна трапе́ція пло́ща
aria trapezului curbilíniar

кріолі́т
criolít

криволін́ійний рух
mişcáre curbilínie

кріотерапі́я
crioterapíe

крила́тий вислів
zicătoáre

кров
sấnge

крило́
áripă

кровоте́ча
sângeráre, hemoragie

криміна́льна відповіда́льність
răspúndere penálă

крокоди́ли
crocodíli

криміна́льне правопору́шення
drept penál

кролівни́цтво
créşterea iépurilor

криміна́льне прова́дження
procedúră penálă

кроманьйо́нці
oámenii de Cro-Magnon

криміна́льний проце́с
procés penál

кросинго́вер
cróssing-óver

криптоана́ліз
criptoanalíză

крохма́ль
amidón, crohmál

криптогра́фія
criptografíe

круг
cerc
кругоо́біг во́ди в приро́ді
circuítul ápei în natúră

крапки

крезо́л
crezól

К

крипто́н
kriptón
кри́ста
créstă
криста́л
cristál

крути́льні терези́
balánţă de torsiúne
ксено́н
xenón

кристалізаці́йна вода́
ápă de cristalizáre

ксенофо́бія
xenofobíe

кристаліза́ція
cristalizáre

ксиле́ма
xilém
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ксиле́н
xilén

курс́ор
cursór (indicatór)

куб
cub

ку́ряча сліпота́
orbul găinilor, nictalopie

кубі́чний дециме́тр
decimétru cub

кут
únghi

кубі́чний кіломе́тр
chilométru cub

кут 1 радіан
unghi în 1 radian

кубі́чний метр
métru cub (m³)

кут IV чве́рті
unghiul sfertului IV

кубі́чний сантиме́тр
centimétru cub
куб одини́чний
cub unitár
куб числа́
cúbul únui númăr
куе́сти
cuéste
кулестержне́ва моде́ль
modélul bílă-ax
куло́н
coulómb
кульови́й по́яс
segmént sféric
кульови́й сегме́нт
calótă sférică
кульови́й се́ктор
sectór de sféră
культ осо́би
cult al personalitắţii
культу́ра мо́ви
cultúra límbii
культу́ра ткани́н
cultură de ţesúturi
культу́рні росли́ни
plánte de cultură
ку́ля
sféră
купе́рова за́лоза
glanda lui Cowper
купо́но–карбо́ванець
cupón-rúblă

кут відбива́ння
únghi de reflécţie
кут, впи́саний в ко́ло
úhghi înscrís în circumferínţă
кут го́стрий
únghi ascuţít
кут зало́млення
únghi de refrácţie
кути́ вертика́льні
únghiuri opúse la vârf
кути́ відпові́дні
únghiuri corespunzătoáre
кути́кула
cutículă
кути́ односторо́нні
únghiuri de aceeáşi párte
кути́ при осно́ві трапе́ції
únghiuri de la báza trapézului
кути́ різносторо́нні
únghiuri de diferíte pắrţi
кути́ сумі́жні
únghiuri adiacénte
кут ІІ чве́рті
unghiul sfertului II

кут

куб́ічний міліме́тр
milimétru cub

К

кут І чве́рті
unghiul I sfert
кут ко́ла центра́льний
únghi la céntru al circumferínţei
кут між ве́кторами
únghi între véctori
кут між прями́ми
únghi între drépte

ку́порос (залі́зний, мі́дний)
sulfát (de fiér, de cúpru)

кут многоку́тника
únghi al poligónului

ку́прум
cúpru

кутні́ зу́би
molári

курга́н
curgán

кутови́й коефіціє́нт доти́чної
coeficiéntul unghiulár al tangéntei

ку́рінь
kúrin (unitáte căzăceáscă)

кут одини́чний
únghi unitúr

курси́в
cursív

кут паді́ння
únghi de incidénţă
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кут

кут при верши́ні рівнобе́дреного
трику́тника
únghi de la vấrful triúnghiului isoscél
кут при осно́ві рівнобе́дреного
трику́тника
únghi la báza triúnghiului isoscél
кут прями́й
únghi drept
кут розго́рнутий
únghi desfăşurát
кут трику́тника
únghiul triúnghiului
кут трику́тника зо́внішній
únghi exteriór al triúnghiului
кут тупи́й
únghi obtúz
кут чотирику́тника
únghiul patrulatérului
кухо́нна сіль
sáre de bucătăríe; clorúră de sódiu
кюрі́
curíe

К
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лату́нь
alámă

ла́ва
lávă

леге́нда
legéndă

лавса́н
lavsán

леге́нда ка́рти
legénda hắrţii

лагу́на
lagúnă

легене́вий міш́ок
sácul pulmonár

ла́кмус
turnesól

леге́ні
plămấni

лакофа́рбові матеріа́ли
materiále péntru vopsíre

легіо́н
legiúne

лакто́за
lactóză

легкозайми́ста речовина́
substánţă uşór inflamábilă

ла́мана
línie frấntă

легкоплавка́ речовина́
substánţă ce se topéşte uşór

ла́мана за́мкнена
línie frấntă închísă

лего́вана сталь
oţél aliát

ламаркі́зм
lamarckísm

ле́гший за пові́тря
mái uşor decất áerul

ламе́ли
laméle

лейкопла́сти
leucopláste

ла́мпа розжа́рення
béc cu incandescénţă

лейкоцита́рна фо́рмула
formúla leucocítară

ландша́фти антропоге́нні,
приро́дні
landşáfturi antropogéne, naturále
ла́нки ла́маної
segméntele liniéi frấnte
ланта́н
lantán
лантано́їд
lantanídă
ланцю́г (а́томів, відкри́тий,
карбо́новий, норма́льної будо́ви,
розгалу́жений)
lánţ (de atómi, deschís, de carbón,
cu structúră normálă, ramificát)

лейкоци́ти
leucocíte
лексе́ма
lexém
ле́ксика
léxic, vocabulár
лексикогра́фія
lexicografíe

леткість

лаборато́рний по́суд
váse de laboratór

Л

Л

лексиколо́гія
lexicologíe
лекси́чне зна́чення сло́ва
sens lexicál al cuvấntului
ле́ма
lémă

ланцюго́ва реа́кція
reácţie în lánţ

лес
les (rócă)

лапки́
ghiliméle

лета́льні але́лі
aléle letále

ла́текс
látex

лета́льні мута́ції
mutáţii letále

лати́ниця
alfabétul latín

летка́ речовина́
substánţă volatílă

латифу́ндія
latifúndie

ле́ткість
volatilitáte
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лиман
Л

лима́н
limán
лимо́нна кислота́
acíd cítric
«ли́сенківщина»
„lisenhívşcina”
лист
scrisoáre
листко́ва па́зуха
subsuoara frúnzei
листко́ва пласти́нка
límbul foliar
листкорозмі́щення
mozaicul foliar
листове́ скло
foáie de stíclă
лист́ок
frúnză
листопа́д
cădérea frúnzelor, desfrunzíre
лихва́рство
cámătă
личи́нка
lárvă
лиша́йники
lichéni
лібераліза́ція
liberalizáre
ліга́нд
ligánd
лігрої́н
ligroínă
лід
gheáţă
лізосо́ми
lizozómi
лі́йка
pấlnie
лікува́льна сиро́ватка
ser terapeútic
лікува́льний за́сіб
mijlóc terapeútic
лімбі́чна систе́ма
sistém limbíc
лі́мфа
límfă
лімфати́чна систе́ма
sistém limfátic
лінгві́стика
lingvístică
л́інза
lentílă
лі́нії електропереда́ч (ЛЕП)
línii de transpórt de energíe eléctrică
(ltee)

лі́нії магні́тної інду́кції
líniile indúcţiei magnétice
лі́нії напру́женості (силові́ лі́нії)
línii de tensionáre (línii eléctrice)
ліні́йка
ríglă
ліні́йна (структу́ра, зале́жність)
liniáră (structúră, dependénţă)
ліні́йний кут двогра́нного кута́
únghi liniár al únghiului diédru
ліні́йні алгори́тми
algorítmi liniári
лі́нія
línie
лі́нія змі́ни дат
línia schimbắrii dátelor
«Лі́нія Керзо́на»
línia „Cherz”
лі́нія ча́су
pánglica tímpului
ліпі́ди
lipíde
лі́рика
lírică
ліри́чна медита́ція
meditáţie lírică
ліри́чний герой
eróu líric
ліри́чний твір
óperă lírică
лі́ро-е́піка
lírico-épic
лі́ро-епі́чна пое́ма
poém lírico-épic
лі́ро-епі́чний твір
óperă lírico-épică
ліс
pădúre
лісова́ промисло́вість
industríe forestiéră
лісові́ ресу́рси
resúrse forestiére
літерату́ра
literatúră
літерату́рна казка
povéste cúltă
літерату́рний
literár
літерату́рний портре́т
portrét literár
лі́терний тип
típul líterei
лі́тій
lítiu
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літо́пис
crónică

лока́льна мере́жа
reţeá locálă

літопи́сець
letopiséţ

ЛОМ (лока́льна обчи́слювальна
мере́жа)
reţeá locálă de calculatoáre

літосфе́рні пли́ти
plắci litosférice
літр
lítru
ліхеноіндика́ція
lichenoindicaţie
ліце́нзія ві́льного використа́ння
програ́м (або freeware)
sóftware gratuít sáu licénţă freéware
ліце́нзія з відкри́тим ко́дом (або
free)
licénţă ópen soúrce sáu gratuítă

лордо́з
lordóză
луб
líber
луг
alcáliu; báză alcalínă
лу́жний (елеме́нт, мета́л)
alcalín (elemént, metál)
лужноземе́льний (елеме́нт,
мета́л)
alcalíno-pământós (elemént, metál)
лука́
fâneaţă

лічи́льник Ге́йгера
contórul lui Geíger

лупа́
lúpă

лічи́льник Мю́ллера
contórul lui Múller

луска́
sólzi

лобови́й о́пір
rezisténţă frontálă

луска́ті
scvamatéle

логари́фм
logarítm

льняна́ олі́я
uléi de in

логари́фм десятко́вий
logarítm zecimál

льняне́ волокно́
fíbră de in

логари́фм натура́льний
logarítm naturál

льодови́к гірськи́й, покри́вний
gheţár de múnte, de calótă

логі́чна опера́ція
operáţie lógică

льодоста́в
îngheţárea ápei curgătoáre

логі́чна послідо́вність мо́влення
coerénţă lógică a vorbírii

льодяна́ (ба́ня, о́цтова кислота́)
îngheţát (-ă) (báie, acíd acétic)

логі́чна су́ма ви́словлень
súmă lógică a exprésiei

лья́нос
leános

логі́чна умо́ва
condíţie lógică

люди́на розу́мна
om înţelépt

логі́чна фу́нкція
fúncţie lógică

людиноподі́бні ма́впи
maimúţe antropoíde

логі́чне слі́дування ви́словлень
urmărírea lógică a afirmáţiilor

люкс
lux

логі́чний вираз
exprésie lógică

люксме́тр
luxmétru

логі́чний ви́раз, тото́жньо і́стиний
exprésie lógică, la fel adevărátă

лю́мен
lúmen

логі́чний диск
dísc lógic

люмінесце́нтне джерело́
súrsă luminiscéntă

логі́чний добу́ток ви́словлень
prodúsul lógic al afirmáţiilor

люстра́ція
lustráţie

логі́чний пі́дмет
subiéct lógic

лютера́нство
luteranísm

ло́же океа́ну
mátca oceánului

л́ялечка
púpă

лялечка

літосфе́ра
litosféră

Л
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магдебурзьке

магдебу́рзьке пра́во
dréptul de Mágdeburg

М

76

М

мажорита́рна ви́борча систе́ма
sistém electorál majoritár

магістраль
magistrálă

мазу́т
pắcură

магістра́т
magistrát

майбу́тній час
tímp viitór

ма́гма
mágmă

майно́
proprietáte

магмати́зм
magmatísm

майнові́ права́
drépturi de proprietáte

магмати́чні поро́ди
róci magmátice

ма́йстер
méşter

магна́т
magnát

маке́т
machétă

магнети́зм
magnetísm

макетува́ння
machetáre

магне́тик
magnétic

маккарти́зм
macartísm

магнети́т
magnetít

макроеволю́ція
macroevolúţie

ма́ґній
magnéziu

макроелеме́нт
macroelemént

магні́т
magnét

макроелеме́нти
macroeleménte

магні́тна взаємоді́я
interacţiúne magnétică

макроергі́чні зв’язки́
legătúri macroérgice

магні́тна вісь Землі́
axá magnétică a Pămấntului

ма́крос
macrocomándă

магні́тна ді́я стру́му
acţiúnea magnétică a curéntului

максимум
máximul

магні́тна інду́кція
indućţie magnétică

максимум фу́нкції
máximul fúncţiei

магні́тна прони́кність
permeabilitáte magnétică

мала́хіт
malachít

магні́тна си́ла
fórţă magnétică

мале́ ко́ло кровоо́бігу
circuláţie sangvină mícă

магні́тна стрі́лка
ác magnétic

малодисоційо́вана сполу́ка
compús sláb disociát

магні́тне по́ле
câmp magnétic

малолі́тня осо́ба
persoánă minóră

магні́тне по́ле Земл́і
cấmpul magnétic al Pămấntului

Малоросі́йська коле́гія
Colégiul Malorús

магні́тний по́люс
pol magnétic

Малоро́сія
Malorósia

магні́тний поті́к
flux magnétic

мальпі́гієві суди́ни
tuburile lui Malpighi

магні́тні власти́вості
propriétăţi magnétice

мальто́за
maltóză
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малярі́я
malárie
мамогра́фія
mamografíe
ма́нган
mangán
мангана́т
manganát
маніпуля́тор
manipulatór
манти́са
mantísă
манті́йна порожни́на
cavitátea mantálei
ма́нтія
mantá
мануфакту́ра
manufactúră
ма́па са́йту
mápa sitéului
маргари́н
margarínă
ма́ркер
márcher, marcatór
ма́ркер запо́внення
marcatórul completắrii
марко́ваний спи́сок
lístă marcátă
ма́рмур
mármură
марте́нівська піч
cuptór metalúrgic, furnál
маршрутиза́тор
róuter
ма́са
mása
ма́са а́томного ядра́
mása nucléului atómic
м́аса Со́нця
mása Soárelui

ма́сова ча́стка (елеме́нта
в речовині́, компоне́нта в су́міші,
розчи́неної речовини́)
fracţiúnea de másă (a eleméntului
în substánţă, a componéntului
în améstec, a substánţei dizolváte)
ма́сове виробни́цтво
prodúcere în másă
ма́совий добі́р
selécţie în másă
ма́совість алгори́тму
mása algorítmului
масо́нство
masoneríe
масти́ло
unsoáre
масти́льний матеріа́л
materiál lubrifiánt
масшта́б
scáră
матема́тика
matemática
математи́чна ло́гіка
lógică matemátică
математи́чне моделюва́ння
modeláre matemátică
математи́чне сподіва́ння
aşteptắri matemátice
математи́чний ма́ятник
pendúl matemátic
матери́к
continént
материко́ва земна́ кора́
scoárţa teréstră continentálă
материко́вий схил
pántă continentálă
матери́нство
maternitáte
матери́нська пла́та
plácă de báză

махові

малярі́йний плазмо́дій
plasmódiul maláric

М

матеріа́льна відповіда́льність
răspúndere materiálă
матеріа́льна моде́ль
modél materiál

ма́са ті́ла
mása córpului

матеріа́льна то́чка
punct materiál

маси́в
masív

ма́тка
úter

маску́юче заба́рвлення
culoáre de camuflaj

ма́ткові тру́би
trompe uterine

ма́сло вершко́ве
unt

ма́триця
matríce

ма́сова культу́ра
cultúră în másă

махові́ пе́ра
péne de zbór
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маши́нне сло́во
cuvấnt maşinál

мере́жний етике́т
etichéta reţélei

машинобудува́ння
та металообро́бка
industría constrúcţiei de maşíni
şi de prelucráre a metálelor

меридіа́ни
meridiáne

меа́ндри
meándre

меркантилі́зм
mercantilísm

мегалопо́ліс
megapólis

мета́
scóp

медіа́на
mediánă

метаалюміна́т
metaaluminát

меду́за
medúză

мета́л
metál

межа́ півплощини́
límita semiplánului

метале́вий
metálic

ме́жень
etiáj

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

ме́жі рису́нка
márginea desénului
ме́жі табли́ці
márginea tabélului
мезоде́рма
mezodérm
мезозо́йська е́ра
éra mezozóică

машинне

мезолі́т
mezolític

М

мезофі́л
mezofil
мейо́з
meióză
меланхо́лік
melancólic
мельхіо́р
alpáca, argínt germán
мембра́нні органе́ли
organíte membranare
мемора́ндум
memóriu
менінгі́т
meningítă
менопа́уза
menopáuză
менструа́льний цикл
cíclu menstruál
менструа́ція
menstruáţie
меню́
meníu

меристе́ма
meristém

металі́чний елеме́нт
elemént metálic
металомі́сткість
complexitátea metálului
металургі́я
metalurgíe
метаморфі́чні поро́ди
róci metamórfice
метаморфо́зи
metamorfóze
мета́н
metán
метана́ль (мураши́ний альдегі́д)
metanál (aldehídă antineoplázică)
метано́л (мети́ловий спирт)
metanól (alcoól metílic)
мета-поло́ження
scop-situáţie
метафа́за
metafáză
мета́фора
metáforă
метафосфа́тна кислот́а
acíd metafosfát
метеороло́гія
meteorologíe
метиламо́ній хлори́д
clorúra de metilamóniu
метилетиламі́н
metiletilamín

мере́жа
reţéa

мети́ловий ора́нжевий
(метилора́нж)
metíl de oránj (metiloránj)

мере́жна ка́рта
hárta reţélei

мети́л (радика́л, замісни́к)
metíl (radicál, substituént)
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ме́тод ви́значення я́костей
плідника́
metóda de determináre a calităţilor
reproducătórului
ме́тод від супроти́вного
metódă de la contrár
ме́тод геометри́чних місць то́чок
metóda lócurilor geométrice
ме́тод групува́ння
metóda grupắrii
ме́тод додава́ння
metóda adunắrii
ме́тод дослі́дження
metódă de cercetáre
ме́тод інтерва́лів
metóda interválelor
ме́тод координа́т
metóda coordonátelor
ме́тод культу́ри кліти́н
metóda de cultúră celuláră
ме́тод мі́чених а́томів
(авторадіогра́фія)
metóda atómilor marcáţi
(autoradiografíe)
ме́тод підстано́вки
metóda substitúţiei
ме́тод полімера́зної ланцюго́вої
реакції
metóda reácţiei de polimerizare în lanţ

механі́зм реа́кції
(вільнорадика́льний, йо́нний)
mecanísm de reácţie (radicál líber, iónic)
меха́ніка
mecánică
механі́чна робо́та пості́йної сили
lúcrul mecánic al fórţei constánte
механі́чна ткани́на
ţesut mecánic
механі́чне подрі́бнення ї́жі
măcinárea mecánică a hránei
механі́чний зміст похідно́ї
sénsul mecánic al derivátei
механі́чний рух
mişcáre mecánică
механі́чний рух насе́лення
mişcárea mecánică a populáţiei
механі́чні власти́вості тверди́х тіл
proprietắţile mecánice ale córpurilor
solíde
механі́чні колива́ння та хви́лі
vibráţii şi únde mecánice
механі́чні хвилі
únde mecánice
мецена́т
mecená
ми́йна дія
acţiúne de spăláre
ми́йний за́сіб
solúţie de spălát, detergent
ми́ло
săpún

ме́тод правово́го регулюва́ння
metódă de reglementáre jurídică

милозву́чність
armoníe, eufoníe

ме́тод рівноси́льних перетво́рень
metóda transformắrilor echivalénte

мину́лий час
tímp trécut

ме́тод розклада́ння на мно́жники
matóda descompúnerii în fáctori

мину́лий час дієсло́ва
tímp trécut al vérbului

ме́тод центрифугува́ння
metóda de centrifugáre
метр
métru
метри́чна систе́ма мір
sistémul métric de măsúri
метри́чні співвідно́шення
в прямоку́тному трику́тнику
reláţii métrice în triúnghi dreptúnghic
метроно́м
metronóm

мирова́ уго́да
acórd mondiál

міграції

мети́льна група
grupúl metíl

М

мис
cap, extrimitáte, punct extrém
ми́слення
gândíre
митропо́лія
mitropolíe
миттє́ва шви́дкість
vitéză instantanée, momentánă
миттє́вий о́бмін повідо́мленнями
schímb de meságe instánt

метропо́лія
metrópolă

ми́ша
móuse

механі́зм держа́ви
mecanísmul státului

мігра́ції
migráţie
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мігра́ції твари́н
migráţia animálelor

мікори́за
micoríză

міграці́йна полі́тика
política migráţiei

мікроана́ліз
microanalíză

мієлі́н
mielínă

мікробіоло́гія
microbiologíe

міжвидова́ боротьба́
lúpta interspecífică

мікродо́бриво
micronutriénţi

міжвидова́ гібридиза́ція
hibridizáre interspecífică

мікроеволю́ція
microevolúţie

міжву́зля
internód

мікроелеме́нт
microelemént

міжкліти́нна рідина́
lichíd intercelulár

мікрони́тки (мікрофіла́менти)
microfíbre (microfilaménte)

міжмолекуля́рна взаємоді́я
relaţie intermoleculară

мікропрепара́ти
micropreparáte

міжмолекуля́рний водне́вий
зв’язо́к
legătúra intermoleculáră cu hidrogén

мікросві́т
microunivérs

міжнаро́дна економі́чна
інтегра́ція
integrárea económică internaţionálă
міжнаро́дна торгі́вля
comérţ internaţionál
міжнаро́дне пра́во
drept internaţionál

міграції

Міжнаро́дний банк реконстру́кції
і ро́звитку (МБРР)
Bánca internaţionálă péntru
reconstrúcţie şi dezvoltáre (BIRD)

М

Міжнаро́дний валю́тний фонд
(МВФ)
Fóndul monetár internaţionál (FMI)
міжнаро́дний по́діл пра́ці (МПП)
diviziúnea internaţionálă a múncii

мікроско́п
microscóp
мікротру́бочки
microtúbuli
міксотро́фи
mixotrófi
мілітариза́ція
militarizáre
мільйо́н
milión
мілья́рд
miliárd
мімікрі́я
mimetísm
мімі́чні м’я́зи
múşchi mimici

міжнаро́дний терори́зм
terorísm internaţionál

мінера́ли
minerále

міжнаро́дні механі́зми за́хисту
прав люди́ни
mecanísme internaţionále péntru
protécţia drépturilor ómului

мінера́льне до́бриво
îngrăşămínte minerále

міжнаро́дні тра́нспортні коридо́ри
(МТК)
coridór internaţionál de transpórt

мінера́льні речови́ни
substánţe minerále

мінера́льне жи́влення
nutríţie minerálă

міжпла́стові во́ди
ápe interstatále

мінера́льно-сирови́нні ресу́рси
(кори́сні копа́лини)
bogăţíi subteráne minerále

міжрядко́вий інтерва́л
spaţiére î́ntre rấnduri

мі́німум
mínimul

між’я́дерна ві́дстань
distánţa internucleáră

мі́німум фу́нкції
mínimul fúncţiei

міко́зи
micóze

Мі́нські уго́ди
acórdurile de la Minsk

міколо́гія
micologíe

мі́нус
mínus
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міну́та
minút

мі́шане посила́ння
referínţă míxtă

міози́н
miozínă

многогра́нний кут
únghi poliédru

міока́рд
miocárd

многогра́нний кут опу́клий
únghi poliédru convéx

міофібри́ла
miofibrílă

многогра́нник
poliédru

міоци́т
miocít

многогра́нник впи́саний
poliédru înscrís

міра́ж
miráj

многогра́нник напівпра́вильний
poliédru semiregulát

мі́рний по́суд
vas cotát
міст
pod
мі́сткість
capacitáte
міст мо́зку
puterea creierului
мі́сто
oràş
місто-держава
oráş-stat
місце́ве самоврядува́ння
autoguvernáre locálă
місце́вий відмі́нок
cáz locatív
місце́вість
terèn

многогра́нник опу́клий
poliédru convéx
многогра́нник пра́вильний
poliédru regulát
многоку́тник
poligón
многоку́тник, впи́саний в ко́ло
poligón înscrís în circumferínţă
многоку́тник, опи́саний навко́ло
ко́ла
poligón circumscrís circumferínţei
многоку́тники рівнове́ликі
poligoáne de mărími egále
многоку́тник неопу́клий
poligón neconvéx
многоку́тник опу́клий
poligón convéx
многочле́н
polinóm

місцезроста́ння
habitát

мно́ження
înmulţíre

мі́сце існува́ння ви́ду
lócul de existénţă al spéciei

мно́ження десятко́вих дро́бів
înmulţírea frácţiilor zecimále

міська́ агломера́ція
aglomeráţie urbánă
міська́ кому́на
comúnă urbánă
мі́сячне зате́мнення
eclípsă de lúnă
міто́з
mitóză

мно́ження многочле́на
на многочле́н
înmulţírea polinómului cu un polinóm

мова

мі́ри центра́льної тенде́нції
măsúrile tendínţei centrále

М

мно́ження одночле́на
на многочле́н
înmulţírea monómului cu un polinóm
множина́
númăr plurál

мітохо́ндрія
mitocondríe

множи́нна дія ге́нів
acţiúne multíplă a génelor

міф
mít

множи́нний алелі́зм
alelísm multíplu

міфоло́гія
mitologíe

мобіліза́ція
mobilizáre

мі́цність зв’язку́
putérea conexiúnii

мо́ва а́втора
cuvấntul autórului

мі́чений а́том
atóm marcát

мо́ва персонажів
limbájul personájelor
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мо́ва програмува́ння
limbáje de programáre

мо́дуль ве́ктора
modúlul véctorului

мо́ва розмі́тки гіперте́кстів HTML
limbájul de marcáre a hipertéxtelor
HTML

мо́дуль числа́
modúlul númărului

мо́влення
vorbíre

мо́дуль ве́ктора магні́тної інду́кції
modúlul véctorului de indúcţie
magnétică

мо́вна констру́кція
constrúcţie lingvístică

мо́дульна сі́тка
grílă moduláră

мо́вна но́рма
nórmă lingvístică

моза́їка
mozáic

мо́вний апара́т
aparát fonatór

мозаї́чний зір
vedere mozáică

мо́вний етике́т
etichéta vorbírii

мо́зочок
cerebél

мо́вний поті́к
flúxul vorbírii
мо́вні сі́м’ї
famílii lingvístice
мо́да
módă
мода́льність
modalitáte
моде́ль
modél
моде́ль (а́тома, моле́кули,
кристалі́чної ґра́тки)
modél (atómic, moleculár, al reţélei
cristaline)

мова

моде́ль да́них
modél de dáte

М

моде́ль об’є́кта
modélul obiéctului
моде́ль ядра́ а́тома
modél de nucléu al atómului
моделюва́ння
modeláre
моде́м
modém
модера́тор
moderatór
моде́рн
modérn
модерніза́ція
modernizáre

мол
mol
моле́кула
molecúlă
молекуля́рна біоло́гія
biologíe moleculáră
молекуля́рна (будо́ва, ма́са)
moleculáră (structúră, másă)
молекуля́рна фі́зика
fízica moleculáră
молекуля́рне рівня́ння реа́кції
ecuáţia moleculáră a reácţiei
молекуля́рно-кінети́чна тео́рія
(МКТ)
teoríe moleculáro-cínétică
молібде́н
molíbden
молокó
lápte
моло́чні за́лози
glánde mamáre
молочноки́сле броді́ння
fermentáţie acidoláctică
молочноки́слі бакте́рії
bactériile láctice
моль
mol; molecúlă-gram
моля́рна ма́са
másă moláră
моля́рна ча́стка
partículă moláră

модерні́зм
modernísm

моля́рний об’є́м га́зу
volúmul molár al gázului

модифікаці́йна мінли́вість
variabilitáte modificativă

моме́нт си́ли
moméntul fórţei

модифіка́ція
modificáre

мона́рхія
monarhíe

модифіка́ція фо́рмули
modificárea formúlei

моніто́р
monitór
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моногібри́дне схре́щування
încrucişáre monohibrídă
монозамі́щений
monosubstituít
моноло́г
monológ
мономе́р
monomér
монополіза́ція еконо́міки
monopolizárea economíei
монопо́лія
monopól
моносахари́д
monozaharídă
монотеї́зм
monoteísm
монотова́рна спеціаліза́ція
specializáre pe un prodús
монофілі́я
monofilíe
монохромати́чне світло
lumínă monocromátică
монта́ж
montáj
мора́ль
morálă
мора́льна шко́да
prejudíciu morál
мора́льні но́рми
nórme morále
мо́рда
bót
мо́ре
máre
море́на
morénă
мо́рула
morúlă
морфе́ма
morfém
морфе́міка
morfemátică
морфологі́чна класифіка́ція
clasificáre morfológică

мохоподі́бні
briofite
мошо́нка
scrot
мря́ка
búrniţă
музе́й
muzéu
музи́чна сту́дія
studióu muzicál
музи́чний реда́ктор
redáctor muzicál
мультиме́діа
multimédia
мультимеді́йна презента́ція
prezentáre multimédia
мультимеді́йні да́ні
dáte multimédia
мультимеді́йні програвач́і
pláyere multimédia
мультиплікати́вність
multiplicitáte
мусо́н
musón
мутаге́ни
mitagéni
мутаці́йна мінли́вість
variabilitáte mutaţională
мута́ція
mutáţie
мутуалі́зм
mutualísm
му́шля
cochilie
мю́зикл
gen muzicál-teatrál
Мю́нхенська змо́ва
conspiráţia din Mǘnchen
м’я́зи-антагоні́сти
múşchi antagoníşti
м’я́зи-синергі́сти
múşchi sinergíşti
м’я́зова ткани́на
ţesút musculár
м'яки́й при́голосний
consoánă moále

м'який

моніто́ринг
monitorizáre

М

морфологі́чний
morfológic
морфоло́гія
morfologíe
москвофі́ли
moscofíli
мох
múşchi
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набли́жене зна́чення
valoáre proximatívă

Н

набува́льна да́вність
uzucapiúne

надсмо́льна вода́
ápă gudronátă de suprafáţă

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

на́зви істо́т
substantíve însufleţíte

набу́та поведі́нка
comportamént dobândít

на́зви неісто́т
substantíve neînsufleţíte

набу́тий (специфі́чний) імуніте́т
imunitáte dobândítă (specífică)

назе́мно-пові́тряне середо́вище
médiul teréstru şi aerián

нава́жка
greutáte

називни́й відмі́нок
caz nominatív

на́вички
abilitắţi, obişnuite

найбі́льше і найме́нше зна́чення
фу́нкції
valoárea maximálă şi minimálă
a fúncţiei

навіга́тор
navigátor
навіга́ція
navigáre
навко́лишнє середо́вище (або
довкі́лля)
médiu înconjurătór

наближене

навколосерце́ва сумка
pericárd

Н

надрукува́ти
printá

навча́ння
învăţătúră
нагні́здні пташеня́та
pui nidicoli

найбі́льший спі́льний дільни́к
cel mái máre divizór común
найдавні́ші лю́ди (архантро́пи)
cei mai véchi oámeni (arhantrópi),
oameni străvechi
на́йманий працівни́к (робітни́к,
пролета́рій)
lucrătór angaját
найме́нше спі́льне кра́тне
cel mái mic multíplu común
наказо́вий спо́сіб
mod imperatív

наголо́шений голосни́й
vocálă accentuátă

на́кип
sedimént

наголо́шений зву́к
súnet accentuát

накре́слення
schiţáre

нагріва́ння
încălzíre

нано́метр
nanométru

надгорта́нник
epiglótă

нанотехноло́гія
nanotehnologíe

надзвича́йний та воє́нний стан
stáre de urgénţă şi militáră

нанотру́бки
nanotúburi

надлишко́вий тиск
presiúne excesívă

написа́ння
scríere

на́длишок
excés

напівпровідни́к
semiconductór

надмі́рне харчува́ння
alimentaţie excesívă

напівпрони́кна мембра́на
membránă semipermeábilă

наднирко́ві за́лози
glánde suprarenále

напівро́зпад
despărţíre în jumătáte

надпрові́дність
supraconductibilitáte

напівструкту́рна фо́рмула
formúlă semistructurálă
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на́прям зв’язку́
dirécţia legătúrii

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

наро́дна демокра́тія
democraţíe populáră

натура́льне господа́рство
economíe naturálă

наро́дна ка́зка
povéste populáră

натура́льний ряд
şir naturál

напра́вленість ковале́нтного
зв’язку́
direcţionárea legătúrii covalénte
напру́га
tensiúne
напру́женість
tensionáre

наро́дна пі́сня
cấntec populár
наро́дне ві́че
více populáră
Наро́дний секретаріа́т
secretariát populár

науко́ва тео́рія
teoríe ştiinţífică
науко́вий ме́тод
metódă ştiinţífică
науко́вий стиль
stíl stiinţífic

Наро́дний фро́нт
front populár

науко́во–техні́чна револю́ція
(НТР)
revolúţie téhnico–ştiinţífică

наро́дники
naródnici

на́фта
petról; ţiţéi

наро́довці
populíşti
насе́лений пункт
localitáte
наси́чена пара́
vapóri saturáţi
наси́чений вуглево́день
hidrocarbúră saturátă
наси́ченість ковале́нтного зв’язку́
saturárea legătúrii covalénte
наси́чення
saturáţie

нафтопереро́бна га́лузь
industría rafinắrii petrólului
нафтохімі́чний
petrochímic
наци́зм (націона́л–соціалі́зм)
nazísm
націона́л–комуні́зм
naţionál-comunísm
націоналі́зм
naţionalísm
націона́льна держа́ва
stat naţionál
націона́льна іде́я
idée naţionálă

насіни́на
sămấnţă

націона́льна мо́ва
límbă naţionálă

насі́нні росли́ни
spermatofíte (plánte cu semínţe)

Націона́льна полі́ція
políţia naţionálă

на́слідок
consecínţă

націона́льна револю́ція
revolúţie naţionálă

на́стії
nástii

Національний

напо́внювач пластма́си
umplutúri plástice

Н

націона́льне відро́дження
renáştere naţionálă

на́трієва селі́тра
azotát de sódiu

націона́льне військо́ве
формува́ння
formáre naţionál-militáră

на́трій
sódiu

Націона́льний банк Украї́ни
Bánca Naţionálă a Ucraínei
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націона́льний дохі́д
venít naţionál

негорю́чий газ
gaz neinflamábil

націона́льний парк
parc naţionál

недисоційо́вана речовина́
substánţă nedisociátă

націона́льний приро́дний парк
parc naturál naţionál

недоко́наний вид
aspéct imperfectív

націона́льні менши́ни
minoritắţi naţionále

недокрі́в’я
insuficiénţă sangvínă (anemíe)

націона́льні па́рки
párcuri naţionále

недоста́тнє харчува́ння
nutríţie insuficiéntă

націона́льні райо́ни
raioáne naţionále

неелектролі́т
neelectrolít

націона́льно–визво́льна війна́
răzbói de eliberáre naţionálă

не́жить
guturai, rinită

націона́льно–демократи́чний рух
mişcáre naţionál-democrátică

незаве́ршений рі́вень
nivél neterminát

націона́льно–територіа́льна
автоно́мія
autonomíe naţionál-teritoriálă

незале́жність
independénţă

на́ція
naţiúne
нашати́р
ţipiríg, clorură de amóniu
нашати́рний спирт
hidrat de amóniu; amoniác

національний

неандерта́льці
neandertaliéni

Н

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

незамі́нні амінокисло́ти
aminoacízi esenţiáli
незамі́нні жи́рні кисло́ти
acízi gráşi esenţiáli
незамі́нні пожи́вні речови́ни
substánţe nutritíve esenţiále
неза́мкнена кровоно́сна система
sistém circulatór deschís
незворо́тній проце́сс
procés ireversíbil
незмі́нне сло́во
cuvấnt invariábil

«Небе́сна Со́тня»
„Súta Cereáscă”

незмі́нювані іме́нники
substantíve cáre nu îşi schímbă fórma

неви́знані держа́ви
státe nerecunoscúte

незмі́шуваний
imiscíbil, cáre nu poáte fi amestecát

невідмі́нюваний іме́нник
substantív invariábil

неінерціа́льна систе́ма ві́дліку
sistém de referínţă neinerţiál

невла́сне пряма́ мо́ва
vorbíre indiréctă legátă

неїстівні́ гриби́
ciupérci necomestíbile

неврастені́я
neurasteníe

нейроглі́я
névroglie, neuroglie

невро́з
nevróză

нейрогормо́ни
neurohormóni

негати́вний заря́д
sárcină negatívă

нейрогумора́льна регуля́ція
regláre neuro-umorálă

негати́вний та́ксис
taxíe negatívă

нейромедіа́тори
neuromediatori

негато́рний по́зов
cérere negatívă

нейро́н (нейроци́т)
neurón (neurocit)

нега́шене вапно́
var nestíns; oxíd de cálciu

не́йрула
neurúlă

негібри́дна електро́нна орбіт́аль
orbitál electrónic non-hibríd

не́йстон
neustón

негорю́ча речовина́
substánţă neinflamábilă

нейтраліза́ція
neutralizáre
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нейтра́льна ле́ксика
léxic neútru
нейтра́льні мута́ції
mutáţii neútre
нейтро́н
neutrón
некарбона́тна (пості́йна)
тве́рдість води́
duritáte necarbonátă (constántă) a ápei
некліти́нна фо́рма життя́
fórma de viáţă aceluláră

необхі́дна умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
condíţia necesáră a existénţei púnctului
de inflexiúne a fúncţiei
неоге́новий пері́од
perioádă neogénă
неозна́чена фо́рма (інфініти́в)
дієсло́ва
fórma nedeterminátă a vérbului
(infinitív)
неозна́чені займе́нники
pronúme nehotărấte

некро́з
necróză

неозна́чено-особо́ве ре́чення
propozíţie cu subiéct nedeterminát

некта́р
nectár

неокатастрофі́зм
neocatastrofísm

некта́рники
glánde nectarifére

неоконсервати́зм
neoconservatísm

некто́н
nectón

неоламаркі́зм
neolamarckísm

неле́тка речовина́
substánţă intáctă

неолібералі́зм
neoliberalísm

немайнові́ права́
drépturi nedeclaráte

неолі́т
neolític

нематеріа́льна моде́ль
modél nemateriál

неоліти́чна револю́ція
revolúţia neolítică

немета́л
nemetál
неметалі́чний елеме́нт
elemént nemetál
ненаголо́шений голосни́й
vocálă neaccentuátă
ненаголошені звуки
súnete neaccentuáte
ненаси́чена пара́
vapóri nesaturáţi
ненаси́чений вуглево́день
hidrocarbúră nesaturátă
ненаси́чений ро́зчин
solúţie nesaturátă
необере́жність
neaténţie
необхі́дна і доста́тня умо́ва
ста́лості фу́нкції
condíţia necesáră şi suficiéntă a fúncţiei

неологі́зм
neologísm
нео́н
neón
неоргані́чна речовина́ (сполу́ка)
substánţă anorgánică (compús)
неоргані́чна хі́мія
chimíe anorgánică

неореалі́зм
neorealísm

неповне

немембра́нні органе́ли
organíte nemembránare

неосу́дність
iresponsabilitáte

Н

неоргані́чний світ
lúme anorgánică

неотектоні́чні ру́хи
mişcắri neotectónice
непа́рний
impár
непарнокопи́тні
imparicopitáte
непере́рвність стру́меня
continuitátea curéntului

необхі́дна оборо́на
apăráre legítimă

неп (нова́ економі́чна полі́тика)
nóua polítică económică

необхі́дна умо́ва існува́ння
екстре́муму фу́нкції
condíţia necesáră a existenţei
extrémului fúncţiei

непо́вне домінува́ння
domináţă incomplétă
непо́вне перетво́рення
metamorfoză incomplétă
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непо́вне ре́чення
propozíţie incomplétă

не́рест
boişte, bătaia peştilor

неповнолі́тній
minór

нержаві́юча сталь
oţél inoxidábil

неподі́лена електро́нна па́ра
peréche electrónică nedivizátă

нері́вність
inegalitáte

неполяризо́ване сві́тло
lumínă nepolarizátă

нері́вність подві́йна
inegalitáte dúblă

неполя́рна моле́кула
molecúlă nepoláră

нері́вність трику́тника
inegalitátea triúnghiului

неполя́рний зв’язо́к
conexiúne nepoláră

нерівномі́рний прямоліні́йний рух
mişcáre liniáră inegálă

неполя́рні діеле́ктрики
dieléctrici nepolári
непосмуго́вана (гладка́) м’я́зова
ткани́на
ţesút musculár néted
непохідні́ прийме́нники
prepozíţii cu orígine nedeterminátă
непоши́рені ре́чення
propozíţii símple
непроникни́й
impermeábil
непру́жний уда́р
lovitúră plástică
непру́жні (пласти́чні) деформа́ції
deformắri inelástice (plástice)
непряма́ ді́я
acţiúne indiréctă

неповне

непряма́ мо́ва
vorbíre indiréctă

Н

непрями́й ро́звиток
dezvoltáre indiréctă
непрями́й ро́звиток
з перетво́ренням
dezvoltáre indiréctă cu metamorfoză
нераціона́льне
природокористува́ння
folosírea neraţionálă a natúrii
не́рви спинномозко́ві
nérvi spinali
не́рви че́репно-мозкові́
nérvii cranieni
нерво́ва регуля́ція
regláre nervoásă
нерво́ва систе́ма
sistém nervós

нерозчи́нність
insolubilitáte
неру́дні кори́сні копа́лини
zăcămínte nemetalifére
нерухо́мий
nemişcătór, staţionár
нерухо́мий блок
bloc staţionár
несамості́йний га́зовий розря́д
descărcárea neindependéntă a gázului
несолетво́рний окси́д
oxíd ce nu formeáză sắruri
неспа́рений електро́н
electrón neîmperecheát, impár
неспецифі́чний імуніте́т
imunitáte nespecífică
неспорі́днене схре́щування
încrucişáre neînrudítă
неспра́вжні ні́жки
picioruşe fálse
неспря́жена еволю́ція
evolúţie neconjugată
нестабі́льна структу́ра
structúră instabílă
нестабі́льний стан
stáre instabílă
нестабі́льні екосист́еми
ecosistéme instabíle
неста́лий склад
componénţă instabílă
нестате́ве поколі́ння
generáţie asexuátă
нестате́ве розмно́ження
înmulţíre asexuátă
нестійка́ рівнова́га
echilíbru instabíl

нерво́ва ткани́на
ţesút nervós

нестійка́ сполу́ка
compús instabíl

нерво́ві вузли́
glanglioni nérvoşi

нетбу́к
netbóok

нерегуля́рна будо́ва (структу́ра)
structúri asimétrice

неформа́льні організа́ції
organizáţii neformále
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нефро́н
nefrón

нові́ індустріа́льні краї́ни (НІК)
ţắri nóu industrializáte

низове́ коза́цтво
căzăcímea de jos

нога́ молю́ска
piciórul molúştei

низови́ни
depresiúni

ногощу́пальця
pedipalp

низькокипля́ча речовина́
substánţă cu punct de fiérbere scăzút

номенклату́ра
nomenclatúră

низькомолекуля́рні сполу́ки
compúşi cu masă moleculáră mică

нона́н
nonán

низькоплавка́ речовина́
substánţă cu punct de topíre scăzút

ноосфе́ра
noosféră

ни́рка
riníchi

норма́ль до площини́
normála la plan

нівелюва́ння
niviláre
ні́гті
únghii

норма́льна будо́ва карбо́нового
ланцюга́ вуглево́днів
structúră normálă a lánţului de carbón
al hidrocarbúrilor

ні́кель
níchel

норма́льний атмосфе́рний тиск
presiúne atmosférică normálă

нікне́йм
poréclă, pseudoním, anoním

норма́льні умо́ви
condíţii normále

нікче́мний правочи́н
tranzácţie jósnică

«норма́ндська четві́рка»
pátru normandián, formát normandián

нітра́т
azotát

но́рма пра́ва
nórmă de drept

нітра́тна кислота́
acíd azótic

но́рма реа́кції
nórmă de reácţie

нітрифіку́ючі бакте́рії
bactérii nitrificatoáre

носі́ї повідо́млень
transportatóri de mesáje

нітробензе́н
nitrobenzén

носова́ порожни́на
cavitáte nazálă

нітроге́н
nitrogén, azót

носови́й голосни́й
vocálă nazálă

нітрогеновмі́сні осно́ви
báze ce conţín azót

носови́й при́голосний
consoánă nazálă

нітрогру́па
grúpul nítro

носогло́тка
nazofarínge

нуклід

нітрува́ння
nitráre

нотаріа́т
notariat
нота́ріус
notár

Н

нітру́юча (нітрува́льна) су́міш
améstec nitrát
нова́ е́ра
éra nóuă

ноутбу́к
notebóok (laptóp)

Нова́ (Підпі́льненська) Січ
Sécea Nóuă (Pidpílna)

нуклеї́нові кисло́ти
acíd nuléic

нове́ла
nuvélă

нуклео́їд
nucleoíd

нове́ політи́чне ми́слення
nóua gândíre polítică

нуклеосо́ма
nucleozóm

«нови́й поря́док»
nóua régulă

нуклеоти́д
nucleotídă

Нови́й час
timp nóu

нуклі́д
nuclíd

89

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

нуклон

нукло́н
nucleón
нукло́ни
nucleóni
нукло́нне число́
númăr nucleónic
нуль
zéro
нульови́й ве́ктор
véctor nul
нульови́й рі́вень ене́ргії
nivél de energíe zéro
нумера́ція
numeráţie
нумера́ція а́томів карбо́ну
в ланцюгу́
numerotárea atómilor de carbón din lanţ
нумеро́ваний спи́сок
lístă numerotátă
нутаці́ї
nutáţie
нюх
miros
нюхові́ реце́птори
receptóri olfactívi

Н
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обву́глювання (обву́глення)
carbonizáre

обро́бник поді́ї
manáger de eveniménte

однина

О

обдаро́ваність
înzestrare

обста́вина
circumstánţă

О

обе́рнена пропорці́йна зале́жність
dependénţa ínvers proporţionálă

о́бсяг да́них
cantitátea de dáte

оберта́ння
rotáţie

о́бсяг переве́зень
volúmul transpórtului

об’є́кт
obiéct

обтіка́ння зобра́ження те́кстом
prelíngerea textului în imagine

об’є́кт OLE
obiéct OLE

обчи́слювальна мере́жа
reţeá de cálcul

об’єкти́в
obiectív

обчи́слювальна те́хніка
téhnică de cálcul

об'є́м
volúm

ова́л
ovál

об'є́м ку́ба
volúmul cúbului

ова́льне вікно́
fereástră oválă

об'є́́м прямоку́тного
паралелепі́педа
volúmul paralelipipédului
dreptunghiulár

овогене́з
ovogenéză

об'є́м ті́ла
volúmul córpului

овуля́ція
ovuláţia

оа́зиси
oáză

обла́днання лаборато́рне
echipaménte de laboratór
о́бласть ви́значення предика́тів
doméniul de definíţie al predicátelor
о́бласть ви́значення фу́нкції
doméniu de definíţie al fúncţiei
о́бласть і́стиності предика́тів
cấmpul adevắrului predicátelor
обліко́вий за́пис (акка́унт)
cóntul utilizatórului
обме́ження во́лі
limitárea libertắţii
о́бмін насе́ленням
schimb de populáţie
о́бмін речови́н
metabolísm
о́бмін речови́н (метаболі́зм)
schimb de substánţe (metabolísm)

обро́блення
prelucráre

овоци́т
ovocít

оглу́шення (оглуша́ння)
при́голосних
asurzírea consoánelor
одзві́нчення
sonorizáre
одини́ці вимі́рювання довжини́
дві́йкового ко́ду
unitắţi péntru măsurárea lungímii
códului binár
одини́ця ви́міру
unitáte de măsúră
одини́ця довжини́
unitáte de lungíme
одини́чне ко́ло
cérc unitár
одини́чний іме́нник
substantív cu fórmă de singulár (únice)

оборо́тна реа́кція
reácţie reversíbilă

одна́ одини́ця умо́вного па́лива
(о. у. п.)
o unitáte de combustíbil convenţionál

оборо́тність проце́су
reversibilitátea procésului

однина́
singulár
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одноатомний
О

одноа́томний
monoatómic

озна́ки прямоку́тника
critériile dreptúnghiului

одновале́нтний елеме́нт
elemént monovalént

озна́ки рівнобе́дреного
трику́тника
critériile triúnghiului isoscél

однодо́льні росли́ни
plántă monócotilidonată
однодо́мні росли́ни
plántă monoică
одноелектро́нний
cu un síngur electrón
однозаря́дний
cu încărcáre singuláră
однозна́чні слова́
cuvínte monosemántice
однозна́чність (моносемі́я)
monosemíe
однокліти́нний органі́зм
organísm monocelulár, unicelular

озна́ки рі́вності прямоку́тних
трику́тників
critériile de egalitáte a triúnghiurilor
dreptúnghice
озна́ки рі́вності трику́тників
critériile de egalitáte a triúnghiurilor
озна́ки ро́мба
critériile rómbului
означа́льні займе́нники
pronúme determinatíve
озна́чення
atribút

однокліти́нні во́дорості
álge monoceluláre

озна́чення ймові́рності
геометри́чне
definíţia geométrică a probabilitắţii

однокліти́нні еукаріо́ти
eucarióte monoceluláre

озна́чення ймові́рності класи́чне
definíţia clásică a probabilitắţii

однокорене́ві слова́
cuvínte înrudíte

озна́чення ймові́рності
статисти́чне
definíţia statístică a probabilitắţii

одномі́рний масси́в
suprafáţă unidimensionálă
одноосно́вність
cu o síngură báză
однорі́дні чле́ни ре́чення
pắrţi omogéne de propozíţie
односкла́дне ре́чення
propozíţie monomémbră
односкла́дні прості́ ре́чення
propozíţie símplă monomémbră
одночле́н
monóm
одночле́н станда́ртного ви́гляду
monóm de fórmă standárd
ожирі́ння
obezitáte
«озбро́єний мир»
páce înarmátă
о́зеро
lac

озо́н
ozón
озона́тор
ozonizatór
озо́новий шар
strat de ozón
озонува́ння води́
ozonárea ápei
океа́н
oceán
океані́чна земна́ кора́
scoárţă teréstră oceánică
оки́снення
oxigenáre
оки́сник
oxidánt
оки́сно-відно́вна реа́кція
reácţie de oxidáre

озна́ка
critériu

окі́стя
perióst

озна́ка поді́льності
critériu de divizibilitáte

окли́чне ре́чення
propozíţie exclamatívă

озна́ки паралелогра́ма
critériile paralelográmului

о́ко
óchi

озна́ки парале́льності прями́х
critériile de paralelísm al dréptelor

окру́глення
rotunjíre

озна́ки поді́бності трику́тників
critériile de asemănáre a triúnghiurilor

«оксами́това револю́ція»
revolúţia de catifeá
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онлайн-о́фіс
biróu on-líne

оксиге́н
oxigén

онлайн-схо́вище
stocáre on-líne

оксигенотерапі́я
terapía cu oxigén

онтогене́з
ontogenéză

окси́д
oxíd

оога́мія
oogamíe

окси́дна плі́вка
películă de oxíd

оп–арт
op-art

окта́едр
octaédru

опадомі́р
nivométru

окта́н
octán

опера́нд
operánd

окта́нове число́
cífră octánică

операти́вна па́м'ять (RAM)
memórie operatívă (RAM)

окуля́р
ochulár

опера́тор
operatór

окупаці́йний режи́м
regím de ocupáre

операці́йна систе́ма
sistém operaţionál

окупо́вані терито́рії
teritórii ocupáte

опера́ція «Ві́сла»
operáţia „Vísla”

олеї́нова кислота́
acíd sulfúric fumánt

опера́ція «За́хід»
operáţia „Occidént”

о́леум
oléum

о́пис
descríere

олефі́н
olefínă

опи́сані тіла́
córpuri circumscríse

олігархі́чна респу́бліка
repúblică oligárhă

описо́вий ме́тод дослі́дження
metodă descriptivă de cercetare

олігосахари́д
oligozaharíd

опі́ка
tutélă

олі́ї
uléiuri

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

олі́їста рідина́
lichíd uleiós

опла́тне ви́лучення предме́та
compensárea şi îndepărtárea obiéctului

олі́йні фа́рби
vopséle de uléi

опо́рні ко́рені
rădăcíni de sprijin

олімпі́йський рух
mişcáre olímpică

опо́рно-рухова́ систе́ма
sistém locomotór

Олімпі́йські і́гри
jócuri olímpice

опри́чнина
haiducíe

олі́я
uléi

опри́шки (повста́нці)
haidúci

о́лово
stániu

опромі́нювання
radiáţie

омбудсма́н
ombudsmán

о́птика
óptică

омо́граф
omográf

опти́чна ізомері́я
izomeríe óptică

омо́нім
omoním

опти́чна си́ла лі́нзи
putérea óptică a lentílei

омофо́н
omofón

опти́чне я́вище
fenomén óptic

оптичне

оксигемоглобі́н
oxihemoglobínă

О
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оптичний
О

опти́чний диск
disc óptic

орфогра́ма
ortográmă

опти́чний це́нтр
céntrul óptic

орфогра́фія
ortografíe

опу́клі лі́нзи
lentíle convéxe

орфое́пія
ortoepíe

опусте́лення
deşertificáre

оса́д
precipitát; sedimént; rezíduu

орбіта́ль
orbitál

оса́джування (оса́дження)
sedimentáre (precipitáre)

органе́ли
organíte

оса́дництво
polítică de populáre a teritóriilor

о́ргани
orgáne

осадо́ві поро́ди
róci sedimentáre

організа́тор зло́чину
organizatórul crímei

осві́тленість
ilumináre

органі́зми-парази́ти
organísme parazíţi

осві́чений абсолюти́зм
absolutísm luminát

органі́чна осно́ва
báză orgánică

осіда́ння
scufundáre

органі́чна сполу́ка
compús orgánic

осі́лі птахи́
pắsări sedentáre

органі́чні речови́ни
substánţe orgánice

о́смій
osmíu

органогене́з
organogenéză

о́смос
osmóză

органоге́нні елеме́нти
eleménte organogéne

осмоти́чний тиск
presiúne osmótică

орда́
hoárdă tatáro–mongólă

осно́ва
báză

ордина́рний зв’язо́к
legătúră ordináră

осно́вна власти́вість
прямоку́тного паралелепі́педа
báza paralelipipédului dreptunghiulár

ордина́та то́чки
ordonáta púnctului
ордови́цький пері́од
perioáda ordoviciánă

осно́вна власти́вість
рівнобе́дреного трику́тника
báza triúnghiului isoscél

оре́нда
aréndă, chiríe

осно́ва ко́нуса
báza cónului

орієнта́ція сторі́нки
orientárea páginii

осно́ва листка́
báza frúnzei

о́рні зе́млі
terénuri arábile

осно́ва перпендикуля́ра
báza perpendiculárei

орт
ort

осно́ва пірамі́ди
báza piramídei

ортогона́льність
ortogonalitáte

осно́ва сло́ва
téma cuvấntului

о́рто-поло́ження
ortopozíţie

основа́ сте́пеня
báza putérii

ортофосфа́т
ortofosfát

осно́ви МКТ
bázele TIC

ортофосфа́тна кислота́
acíd ortofósfic

осно́ви при́зми
bázele prísmei

ору́дний відмі́нок
cáz instrumentál

осно́ви трапе́ції
bázele trapézului
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осьови́й перері́з
secţiúne axiálă

основна́ власти́вість
proprietátea fundamentálă

осьови́й скеле́т
schelét axiál

основна́ власти́вість сте́пеня
proprietátea fundamentálă a putérii

отама́нщина
atămăníe

основна́ логарифмі́чна тото́жність
identitátea fundamentálă logarítmică

отолі́товий апара́т
aparát otolític

основна́ ткани́на
ţesút de bază, fundamental

отри́мування
primíre

основна́ тригонометри́чна
тото́жність
identitátea fundamentálă
trigonométrică
основни́й ко́лір для презента́ції
culoárea principálă péntru prezentáre
основни́й о́бмін
schimb de báză
осно́вний окси́д
oxíd de báză
основни́й словнико́вий фонд
fónd lexicál de báză
основни́й стан а́тома
stárea fundamentálă a atómului
основні́ елеме́нти лі́нзи
eleméntele principále ale lentílei
осно́вність
bazicitáte
осо́ба
persoánă
осо́ба без громадя́нства
persoánă fắră cetăţeníe
особо́ве ре́чення
propozíţie personálă
особо́вий займе́нник
pronúme personál
особо́ві фо́рми дієсло́ва
fórme personále ale vérbului

отру́єння гриба́ми
otrăvíre cu ciupérci

О

отру́йний
tóxic
отру́йні гриби́
ciupérci otrăvitoáre
отрутохіміка́т
chimicále tóxice
офіці́йно-ділови́й стиль
stíl oficiál-administratív
офто́пік
off-tópic
офшо́рна зо́на
zónă offşóre
охоло́дження
răcíre
охоро́на пра́ці
protécţia múncii
охоро́на приро́ди
ocrotírea natúrii
охря́стя
pericóndru
оцві́тина
periánt
о́цет
oţét

остарба́йтери
ostrabáiteri

оцинко́вування
galvanizáre

остато́чний хазя́їн
gazdă definitivă

оці́нка значень лі́вої та пра́вої
части́н рівня́ння
evaluárea valórilor pắrţilor din stấnga
şi din dreápta ále ecuáţiei

оста́ча
rest

очне

осно́ви цилі́ндра
bázele cilíndrului

остео́н
osteón

о́цтова кислота́
acíd acétic

остеопоро́з
osteoporóza

о́цтовий альдегі́д
aldehídă acétică

остеоци́т
osteocít

очисні́ спору́ди
echipaménte de curăţáre (epuráre)

о́стрів
ínsulă

очи́стка
curăţáre

осу́дність
convíngere, conştiínţă

очне́ я́блуко
glob oculár
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павутина
П

павути́на
pânză de păiánjen

П

па́м’ятки приро́ди
monuménte ále natúrii

павути́нна боро́давка
filiere

па́м’ятник
monumént

павути́нна за́лоза
glándă sericigenă

па́м’ять
memórie

па́гін
lăstár

па́м’ять довготрива́ла
memórie de lúngă durată

паді́ння рі́чки
cădérea rấului

па́м’ять комп’ю́тера
memória calculatórului

паке́т да́них
pachét de dáte

па́м’ять короткоча́сна
memórie de scúrtă durată

пакт
pact

па́м’ять сенсо́рна
memórie senzoriálă

пала́дій
paládiu

пандемі́я
pandemíe

пала́нка
palánkă

пане́ль інструме́нтів
panóul de instruménte

палеоантро́пи
paleoantróp

пане́ль атрибу́тів те́ксту
panóul atribútelor téxtului

палеоге́новий пері́од
perioáda paleogénă

пане́ль завда́нь
báră de tásk-uri

палеозо́йська е́ра
éra paleozóică

пане́ль керува́ння
báră de dirijáre

палеолі́т
paleolític

панкреати́т
pancreatítă

палеонтоло́гія
paleontologíe

панспермі́я
panspermíe

па́ливно-енергети́чний бала́нс
echilíbru combustíbilo-energétic

пантео́н
panteón

па́ливо
combustíbil, carburánt

па́нщина
corvoádă, boierésc

па́лички (фотореце́птори)
bastonaşe

паперо́вий
de hârtíe

палі́тра кольорі́в
palétă de culóri

папі́р
hârtíe

пальне́
combustíbil

па́пка
dosár

пальни́к
arzărót

па́пороті
ferígi

па́морозь
brúmă

пара́ водяна́
peréche de ápă

па́мпа (пампа́си)
pámpas

па́ра (електро́нів, йо́нів)
peréche (de electróni, de ióni)

пампе́ро
pampéro

паразити́зм
parazitísm

па́м’ятка приро́ди
monumént al natúrii

паралелепі́пед
paralelipíped
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па́рні при́голосні
consoáne peréche

паралелогра́м
paralelográm

парнокопи́тні
paricopitáte

паралелогра́м похи́лий
paralelográm óblic

паро́ль
parólă (pássword)

паралелогра́м прями́й
paralelográm drept

паро́нім
paroním

парале́льне з’є́днання
провідникі́в
conexiúne paralélă a conductorilor

пароутво́рення
vaporizáre

парале́льне перене́сення
transláţie paralélă
парале́льні прямі́
drépte paraléle
парале́льність
paralelísm
парамагнети́зм
paramagnetísm
пара́метр
paramétru
пара́метр ци́клу
paramétrul cíclului
па́рамос
páramos
парасимпати́чний ві́дділ
вегетати́вної нерво́вої систе́ми
pártea parasintáctică a sistémului
nervós vegetatív
парафі́н
parafínă
парафі́ни
parafíne
парафінотерапі́я
terapía cu parafínă
паращитоподі́бні за́лози
glánde paratiroide
парите́т купіве́льної
спромо́жності (ПКС)
paritátea putérii de cumpăráre (PPC)

партеногене́з
partenogenéză
парті́йна номенклату́ра
nomenclatúra partídului

пацифікація

парале́лі
paraléle

П

па́ртія
partíd
парціа́льний тиск
presiúne parţiálă
пасажироо́біг
tráfic de călătóri
паса́ти
vấnturi alizée
пасива́ція
pasivizáre
паси́вне ви́борче пра́во
vot pasív
паси́вний
pasív
паси́вний за́хист
protécţie pasívă
паси́вний тра́нспорт
transpórt pasív
паси́вні дієприкме́тники
particípii pasíve
па́смо
lanţ (de múnţi)
па́спортна систе́ма
sistém de paşapoárte
пастериза́ція
pasterizáre

па́рки
párcuri

патентува́ння
brevetáre

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

патоге́нність
patogenitáte

парла́ментська демокра́тія
democraţíe parlamentáră

патри́цій
patricián

парла́ментська мона́рхія
monarhíe parlamentáră

патрона́т над ді́тьми
patronáj asúpra copíilor

парла́ментський контро́ль
contról parlamentár

па́уза
páuză

парнико́вий ефе́кт
eféct de séră

пацифіка́ція
pacificáre

па́тока
melásă, glucóză alimentáră
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педагогічні
П

педагогі́чні програ́мні за́соби
instruménte de programáre pedagógice

перекона́ння
convíngere

пейза́ж
peisáj

перекрива́ння електро́нних
орбіта́лей
suprapúnerea orbitálilor electrónici

пейза́жна лі́рика
lírică peisagístică
пекти́нові речови́ни
substánţe péctice
пелі́кула
películă
пента́н
pentán
пенто́за
pentóză
пепси́н
pepsínă
пепти́д
peptídă
пепти́дна гру́па
grúpă peptídică
пепти́дний зв’язо́к
legătúră peptídică
перви́нна біома́са
biomása primáră
перви́нна структу́ра моле́кули
білка́
structúră primáră molecúlară a proteínei
перви́нний а́том карбо́ну
atómul primár de Carbón
пе́рвісна
primitívă
пе́рвісна, основна́ власти́вість
primitíva, proprietátea fundamentálă
пе́рвісне суспі́льство
societáte primáră
Перебудо́ва
Restructuráre
перева́л
trecătoáre (în múnţi), pas
переви́щення меж необхі́дної
оборо́ни
depăşírea límitei de apăráre necesáră

перекристаліза́ція
recristalizáre
перелі́тні птахи́
pắsări călătoáre, migratoare
перело́м
fractúră
перемика́ч
butón rádio
перемі́шування
amestecáre
перемі́щення
deplasáre
перено́сне зна́чення сло́ва
séns figurát al cuvấntului
перено́с сло́ва
trécerea cuvíntelor díntr-un rấnd în áltul
переро́бне підприє́мство
întrepríndere de recicláre
перерозпо́діл електро́нної
густини́
redistribuírea densitắţii electrónice
переси́чений ро́зчин
solúţie saturátă
переставна́ власти́вість
додава́ння
proprietátea comutatívă a adunắrii
переставна́ власти́вість мно́ження
proprietátea comutatívă a înmulţírii
перестано́вка
permutáţie
перетво́рення
transformáre
перетво́рення поді́бності
transformáre de asemănáre
перетя́гування
acţiúnea de haşuráre şi târấre a téxtului

перего́нка
distiláre

перехідна́ зо́на
zónă de trécere

перегрупува́ння а́томів у моле́кулі
reorganizárea atómilor într-o molecúlă

перехідне́ дієсло́во
vérb tranzitív

передміхуро́ва за́лоза (проста́та)
glánda prostátică (prostátă)

перехідни́й елеме́нт
elemént de tranzíţie

передньоязико́вий при́голосний
consoáne antelinguále, labiodentále

перехідні́ фо́рми
fórme de tranzíţie, de trecere

передсе́рдя
átriu, auricul

пери́метр многоку́тника
perimétrul poligónului

пере́клад
tradúcere

пери́метр трику́тника
perimétrul triúnghiului
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пе́рша сигна́льна систе́ма
prímul sistém de semnalizáre

периста́льтика
peristaltísm

пе́рший зако́н Ньюто́на (зако́н
іне́рції)
príma lége a lui Newtón

перифери́чна нерво́ва систе́ма
sistém nervós periféric
перифері́йне обла́днання
echipaménte periférice
перифіто́н
perifíton
пері́од
perioádă
пері́од дро́бу
perioáda frácţiei
періодиза́ція
periodizáre
періоди́чна систе́ма хімі́чних
елеме́нтів
sistém al periodicitắţii eleméntelor
chímice
періоди́чний зако́н
légea periódicitắţii
пері́од напівро́зпаду
perioáda înjumătăţírii
пері́од старі́ння
perioáda de imbătrâníre
пері́од фу́нкції
perioáda fúncţiei
пері́од фу́нкції головни́й
perioáda de báză a fúncţiei
пері́од фу́нкції спі́льний
perioáda partajátă a fúncţiei
перламу́тр
sidéf, „máma pérlei”
перли́на
pérlă
пе́рмський пері́од
perioáda permiánă

пе́рший за́кон термодина́міки
príma lége a termodinámicii
пе́рші суча́сні лю́ди (неоантро́пи)
prímii oámeni modérni (neoantrópii)
першозві́рі
monotreme, prototerieni
пестици́ди
pesticíde
печені́ги
pecenégi

півмісяцеві

пери́метр чотирику́тника
perimétrul patrulatérului

П

печі́нка
ficát
п’є́са
piésă
пилевло́влювач
colectór de práf
пилко́ва тру́бка
tub polinic
пилова́ бу́ря
furtúnă de praf
писе́мне мо́влення
comunicáre verbálă scrísă
письме́нник
scriítor
пита́льне ре́чення
propozíţie interogatívă
пита́льні займе́нники
pronúme interogatíve
пито́ма електропрові́дність
речовини́
conductibilitátea eléctrică specífică
a substánţei

перокси́ди
peroxízi

пито́ма ене́ргія зв’язку́
energíe specífică de comunicáre (de
legătúră)

пероксисо́ма
peroxizómi

пито́мий о́пір
rezisténţă specífică

перпендикуля́р
perpendiculáră

пито́мий о́пір речовини́
rezisténţa specífică a substánţei

персона́ж
personáj

Півде́нний по́люс
Pólul Súd

персона́льний комп'ю́тер
calculatór personál

півко́ло
semicircumferínţă

персоніфіка́ція
personificáre

півко́лові кана́ли
canále semicirculáre

персоніфіко́вані угрупо́вання
grupúri personalizáte

півку́лі головно́го мо́зку
emisfére cerebrále

пе́рша космі́чна шви́дкість
príma vitéză cósmică

півмі́сяцеві кла́пани
valvúle semilunáre
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Північний
П

Півні́чний по́люс
Pólul Nórd

підсвідо́мість
subconştiénţă

Північноамерика́нська асоціа́ція
ві́льної торгі́влі (НАФТА)
Asociáţia de Líber Schímb NordAmericánă (NAFTA)

підсім’ядо́льне колі́но
genúnchi cotilidonál

піво́стрів
penínsulă

підшкі́рна жиро́ва кліткови́на
ţesút celuloadipós subcutanát

півплощина́
semiplán

підшлунко́ва за́лоза
pancreás

півпряма́
semidreáptă

підще́па
portaltói

півті́нь
penúmbră, semitón

пієлонефри́т
pielonefrítă

пігме́нти
pigménţi

пі-зв’язо́к
legătúra pi (π)

підво́дна окра́їна материка́
márginea acvátică a continéntului

піклува́ння
tutélă, curatélă

підзако́нний нормати́вноправови́й акт
act normatív-jurídic subordonat

пі́ксел
píxel

підзе́мні во́ди
ápe subteráne
підійма́льна си́ла крила́ літака́
fórţa ascensionálă a arípii
підки́слення
acidificáre
підкорене́вий ви́раз
exprésie de subradicál
підлуго́вування
alcalinizáre
підма́йстер
uceníc
Піднебе́сна імпе́рія
impériul celést
підне́сення до сте́пеня
ridicáre la putere
підне́сення до сте́пеня добу́тку
ridicárea prodúsului la o putére
підне́сення до сте́пеня сте́пеня
ridicárea putérii la o putére
підприє́мництво
activitáte de întreprinzătór

підсти́льна пове́рхня
suprafáţa de aşezáre

піктогра́ма
pictográmă, icoánă, „sémn”
піктографі́чне письмо́
scrisoáre pictográfică
пі́на
spúmă
піноутво́рення
formárea spúmei
піноцито́з
pinocitoză
пірамі́да
piramída
пірамі́да пра́вильна
piramídă regulátă
піриди́н
piridínă
піри́т
pirítă
піро́л
piról
піро́ліз
pirolíză
піроте́хніка
pirotehníe

підприє́мство
întrepríndere

пі́р’я
péne

підпрогра́ма
subprográmă

пі́сня
cấntec

підрі́вень енергети́чний
substrát energétic

пітека́нтроп
pitencatrop

підря́дне ре́чення
propozíţie subordonátă

пі́хва
vagín

підря́дність
subordonáre

пічни́й газ
gaz de furnál
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плебісци́т
plebiscít

пла́вальні пере́тинки
membráne înotătoare

плевра́льна порожни́на
cavitátea pleurálă

плавці́
înotătoáre

плезіоза́ври
plesiozáur

пла́гін
plugín

племінни́й сою́з
uniúne tribálă

пла́зма
plásmă

пле́м’я
trib

пла́зма кро́ві
plásmă sangvínă

плече́ си́ли
úmărul fórţei

плазмати́чна мембра́на
membránă plasmátică
плазмі́да
plasmídă
плазмо́ліз
plasmolíză
план «Барбаро́сса»
plánul „Barbaróssa”
планіме́трія
planimetríe
планкто́н
planctón
план «Ост»
plánul „Ost”
плантаці́йні культу́ри
cultúri de plantáţii
план те́ксту
plánul téxtului
планше́тний комп’ю́тер
calculatór tablétă
пласти́ди
plastíde
пла́стик
plástic
пластифіка́тор
plastifiánt
пласти́чний о́бмін
metabolism plástic
пластма́са
másă plástică
пла́тина
plátină

плита́ платфо́рми
pláca platfórmei

площина

пла́вальний міху́р
vezícă înotătoáre

П

плід
făt
плодове́ ті́ло
corp de fructuaţie
пло́ский конденса́тор
condensatór plat
пло́скі хви́лі
únde pláte
плоскогі́р’я
podíş, platóu
плоскосто́пість
platipodíe
пло́тер
plótter
пло́ща
ária
пл́оща квадра́та
ária pătrátului
пло́ща кру́га
ária cércului
пло́ща многоку́тника
ária poligónului
пло́ща паралелогра́ма
ária paralelográmului
пло́ща пове́рхні прямоку́тного
паралелепі́педа
ária supraféţei paralelipipédului
dreptunghiulár
пло́ща прямоку́тника
ária dreptúnghiului
пло́ща прямоку́тного трику́тника
ária triúnghiului dreptúnghic

платфо́рма (да́вні платфо́рми,
молоді́ платфо́рми)
platfórmă (platfórme véchi, tínere)

пло́ща трапе́ції
ária trapézului

плауни́
lichopodiofite

пло́ща трику́тника
ária triúnghiului

плаце́нта
placéntă

площина ́
plan

плебе́ї
plebíi

площина́ симе́трії
plan de simetríe
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площинна
П

площи́нна моле́кула
molecúlă plátă

повітроно́сна (основна́) ткани́на
ţesút de báză aerifer

плуто́ній
plutóniu

повітропла́вання
aeronaútică

плю́мбум
plúmb

пові́тря
áer

плюралі́зм
pluralísm

пові́тряна ма́са
másă de áer

пля́жі
pláje

пові́тряне ди́хання
respiráţie aeriánă

пля́ма
pátă

пові́тряне жи́влення
alimentáţie aeriánă

пневмоні́я
pneumoníe

пові́тряні ко́рені
rădăcíni aeriéne

пневмото́ракс
pneumotoráx

пові́тряні мішки́
saci áerieni

побі́чна опти́чна вісь
áxă óptică alăturátă

пові́тряно-реакти́вний двигу́н
motór cu reácţie aeroreactór

побі́чна підгру́па
subgrúpă secundáră
побі́чний проду́кт
prodús secundár
побудо́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі
construírea unéi imágini într-o oglíndă
plátă
побуто́ва ле́ксика
léxic uzuál
поведі́нка люди́ни
comportamént umán
поверхне́вий на́тяг рідини́
tensiúnea de suprafáţă a lichídului
поверхне́во акти́вна речовина́
(ПАР)
substánţă actívă de suprafáţă
пове́рхня до́тику
suprafáţă de contáct,de tangénţă

по́вна фо́рма прикме́тника
fórma complétă a adjectívului
по́вне відбива́ння
reflécţie totálă
по́вне домінува́ння
domináţă complétă
по́вне зате́мнення
eclípsă totálă
по́вне ім'я́ фа́йлу (специфіка́ція
фа́йлу)
númele complét al fişiérului (specificáţia
fişiérului)
по́вне перетво́рення
metamorfoză complétă
по́вне ре́чення
propozíţie complétă
повноголо́сся
în glás táre, déplin, plenisón

пове́рхня стика́ння речови́н
suprafáţa intrắrii în contáct
a substánţelor

поворо́т навко́ло поча́тку
координа́т
rotáţie în júrul oríginii de coordonáte

пове́рхня тіла
suprafáţa córpului

повто́рення
repetáre

повзуно́к
cursór

повто́ри (рефре́н)
repetắri (refrén)

повідо́млення
mesáj

поглина́льна ба́шта
turn de absórbţie

пові́ки
pleoápe

поглина́ч
absorbánt

по́вінь
inundáţie

погли́нута до́за випромі́нювання
dóză de rádiaţie absorbítă

по́вість
povestíre

пого́да
timp

по́вість-ка́зка
povestíre-básm

пода́ток
impózit
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подру́жжя
cúplu căsătorít

подві́йна спіра́ль ДНК
spirálă dúblă a ADN-ului

пое́зія
poezíe

подві́йне ди́хання
respiráţie dúblă

пое́ма
poém

подві́йне заплі́днення
fecundáre dúblă

поети́чна мо́ва
limbáj poétic

подві́йне кла́цання
clíc dúblu

пожежонебезпе́чний
nesiguránţă incendiáră

поді́бність
similitúdine

позакліти́нне тра́влення
digéstie extraceluláră

поді́бні трику́тники
triúnghiuri similáre

позая́дерна спадко́вість
ereditáte extranucleáră

поді́бні фігу́ри
figúri similáre

позба́влення батькі́вських прав
lipsírea drépturilor părintéşti

поді́бні чле́ни
térmeni similári

позба́влення во́лі
privárea libertắţii

поді́ї несумі́сні
eveniménte incompatíbile

позити́вний заря́д
sárcină pozitívă

поді́ї рівноймові́рні
eveniménte egál probábile

позиці́йна війна́
răzbói poziţionál

поді́ї рі́вноможли́ві
eveniménte egál posíbile

по́значка висоти́
sémnul înălţímii

по́ділка
diviziúne

позовна́ зая́ва
cérere de revendicáre

по́діл кліти́ни
diviziunea celúlei

пока́жчик ми́ші
indicatórul móuse-ului

по́діл кліти́ни на́впіл
diviziunea celúlalară binară

показни́к сте́пеня
exponéntul putérii

по́діл пра́ці
diviziúnea múncii

покара́ння
pedeápsă, sancţiúne

поді́я
evenimént

по́клади руди́
depózite de mineréu

поді́я, частот́а
evenimént, frecvénţă

покоза́чення
încăzăcíre

поді́я випадко́ва
evenimént aleatóriu

покривна́ ткани́на
ţesút protectór

поді́я достові́рна (вірогі́дна)
evenimént adevărát (veritabil)

покритонасі́нні (квітко́ві)
angiospérme (plante cu flóri)

поді́я елемента́рна
evenimént elementár

по́ле
câmp

поді́я неможли́ва
evenimént imposíbil

по́ле зі спи́ском
câmp cu lístă

поді́я протиле́жна
evenimént opús

полемі́чна літерату́ра
literatúră polémică

поді́я сприя́тлива
evenimént favorábil

по́ле то́чкового заря́ду
câmp de încărcáre punctifórmă

подка́сти (блогка́сти)
fişiére média digitále

поліамі́дне волокно́
fíbră poliamídică

подра́знення шкі́ри
iritárea piélii

полівінілхлори́д (поліхлорвіні́л)
clorúră de poliviníl (bifeníl policlorurát)

подрі́бнення
mărunţíre, fragmentáre, fracţionáre

полігібри́дне схре́щування
polihibridáre, încrucişare polihibridă

полігібридне

подві́йна сіль
sáre dúblă

П
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поліго́н відно́сних часто́т
poligónul frecvénţelor relatíve

полі́тика «умиротво́рення»
política „împăcắrii”

поліембріоні́я
poliembrioníe

полі́тико-географі́чне
і геополіти́чне поло́ження
aşezárea polítică, económică
şi geopolítică

полігон

поліесте́рове волокно́
fíbră poliestérică

П

поліетиле́н
polietilénă
поліконденса́ція
policondensáre
поліконфесі́йність
policonfesionalísm
поліло́г
conversáţie a mai múltor persoáne
поліме́ри
poliméri
полімериза́ція
polimerizáre
поліме́рний
poliméric
поліме́р (термопласти́чний,
термореакти́вний)
polimér (termoplástic, termoreactív)
поліморфі́зм
polimorfísm
полінуклеоти́д
polinucleotídă
полі́п
políp
поліплоїді́я
poliploidíe
поліпропіле́н
polipropilénă
по́ліс
pólis
полісахари́д
polizaharídă
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політи́чна геогра́фія
geografíe polítică
політи́чна емігра́ція
emigráre polítică
політи́чна па́ртія
partíd polític
політи́чна реабіліта́ція
reabilitáre polítică
політи́чна роздро́бленість
fărămiţare polítică
політи́чний режи́м
regím polític
полк
regimént, polc
поло́ги
náştere
полони́на
pájişte alpínă
поло́ній
polóniu
по́лум’я
flácără
полю́ддя
mulţíme
полюси́ ку́лі
pólurile sférei
полю́ція
polúţie
поляриза́тори
polarizatóri
поляриза́ція сві́тла
polarizárea lumínii

полісо́ма (полірибосо́ма)
polizóm

поля́рна моле́кула
molecúlă poláră

полістире́н
polistirén

поля́рна ніч
noápte poláră

Полі́ська Січ
Sécea Polésiei

поля́рна систе́ма координа́т
sistém polár de coordonáte

політеї́зм
politeísm

поля́рне ко́ло
cerc polár

політиза́ція
politizáre

поля́рний день
zíuă poláră

полі́тика децентраліза́ції
política de decentralizáre

поля́рний зв’язо́к
legătúră poláră

полі́тика регіоналіза́ції
política de regionalizáre

поля́рний кут
únghi polár

полі́тика «самоізоля́ції»
política „autoizolắrii”

поля́ сторі́нки
cấmpurile páginii
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порівня́ння натура́льних чи́сел
comparárea númerelor naturále

поми́лування
iertáre

поро́ги
práguri

пом’я́кшення води́
dedurizárea ápei

поро́да
rásă

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

порожни́на
cavitáte

поня́ття про пла́зму
concéptul de plásmă

порожни́сті кістки́
oase cavitare

поп–арт
pop-art

пороро́ка
pororócă

попере́джувальне або відля́куюче
заба́рвлення
coloráţie de avertizare

порохува́тий
prăfós

попере́дній (ви́сновок,
розраху́нок)
preliminár (-ă) (conclúzie, cálcul)
попере́чні хви́лі
únde transversále
по́піл
cenúşă

порожни́нне тра́влення
digéstie cavitară

по́рто–фра́нко
Porto-Franco
портре́т
portrét
пору́шення ста́ну рівнова́ги
încălcárea stắrii de echilíbru
порцеля́на
porţelán

популяці́йні хви́лі (хви́лі життя́)
fluctuaţii populaţionale

порцеля́нова сту́пка
tacấm de porţelán

популяці́йно-статисти́чний ме́тод
metóda populaţional-statístică

порцеля́нова ча́шка
cánă de porţelán

популя́ція
populáţie

порядко́вий но́мер елеме́нта
númărul de órdine al eleméntului

попу́тний газ
gaz asociát

поря́дкові числі́вники
numerále ordinále

по́ра
por

поря́док слів
órdinea cuvíntelor

по́ристість
porozitáte

посві́дчення
certificát

порівня́льний
comparatív

посила́ння
referínţă

порівня́льний ме́тод дослі́дження
metóda comparatívă de cercetáre
descriptívă

посила́ння на кліти́нку
referínţă la celúlă

порівня́ння відрі́зків
comparárea segméntelor
порівня́ння десятко́вих дро́бів
comparárea frácţiilor zecimále
порівня́ння звича́йних дро́бів
comparárea frácţiilor ordináre
порівня́ння куті́в
comparárea únghiurilor

П

порошкоподі́бний
sub fórmă de práf

популяриза́ція са́йту
popularizárea sité-ului

порівня́ння
comparáţie

послідовність

«Помара́нчева револю́ція»
revolúţia portocalíe

послання́
mesáj
послідо́вне з’є́днання провідникі́в
conexiúne în série a conductórilor
послідо́вність, обме́жена зве́рху
şir limitát de sus
послідо́вність, обме́жена зни́зу
şir limitát de jos
послідо́вність амінокисло́тних
за́лишків
succesivitátea résturilor de aminoacízi
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послідовність
П

послідо́вність збі́жна
şir convergént

по́таш
potásă, carbonát de potásiu

послідо́вність зроста́юча
şir crescătór

потенціа́л, різни́ця потенціалів
potenţiál, diferénţa în potenţiál

послідо́вність моното́нна
şir monotón

потенціа́л приро́дно-ресу́рсний
potenţiál de resúrse naturále

послідо́вність незроста́юча
şir necrescătór

потенціа́льна ене́ргія
energíe potenţiálă

послідо́вність необме́жена
şir nelimitát
послідо́вність нескінче́нна
şir infinít
послідо́вність нескінче́нно мала́
şir infinít de mic
послідо́вність неспадна́
şir nedescrescătór
послідо́вність нуклеоти́дів
succesivitáte de nucleotíde
послідо́вність обме́жена
şir mărginít
послідо́вність розбі́жна
şir divergént
послідо́вність скінче́нна
şir finít
послідо́вність спадна́
şir descrescătór
послідо́вність стаціона́рна
şir constánt
посмуго́вана м’я́зова тканина́
ţesút musculár striát
посо́бник
complíce
поста́ва
postúră, ţinută
постембріона́льний пері́од
perioádă postembrionáră
постембріона́льний ро́звиток
dezvoltáre postembrionáră
пості́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)
memórie permanéntă (ROM)
пості́йна ткани́на
ţesút permanént
пості́йний електри́чний струм
curént eléctric constánt

потенціа́льна ене́ргія
гравітаці́йної взаємоді́ї
матеріа́льних то́чок
energía potenţiálă a interacţiúnii
gravitaţionále a púnctelor materiále
потенціа́льна ене́ргія пру́жнодеформо́ваної пружи́ни
energía potenţiálă a unúi arc deformát
elástic
потенціа́льна ене́ргія ті́ла,
пі́днятого над земле́ю
energía potenţiálă a córpului ridicát
deasúpra pămấntului
потенціюва́ння
potenţiére
поті́к електро́нів
flúx de electróni
потові́ за́лози
glánde sudoripáre
пото́кова презента́ція
prezentáre în flux
пото́чна кліти́нка (комі́рка)
celúlă curéntă
пото́чне зна́чення величини́
valoárea curéntă a mărímilor
потрі́йний зв’язо́к
legătúră tríplă
похи́ла
óblică
похи́лий вік
vấrstă înaintátă
похідна́
derivátă
похідна́ добу́тку
deriváta prodúsului

постіндустріа́льні держа́ви
státe postindustriále

похідна́ дру́га
deriváta a dóua

постмодерні́зм
posmodernísm

похідна́ n-го поря́дку
deriváta de órdinul n

постула́т
postulát

похідна́ скла́деної фу́нкції
deriváta fúncţiei compúse

по́суд хімі́чний
vesélă chímică

похідна́ сполу́ка
compús derivát

посяга́ння
atác, încălcáre

похідна́ су́ми
deriváta súmei
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пра́вило екологі́чної пірамі́ди
régula piramídei ecológice

похідні́ гру́пи (ОУН)
grúpuri deriváte

пра́вило квантува́ння Бо́ра
régula de cuantizáre a lui Bohr

похідн́і елемента́рних фу́нкцій
deriváta fúncţiilor elementáre

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

похідні́ прийме́нники
prepozíţii proveníte din álte pắrţi
de vorbíre
похо́дження мо́ви
oríginea limbájului
початкова́ концентра́ція
concentráţie iniţiálă
початко́ве заванта́ження
descărcáre iniţiálă
поча́ток ві́дліку
începútul enumerắrii
поча́ток координа́т
oríginea de coordonáte
поча́ток про́́меня
oríginea semidréptei
поши́рене ре́чення
propozíţie dezvoltátă
поши́рення радіохви́ль
distribúţia úndelor rádio
поши́рення хімі́чних елеме́нтів
distribúţia eleméntelor chímice
пошто́вий кліє́нт
cliént de póştă
пошто́вий се́рвер
sérver de póştă
пошуко́ва поведі́нка
comportamént de căutáre
пошуко́ва систе́ма
motór de căutáre
пошуко́вий за́пит
cérere de căutáre
поя́ва (за́паху, заба́рвлення)
aparíţia (mirósului, culórii)
поя́снення
explicáţie
поясо́к
zonulă, clitelum
права́ люди́ни
drépturile ómului
права́ люди́ни і громадя́нина
drepturíle ómului şi cetăţeánului
пра́вила диференціюва́ння
réguli de diferenţiére
пра́вила знахо́дження
диференціа́ла
réguli de determináre a diferenţiálei
пра́вила інтегрува́ння
régulile integrắrii

пра́вило лі́вої руки́
régula mấinii stấngi

правотворчість

похідна́ ча́стки
deriváta cấtului

пра́вило моме́нтів
régula moméntelor

П

пра́вило Ле́нца
régula lui Lénz

пра́вило паралелогра́ма
régula paralelográmului
пра́вило пра́вої руки́
régula mâínii drepte
пра́вило све́рдлика
régula burghíului
пра́вильність мо́влення
vorbírea coréctă
пра́во
drept
правова́ держа́ва
stat de drept, jurídic
правови́й інститу́т
institút jurídic
правови́й прецеде́нт
precedént jurídic
правови́й ста́тус
statútul jurídic
правовідно́сини
rapórturi de drept
пра́во вла́сності
drept de proprietáte
правозастосува́ння
aplicárea légii
правозахисни́й рух
mişcárea drépturilor ómului
правозахисни́к
apărătór de drépturi
правозна́вство
drépt, jurisprudénţă
правонасту́пництво
succesiúne de drept
право́пис
ortografíe, scríere coréctă
правопору́шення
infracţiúne
правосу́ддя
justíţie
правотво́рчість
legiferáre
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правочин
П

правочи́н
tranzácţie jurídică

приватиза́ція
privatizáre

«Пра́зька весна́»
„Primăvára din Prága”

привла́снювальне господа́рство
gospodăríe privátă

прамо́ва (мо́ва-осно́ва)
límbă de báză

при́голосний
consoánă

прапоре́ць
steguléţ, pavilión

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

праслов’я́нська мо́ва
límba slavónă véche

прида́тки яє́чка
epididím

працівни́к
lucrătór, angaját

приєдна́ння електро́нів
alăturárea electrónilor

предикат́и рівносил́ьні
predicáte echivalénte

приєдна́ння реа́кція
reácţie de alăturáre

предика́т тото́жно і́стиний
predicát idéntic reál

при́зма
prísmă

предика́т тото́жно хи́бний
predicát idéntic fals

при́зма похи́ла
prísmă óblică

пре́дки людиноподі́бних мавп
strămóşi ai măimúţelor antropoide
hominide

при́зма пра́вильна
prísmă regulátă

предме́т біоло́гії
obiéctul biologíei
предме́тна га́лузь
doméniu de activitáte
предме́т правово́го регулюва́ння
obiéctul reglementắrii legále
представни́к
reprezentánt
представни́цтво у суд́і
reprezentárea în instánţă
презента́ція
prezentáre
Президе́нт Украї́ни
Preşedíntele Ucraínei
презу́мпція невинува́тості
prezúmţia de nevinovăţíe
пре́рія
prérie
пре́фікс
prefíx
префікса́льний спо́сіб
словотво́рення
mijlóc de formáre a cuvíntelor prin
prefixáre

при́зма пряма́
prísmă dreáptă
прийма́ти електро́ни
primí electróni
прийме́нник
prepozíţie
прийо́мна сім’я́
famílie adoptívă
при́казка
provérb
при́кладка
apoziţíe
прикладне́ зна́чення хі́мії
valoárea chimíei aplicáte
прикладне́ програ́мне
забезпе́чення
prográme de aplicáţii
прикме́тник
adjectív
при́лад
aparát
прила́ддя
accesórii
при́листки
stipe

префікса́льно-суфікса́льний
спо́сіб словотво́рення
mijlóc de formáre a cuvíntelor prín
prefixáre-sufixáre

приляга́ння
aderáre

префікса́ція
prefixáre

прими́рення
împăcáre

преципіта́т
precipitát

примо́вка
epigrámă

прима́ти
primáte
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примусо́ві за́ходи меди́чного
хара́ктеру
măsúri forţáte de natúră medicálă
при́нтер
imprimántă
при́нцип IP-адреса́ції
princípiul adresắrii IP
при́нцип Гю́йгенса
princípiul lui Huygéns

приро́дний ко́мплекс
(географі́чний ландша́фт)
compléx naturál (landşáft (peisáj)
geográfic)
приро́дний рух (відтво́рення)
насе́лення
mişcárea naturálă a populáţiei
природни́ча нау́ка
ştiínţă naturálă
природни́чо-науко́вий підхі́д
abordáre naturál-ştiinţífică

при́нцип Гю́йгенса-Френе́ля
princípiul Huygens-Fresnel

приро́дні (географі́чні)
компоне́нти
componénte naturále (geográfice)

при́нцип ді́ї теплово́го двигуна́
princípiul motórului térmic

приро́дні зо́ни (географі́чні зо́ни)
zóne naturále (zóne geográfice)

при́нцип еконо́міки кейре́цу
princípiul economíei lui Kéizer

приро́дні ресу́рси
resúrse naturále

при́нцип (Ле Шательє́, Па́улі,
протите́чії, теплоо́бміну)
princípiu (Le Chatelier, Pauli,
contracurént, schímbului de căldúră)

приро́дні умо́ви
condíţii naturále

при́нцип радіозв’язку́
princípiul comunicáţiilor rádio
при́нцип суперпози́ції полі́в
princípiul suprapúnerii cấmpurilor
при́нцип суперпози́ції потенціа́лів
princípiul suprapúnerii potenţiálelor
при́пис
cerínţă, órdin, instrúcţie
припли́ви і відпли́ви
flúxurile şi reflúxurile
припу́щення
presupúnere, supozíţie, ipotéză
при́ріст аргуме́нту
créşterea arguméntului
при́ріст фу́нкції
créşterea fúncţiei
приро́дна екосисте́ма
ecosistém naturál
приро́дна копа́лина
mineréu naturál
приро́дне забру́днення
poluárea naturală
приро́днє джерело́
súrsă naturálă
приро́дний газ
gáz naturál

пристрій

примусо́ві за́ходи виховно́го
хара́ктеру
măsúri forţáte de natúră educaţionálă

П

приро́дно-запові́дний фонд
Украї́ни
fóndul naturál de rezerváţii al Ucraínei
приро́дня радіоакти́вність
radioactivitáte naturálă
природокористува́ння
valorificárea natúrii
природоохоро́нні терито́рії
teritórii protejáte, arii protejate
присві́йні займе́нники
pronúme posesíve
присві́йні прикме́тники
adjectíve posesíve
присво́єння
însuşíre
приско́рення
acceleráţie
приско́рення ві́льного паді́ння
acceleráţia cădérii líbere
приско́рення прямоліні́йного ру́ху
acceleráţia mişcắrii rectilínii
прислі́вник
advérb
прислі́в’я
zicálă, zicătoáre
пристінко́ве тра́влення
digéstie parenterálă

приро́дний добі́р
selécţie naturálă

пристосува́ння до навко́лишнього
середо́вища
adaptárea la médiul înconjurătór

приро́дний запові́дник
rezerváţie naturálă

при́стрій
dispozitív

приро́дний імуніте́т
imunitáte naturálă

при́стрій управлі́ння
unitáte de contról
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пристрої
П

при́строї вве́дення та ви́ведення
інформа́ції
aparáte de introdúcere şi de extrágere
a informáţiei

прові́нція
províncie

при́судок
predicát

прогно́з пого́ди
prognóză méteo

прися́жні
juráţi

програва́ч мультиме́діа
(медіапле́єр)
média pláyer

при́тча
parábolă
притяга́ння
atrácţie
прихо́ваний файл
fişiér ascúns
прихо́вані си́мволи
simbóluri ascúnse
прище́па
altói
пріо́ни
prióni

програ́ма
prográm
програ́ма-переклада́ч
prográm de tradúcere
програ́ми захо́плення зву́ку
і ві́део (гра́бери)
prográme de captáre aúdio şi vídeo
(grábber)
програ́ми конверта́ції фа́йлів
prográme de convérsie a fişiérelor

про́ба
próbă, test

програ́ми опрацюва́ння
мультимеді́йних да́них
prográme de prelucráre a dátelor
multimédia

про́ба Манту́
téstul Mantú

програмі́ст
programatór

пробі́рка
eprubétă

програ́мне забезпе́чення
sóft

пробіркотрима́ч
supórt, fixatór de eprubétă

програ́мні за́соби навча́льного
призна́чення
mijloáce de prográmare educaţionále

про́бка
dop
про́бна або trial (англ. trial випро́бування) ліце́нзія
licénţă de próbă sáu triál (triál- din
engléză - încercáre)
про́бний експериме́нт
experimént de próbă
«Пробу́дження А́зії»
„Trezírea Asiei”
прова́йдер
províder
провідна́ зо́на
zónă conducătoáre
провідна́ ткани́на
ţesút conducătór
провідни́й пучо́к
fascícul conducătór
провідни́к
ghid, conducătór
провідники́ та діеле́ктрики
в електри́чному по́лі
conductóri şi dieléctrici în câmp eléctric
прові́дність (електри́чна, те́пло-)
conductivitáte (eléctrică, de căldúră)
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прогестеро́н
progesterón

програмува́ння
programáre
прогу́л
absénţă nemotivátă
про́дих
stomátă
продихо́ва щіли́на
ostiolă
продихо́ві кліти́ни
celúle stomátice
продово́льча розкла́дка
schémă alimentáră
продукти́вність екосисте́ми
productivitátea ecosistémelor
проду́кти харчува́ння
prodúse alimentáre
проду́кт переро́бки
prodús de prelucráre
продуце́нти
producătóri
прое́кт
proiéct
проекці́йний апара́т
aparát de proiécţie
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про́мінь координа́тний
semidreáptă de coordonáte

прое́кція ка́тета на гіпотену́зу
proiécţia catétei pe ipotenúză

прони́кність
permeabilitáte

прожитко́вий мі́німум
mínim de subzisténţă

пропа́н
propán

про́за
próză

пропа́н-бута́нова фра́кція
frácţia propán-bután

прозо́ва мо́ва
limbájul prózei

пропа́нова кислота́
acíd propánic

прокаріо́ти
procarióte

пропе́н (пропіле́н)
propilén

прока́т мета́лів
laminárea metálelor

пропі́л
propíl

Прокурату́ра Украї́ни
Procuratúra Ucraínei
про́мені доповня́льні
semidrépte complementáre
про́мені парале́льні
semidrépte paraléle
про́мені перпендикуля́рні
semidrépte perpendiculáre
промисло́ва револю́ція
revolúţie industriálă
промисло́ве видобува́ння
extrácţie industriálă
промисло́вий ву́зол
nod industriál
промисло́вий ко́мплекс
compléx industriál
промисло́вий пункт
punct industriál
промисло́вий райо́н
raión industriál
промисло́вість
indústrie
промисло́во-фіна́нсова гру́па
grup industriál şi financiár
проміжне́ успадкува́ння
moştenire intermediară
проміжни́й мо́зок
creiér intermediár
проміжни́й хазя́їн
gazdă intermediáră

прості

прое́кція
proiécţie

П

пропі́н
propín
пропласти́ди
proplastíde
пропліопіте́ки
propliopitéci
пропорці́йна ви́борча систе́ма
sistém electorál proporţionál
пропо́рція
propórţie
пропріореце́птори
proprioreceptóri
проро́сток
gérmen
Просві́тництво
iluminism
«проспе́риті»
„prospériti”
проста́ речовина́
substánţă símplă
просте́ о́ко
óchi símplu, ocel
просте́ ре́чення
prozíţie símplă
просте́ суцві́ття
inflorescénţă símplă
прости́й життє́вий цикл
cíclu símplu de viáţă
прости́й зв’язо́к
legătúră, conexiúne símplă
прости́й при́судок
predicát símplu

проміжни́й хара́ктер
успадкува́ння
caractér intermediár moştenít

прости́й суперфосфа́т
superfosfát símplu

проміжні́ кліти́ни
celúle intermediáre

прості́ білки́
proteíne símple

промі́ле (‰)
promílă

прості́ ві́руси
víruşi símpli

про́мінь
ráză

прості́ механі́зми
mecanísme símple
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простір
П

про́стір елемента́рних поді́й
spáţiul eveniméntelor elementáre

професіоналі́зм
profesionalísm

прості́ числі́вники
numerále símple

профіла́ктика
profilaxíe

просторі́ччя
vorbíre símplă

прохідні́ ри́би
péşti migratori

просторо́ва будо́ва
structúră spaţiálă

прохо́дження сві́тла че́рез
пло́скопарале́льну пласти́ну
trécerea lumínii príntr-o plácă paralélă

просторо́ва ізомері́я
izomeríe spaţiálă
просторо́ва моле́кула
molecúlă spaţiálă
просторо́вий йон
ión spaţiál
просту́пок
contravénţie, delíct
протеї́д
proteid, proteină
протектора́т
protectorát
протекціоні́зм
protecţionísm
протерозо́йська е́ра
éra proterozóică
протестанти́зм
protestantísm
протиді́я
opozíţie
протиле́жний проце́сс
procés opús
протиста́влення
opúnere, antitéză
проти́сти
protíste
про́тій
prótiu
прото́ка
strâmtoáre
протоко́л
protocol
протоліти́чна тео́рія
teoría protoelítică

прохо́дження сві́тла че́рез
трику́тну при́зму
trécerea lumínii príntr-o prísmă
triunghiuláră
процеду́ра
procedúră
проце́сор
procesór
пружи́нний ма́ятник
pendúl cu arc
пру́жні деформа́ції
deformắri elástice
пряма́
dreáptă
пряма́ мо́ва
vorbíre diréctă
пря́ма пропорці́йна зале́жність
dependénţă diréct proporţionálă
пря́ма пропо́рція
proporţionalitáte diréctă
пряма́ реа́кція
reácţie diréctă
пряме́ зна́чення сло́ва
sénsul diréct al cuvấntului
прями́й ро́звиток
dezvoltáre diréctă
пря́мі, що перетина́ються
drépte ce se intersecteáză
пря́мі перпендикуля́рні
drépte perpendiculáre
прямоку́тний паралелепі́пед
paralelipipéd dreptúnghic

прото́н
protón

прямоку́тник
dreptúnghi

протонува́ння
protonáre

прямоку́тні координа́ти
coordonáte rectanguláre

протопла́ст
protoplást

прямоліні́йний рух
mişcáre rectilínie

профа́за
profáză

псевдонау́ка
pseudoştiínţă

професі́йна спі́лка (профспі́лка)
sindicát profesionál

псевдоподі́ї
pseudopode

професі́йний теа́тр
teátru profesionál

псилофі́ти
psilofíte
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психо́з
psihóză
психолінгві́стика
psiholingvístică
птахи́
pắsări
птахівни́цтво
avicultúră
пташи́ні база́ри
piéţe de pắsări (monuménte ale natúrii)
птероза́ври
pterozáuri

п’ятичленний

психастені́я
psihasteníe

П

публіка́ція
publicáţie
публіцисти́чний стиль
stílul publicístic
публі́чна адміністра́ція
administráţie públică
публі́чний поря́док
órdine públică
пу́головок
mormolóc
пульвериза́тор
pulverizatór
пульсу́ючий струм
cúrent pulsatór
пунктогра́ма
punctográmă
пунктуаці́йна поми́лка
greşeálă de punctuáţie
пунктуа́ція
punctuáţie
пупови́на
cordón ombilicál
пури́н
purínă
пури́нова осно́ва
báze purínice
пуск
stárt
пусте́лі
pustíi
путч
púci
пух
puf
п’ятивале́нтний елеме́нт
elemént pentavalént
п’ятирі́чка
cincinál
п’ятичле́нний цикл
cíclul cu cínci mémbri
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рад

рад
rad

Р

Р

радо́н
radón

Ра́да Безпе́ки
Ráda Securitắţii

радяніза́ція
sovietizáre

Ра́да Євро́пи
Ráda Európei

ра́йдужка
íris

Ра́да націона́льної безпе́ки
і оборо́ни Украї́ни
Consíliul Naţionál de Securitáte
şi Apăráre al Ucraínei

райо́н економі́чний
regiúne económică

радика́л
radicál
радика́л (хімі́чний)
radicál (chímic)
радика́льний механі́зм
mecanísm radicál
радіа́льна симетрі́я
simetríe radiálă
радіа́́н
radián
радіа́нна мі́ра
măríme în radiáni
ра́дій
rádiu
радіоакти́вне випромі́нювання
radiáţie radioactívă
радіоакти́вний ро́зпад
dezintegráre radioactívă
радіоакти́вні нуклі́ди
nuclízi radioactívi, radionuclízi
радіоакти́вність
radioactivitáte

районува́ння
raionáre
раке́та
rachétă
раке́тний реакти́вний двигу́н
motór-rachétă cu reácţie
рак моло́чної за́лози
cáncerul glandei mamare
рак проста́ти
cáncerul prostátei
ранжи́рування ря́ду да́них
clasificárea şírului de dáte
ра́ннє Відро́дження
renáştere timpuríe
ра́нній залі́зний вік
epóca de fier timpuríe
Ра́нній Но́вий час
(Ранньомоде́рнова доба)
perioádă modérnă timpuríe
ра́си люди́ни
ráse umane
растериза́ція
rasterizáre

радіолока́ція
radiolocáţie

растр
rástru

ра́діус ко́ла
ráza circumferínţei

ра́строва гра́фіка
gráfică de rástru

ра́діус а́тома
ráză atómică

ра́стровий графі́чний реда́ктор
redáctor gráfic de rástru

ра́діус ко́нуса
ráza cónului

ратифіка́ція
ratificáre

ра́діус кру́га
ráza cércului

рахі́т
rahitísm

ра́діус ку́лі
ráza sférei

раціона́льне харчува́ння
alimentáţie raţionálă

ра́діус цилі́ндра
ráza cilíndrului

реабіліта́ція
reabilitáre

раднарго́спи
consílii económice

реабсо́рбція
reabsorbţie

114

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 114
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

«Револю́ція на гран́іті»
Revolúţia pe granít

реакліматиза́ція ви́дів
reaclimatizárea speciílor

«револю́ція цін»
revolúţia préţurilor

реакти́в
reactív

регенера́тор
regeneratór

реакти́вна си́ла тя́ги
fórţă reactívă de tracţiúne

регенера́ція
regeneráre

реа́кції ма́тричного си́нтезу
reácţiile de sintéză matricală
реакці́йна зда́тність
capacitáte de reácţie
реакці́йна су́міш
améstec de reácţie
реакці́йний центр
céntrul de reácţie
реа́кція (екзотермі́чна,
ендотермі́чна, естерифіка́ції,
замі́щення, ланцюго́ва,
необоро́тна, о́бміну, оборо́тна,
о́кисно-відно́вна, приє́днання,
ро́зкладу, сполу́чення, «срі́бного
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")
реа́кція по́ділу ядра́
reácţia diviziúnii nucléului
реалі́зм
realísm
ре́бра
coáste
ребро́ двогра́нного кута́
múchia únghiului diédru
ребро́ многогра́нника
múchia poliédrului
ребро́ осно́ви пірамі́ди
múchia bázei piramídei
ребро́ пірамі́ди бічне́
múchia laterálă a piramídei
ребро́ при́зми
múchia prísmei
ребро́ прямоку́тного
паралелепі́педа
múchia paralelipipédului dreptunghiulár

регіона́льний ландша́фтний парк
parc landşáftic regionál
регуля́рна будо́ва
structúră simétrică
регулято́рні ге́ни
géne reglatoáre
регулято́рні систе́ми
sistéme de regláre

результативність

реакліматиза́ція
reaclimatizáre

Р

редагува́ння
redactáre
реда́ктор
redáctor
реда́ктор те́кстів (те́кстовий
реда́ктор)
redáctor de téxte
редиза́йн
reproiectáre
редукці́йний по́діл
diviziúnea reducţională
редуце́нти
reducătóri
реемігра́ція
reemigráre
реєстро́ве коза́цтво
cazáci înregistráţi
режи́м
regím
режи́м окре́мого прожива́ння
подру́жжя
mod de reşedínţă individuál al sóţilor
режи́м рі́чки
regímul rấului, flúviului
резе́рвна ко́пія
cópie de rezérvă
резе́рвний об’є́м
volúm de rezérvă
резона́нс
rezonánţă
резона́нс у ко́лі змі́нного струму
rezonánţă în cércul curéntului alternátiv

ребро́ тригра́нного кута́
múchia únghiului triédru

резона́тори
rezonatóri

револю́ція
revolúţie

результа́ти
rezultáte

«Револю́ція гі́дності»
Revolúţia demnitắţii

результати́вність алгори́тму
eficacitátea algorítmului
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резус-конфлікт
Р
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ре́зус-конфлі́кт
conflíct Rhesus

рентгено́метр
contór de ráze (cóntor Roentgén)

ре́зус-фа́ктор
fáctor Rhésus

реоста́т
reostát

реіндустріаліза́ція
reindustrializáre

репара́ція
reparáţie

«рейгано́міка»
„reiheconómica”

репатріа́нти
repatrianţi

реквізи́ція
rechizíţie

репе́р
repér

рекомбіна́ція
recombináre

ре́пліка
réplică, nótă

реконкі́ста
reconchístă

репліка́ція
replicáre

реконстру́кція підприє́мства
reconstruírea întreprínderii

репродукти́вна поведі́нка
comportamént reproductív

реко́рдер
recórder

репродукти́вна систе́ма
sistém reproductív

рекреаці́йні ресу́рси
resúrse de recreáţie

репродукти́вні кліти́ни
celúle reproductíve

ректифікаці́йна коло́на
coloána de rectificáre

репти́лії
reptíle

ректифіка́ція
rectificáre

респу́бліка
repúblică

рекультива́ція
recultiváre

реставра́ція
restauráre

рекуре́нтний
recurént

реститу́ція
restituíre

релі́гії світов́і, регіона́льні
relígii universále, regionále

реструктуриза́ція
restructuráre

релігі́йні ві́йни
războáie religioáse

реструктуриза́ція промисло́вості
restructurárea industríei

релі́гія
relígie

ресурсозабезпе́ченість
disponibilitátea resúrselor

релі́кти
relícte

ресурсозбере́ження
păstrárea resúrselor

рельє́ф
reliéf

ретикуля́рна ткани́на
ţesút reticulár

релятиві́ська меха́ніка
mecánica relativístă

ретикуля́рна форма́ція
formaţiúne reticulátă

рема́рка
remárcă, nótă

рефере́ндум
referéndum

ремесло́
meseríe

рефле́кс
refléx

ренатура́ція білкі́в
renaturárea proteínelor

рефлекто́рна дуга́
arc refléx

Ренеса́нс
Renáştere

рефо́рма
refórmă

ре́нта
réntă

Реформа́ція
reformáre

рентге́н
roentgén

реце́птор
receptór

рентге́нівське випромі́нювання
radiáţii radiográfice

рецеси́вний але́ль
alélă recesívă
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рі́вень мо́ви
nivél lingvístic

ре́чення
propozíţie

рівни́ни перви́нні, втори́нні
câmpíi primáre, secundáre

речовина́ в магні́тному по́лі
substánţa în cấmpul magnétic

рі́вні ве́ктори
véctori egáli

речовина́ (змі́нного скла́ду,
неоргані́чна, органі́чна,
пості́йного скла́ду, проста́,
складна́)
substánţă (cu compozíţie variábilă,
anorgánică, orgánică, cu compozíţie
permanéntă, símplă, compléxă)

рі́вні відрі́́зки
segménte egále

реші́тка Пенне́та
grila lui Punnett

рі́вні многоку́тники
poligoáne egále

рибо́за
ribóză

рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії
nivélurile de organizáre a matériei vii

рибонуклеї́нова кислота́ (РНК)
acíd ribonucleic (ARN)

рівнова́га хімі́чна
echilíbru chímic

рибонуклеоти́д
ribonucleotídă

рівнова́жна су́міш
améstec chímic

рибосо́ма
ribozómi

рівнозмі́нний рух
mişcáre unifórmă variátă

рибосо́мна РНК
ARN ribozómal

рівномі́рний прямоліні́йний рух
mişcáre rectilínie unifórmă

ризо́їди
rizoizi

рівном́ірний рух по ко́лу
mişcáre circuláră unifórmă

ри́ма
rímă

рівноприско́рений рух
mişcáre unifórm accelerátă

римува́ння
rimáre

рівня́ння
ecuáţie

риніофі́ти
riniofíte

рівня́ння Берну́ллі
ecuáţia lui Bernoulli

рі́вні ко́мплексні чи́сла
númere compléxe egále
рі́вні кути́
únghiuri egále

рині́т
rinítă

рівня́ння диференціа́льне
ecuáţie diferenţiálă

ри́нкова економі́чна систе́ма
sistém económic de piáţă
ри́нкові відно́сини
reláţii de piáţă

рівня́ння Ейнште́йна для
фотоефе́кту
ecuáţia lui Einstein pentru eféctul
fotoeléctric

рису́нок
desén

рівня́ння з двома́ змі́нними
ecuáţie cu dóuă variábile

ритм
rítm

рівня́ння ірраціона́льне
ecuáţie iraţionálă

ритмі́чність
ritmicitátea

рівня́ння Клапейро́на
ecuáţia lui Clapeyron

ритмомело́дика
melodía vorbírii

рівня́ння ліні́йне з двома́
змі́нними
ecuáţie liniáră cu dóuă variábile

рито́рика
retórică
ритуа́л
rituál

рівня́ння ліні́йне з одніє́ю
змі́нною
ecuáţie liniáră cu o variábilă

рифт
rift

рівня́ння логарифмі́чне
ecuáţie logarítmică

рівняння

рециди́в зло́чинів
recidivárea crímelor

Р
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рівня́ння найпрості́ше
тригонометри́чне
ceá mái símplă ecuáţie trigonométrică
рівня́ння показнико́ві
ecuáţie exponenţiálă

рівняння

рівня́ння показнико́во-сте́пеневе
ecuáţii exponenţiál-putére

Р

рівня́ння ста́ну ідеа́льного га́зу
(рівня́ння Мєндєлє́єваКлапейро́на)
ecuáţia stắrii gázului ideál (ecuáţia
Menelyev-Clapeyron)
рівня́ння стоя́чої хви́лі
ecuáţia de úndă staţionáră

ріст
créştere
річ
obiéct, lúcru
рі́чище
álbie
рі́чка
râu
річкова́ доли́на
válea rấului
річкова́ систе́ма
sistém fluviál
річкови́й басе́йн
bazín fluviál

рівня́ння теплово́го бала́нсу
ecuáţie de grádul al tréilea

річкови́й стік
scúrgere fluviálă

рівня́ння тригонометри́чне
однорі́дне n-го сте́пеня
ecuáţie trigonométrică omogénă
de grádul n

річне́ кільце́
inél anuál

рід
gen

робо́та си́ли при перемі́щенні ті́ла
lúcrul fórţei la deplasáre a córpului

рідина́
lichíd
ріди́нно-мозаї́чна моде́ль будо́ви
кліти́нних мембра́н
modélul mozáicului fluid al structúrii
membránelor celuláre
рід іме́нників
génul substantívelor
рідке́ ми́ло
săpún lichíd
рідке́ па́ливо
combustíbil lichíd
рідке́ скло́
stíclă lichídă
рі́дкісний елеме́нт
elemént rar
різни́ця
diferénţă
різни́ця квадра́тів
diferénţă de pătráte

робо́та сил електри́чного по́ля
lucrárea fórţelor cấmpului eléctric

робо́та си́ли пру́жності
lúcrul fórţei de elasticitáte
робо́та си́ли тертя́
lúcrul fórţei de frecáre
робо́та си́ли тяжі́ння
lúcrul fórţei de gravitáţie
робо́та стру́му
lúcrul curéntului
робо́ча гру́па
grúp de lúcru
робо́ча о́бласть
spáţiu de lúcru
робо́ча ста́нція
stáţie de lúcru
робо́чий лист
fíşa de lúcru
робо́чий стіл
suprafáţă de lúcru, prográm de múncă
робо́чий час
timp de lúcru

різни́ця кубі́в
diferénţă de cúburi

рогі́вка
cornée

різни́ця многочле́нів
diferénţă de polinoáme

роди́на хімі́чних елеме́нтів
famílie, série, grúpă de eleménte

різни́ця потенціа́лів
diferénţa în potenţiál

ро́дій
ródiu

різнова́ги
diferénţe

родова́ грома́да (рід)
comunitáte tribálă

різці́
dínţi incisívi

родови́й відмі́нок
cázul genitív

рік А́фрики
ánul Africii

родо́вище
depózit
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розді́льна зда́тність зобра́ження
rezolúţia imáginii

розве́дений ро́зчин
solúţie diluátă

розді́льна зда́тність при́нтера
rezolúţia imprimántei

«розви́нений соціалі́зм»
„socialísm dezvoltát”

роздільностате́ві органі́зми
organísme cu sex separat

ро́звиток
dezvoltáre

розжа́рений
prăjít, ars

ро́звиток з непо́вним
перетво́ренням
dezvoltáre cu metamorfoză incomplétă

розжа́рювання речовини́
încălzírea (amestecárea) substánţei

ро́звиток з по́вним перетво́ренням
dezvoltáre cu transformáre complétă
ро́звиток росли́ни
dezvoltárea plántelor
ро́зв'язок рівня́ння
solúţia ecuáţiei
ро́зв'язок рівня́ння з двома́
змі́нними
solúţia ecuáţiei cu dóuă variábile
ро́зв'язок систе́ми рівня́нь
solúţia sistémului de ecuáţii
розв’я́зування зада́чі
rezolvárea problémei
розгалу́жена будо́ва карбо́нового
ланцюга́
structúră ramificátă a lánţului de carbón
розгалу́жені алгори́тми
algorítmi ramificáţi
розгалу́ження карбо́нового
ланцюга́
ramificárea lánţului de carbón
розго́ртка ко́нуса
desfăşuráta cónului
розго́ртка ку́ба
desfăşuráta cúbului
розго́ртка многогра́нника
desfăşuráta poliédrului
розго́ртка прямоку́тного
паралелепі́педа
desfăşuráta paralelipipédului
dreptúnghic

розклада́ння
descompúnere
розклада́ння ве́ктора
descompúnerea véctorului
розклада́ння на мно́жники
многочле́на
descompúnerea polinómului în fáctori

розмноження

ро́за вітрі́в
róza vấnturilor

Р

розклада́ння на мно́жники різни́ці
квадра́тів
descompúnerea diferénţei pătrátelor
în fáctori
розклада́ння на мно́жники різни́ці
кубі́в
descompúnerea diferénţei cúburilor
în fáctori
розклада́ння на мно́жники су́ми
кубі́в
descompúnerea súmei cúbului în fáctori
розкла́дка клавіату́ри
aranjárea (amenajárea) tastatúrii
ро́зклад числа́ на прості́ чи́сла
descompúnerea númărului în númere
príme
розкриття́ дужо́к
deschíderea parantézelor
розкурку́лення
desculacizáre
ро́змах ви́бірки
mărímea eşantiónului
ро́змір зобра́ження
dimensiúnea imáginii

розго́ртка цилі́ндра
desfăşuráta cilíndrului

ро́зміри сторі́нки
dimensiúnile páginii

розго́ртка чотирику́тної піраміди
desfăşuráta piramídei patrulatére

ро́змір си́мвола
dimensiúnea simbólului

ро́зділ докуме́нта
secţiúnea documéntului

ро́змір табли́ці
dimensiúnea tabélului

розді́лення су́міші
separárea améstecului

розмі́́щення
permutắri

розділо́вий знак
sémn de punctuáţie

розмі́щення зв’язку́
locáţia conexiúnii

розді́льна зда́тність екра́ну
rezolúţia ecránului

розмно́ження
înmulţíre, reproducere
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розмовна
Р

розмо́вна ле́ксика
léxic orál

розсі́яний хімі́чний елеме́нт
elemént chímic dispersát

розмо́вно-побуто́вий стиль
stíl populár, colocviál

«Розстрі́ляне відро́дження»
„renáştere împuşcátă”

розпаро́вування електро́нів
evaporárea electrónilor

розташува́ння зобра́ження
на сторі́нці
poziţionárea imáginii pe págină

ро́зплав
fuziúne
розповідне́ ре́чення
propozíţie enunţiatívă
розповсю́дження (хімі́чних
елеме́нтів, речови́н)
distribúţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)
розпо́діл випадко́вої величини́
distribuírea mărímii aleatórii
розпо́діл електро́нної густини́
distribúţia densitắţii electrónice
розпо́діл за ймові́рностями
distribuírea dúpă probabilitắţi
розпо́діл випадко́вої величини́
distribuírea variábilei aleatórii
розподі́льна власти́вість
мно́ження відно́сно відніма́ння
proprietátea distributívă a înmulţírii fáţă
de scădére
розподі́льна власти́вість
мно́ження відно́сно додава́ння
proprietátea distributívă a înmulţírii fáţă
de adunáre
розпоря́дження майно́м
administrárea búnurilor
розраху́нок за хімі́чним
рівня́нням
cálculul confórm ecuáţiei chímice
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ро́зтяг
răspândíre
ро́зчин
solúţie
розчи́нення
dizolváre
розчи́нна речовина́
substánţă solúbilă
розчи́нник
solvént, dizolvánt
розчи́нність
solubilitáte
розшарува́ння су́міші
stratificárea améstecului
розши́рення і́мені фа́йлу
exténsia númelui de fişiér
розще́плення
dezintegráre, scindáre
рома́н
román
рома́нс
románţă
рома́нський стиль
stil román
рома́нські мо́ви
límbi románice
романти́зм
romantísm

розрива́ючий добі́р
selécţia disruptivă

романти́чний геро́й
eróu romántic

розри́в зв’язќу
rúperea legătúrii

рома́н-хро́ніка
román cronológic

розрі́джений газ
gaz rarefiát

ромб
romb

розря́д деся́тих
órdinul zecímilor

роса́
róuă

розря́ди числа́
órdinul enúmărului

росли́ни-біореа́ктори
plánte bioreactoáre

розря́дка
descărcáre

росли́нне угрупо́вання
comunităţi de plánte

розря́д сотих
órdinul sutímilor

росли́нність
vegetáţie

розря́д ти́сячних
órdinul miímilor

ростові́ ру́хи росли́н
mişcări de créştere a plantelor

розсе́лення насе́лення
aşezáre cu tráiul

ротова́ порожни́на
cavitátea bucálă
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рту́тний термо́метр
termométru cu mercúr
ртуть
mercúr
ру́бець
cicatríce
рубі́дій
rubídiu
ру́бчик
hil
рудиме́нти
rudiménte
Руї́на
Ruínă, perioáda Ruínei
руйнува́ння (кристалі́чної ґра́тки,
криста́лу, моле́кули, хімі́чного
зв’язку́)
distrúgere (a grílei cristálice,
a cristálului, a molecúlei, a legătúrii
chímice)
рукокри́лі
chiroptere
рурбаніза́ція
rurbanizáre
руси́ни
rusíni
руси́нство
rusinísm
русифіка́ція (росіяніза́ція)
rusificáre

рух О́пору
mişcáre de Rezisténţă
рух ті́ла, ки́нутого горизонта́льно
mişcárea córpului aruncát orizontál
рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту
mişcárea córpului aruncát sub un únghi
la orizónt
рух ті́ла під ді́єю де́кількох сил
mişcárea córpului sub influénţa mai
múltor fórţe
руші́йна си́ла
fórţa mótrice
руші́йний добі́р
selécţie direcţionálă
ряд
şir, rând, ordin
ряд (гомологі́чний, напру́г)
şir (omológic, de tensiúni)
ряд да́них
şir de dáte
ряд натура́льних чи́сел
séria númerelor naturále
рядо́вич
rândáş
рядо́к
şir
рядо́к за́головка
antét
рядо́к меню́
báră de méniu

рядок

ротови́й апара́т
aparát bucál

Р

русофі́ли/москвофі́ли
rusofíli / moscofíli
Русь (Русь-Украї́на)
Rúsia (Rúsia-Ucráina)
рух
mişcáre
рух заря́джених части́нок
в магні́тному по́лі
mişcárea partículelor încărcáte
într-un câmp magnétic
рухли́вий а́том гідроге́ну
atómul mobíl de hidrogén
Рух неприє́днання
mişcáre nealiniátă
рухова́ сенсо́рна систе́ма
sistémul senzorial motór
рухови́й (відцентро́вий) нейро́н
neurón motor (eferent)
рухо́мий блок
bloc mişcătór
рухо́мий пояс
zónă mobílă

121

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 121
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

савана

сава́на
savánă

С

С

сві́йські твари́ни
animále de férmă, animale domestice

са́льні за́лози
glánde sebacée

світі́ння
lumináre

сальтаціоні́зм
saltationísm

світлова́ мікроскопі́я
microscopíe optică

самвида́в
samizdát

світлова́ фа́за фотоси́нтезу
fáza de lumínă a fotosintézei

самовря́дний соціалі́зм
socialísm autoguvernatór

світлови́й поті́к
flux luminós

самодержа́вство (абсолюти́зм)
autocraţíe (absolutísm)

світлови́й рік
an de lumínă

самозайма́ння речовини́
autoapríndere, autoinflamárea
substánţei
самокалі́цтво
autotomié
самості́йний га́зовий розря́д
descărcáre spontánă în gáz
самості́йники
autoadministratóri
самості́йні части́ни мо́ви
pắrţi independénte de vorbíre

світлові́ ква́нти
cuánte de lumínă
світлові́ про́мені
ráze de lumínă
світлові́ пучки́
fascícule de lumínă
світлочутли́ві пігме́нти
pigménţi fotosensibili
світне́ по́лум’я
flácără luminoásă

самочи́нний проце́сс
procés neautorizát

світни́й ко́нус по́лум’я
cónul luminós al flắcării

самура́ї
samurái

світова́ війна́
răzbói mondiál

сана́ція
salubritáte

світова́ економі́чна кри́за
críză económică mondiálă

сангві́нік
sangvínic

Світова́ організа́ція торгі́влі (СОТ)
Organizáţia Mondiálă a Comérţului
(OMC)

саніта́рний кордо́н
frontiéra sanitáră
са́нкція
sancţiúne
сапротро́фи
saprofíte
сати́ра
satíră
сахаро́за
zaharóză
сваві́лля
autovoínţă
свідо́мість
conştiínţă
свіжови́готовлений (ро́зчин,
реакти́в)
proáspăt preparát(-ă) (solúţie, reactív)

світове́ господа́рство
economía mondiálă
світови́й океа́н
oceán planetár
світови́й ри́нок
piáţa mondiálă
світові́ міста́
oráşe mondiále
свобо́да світо́гляду
і віросповіда́ння
dréptul la libertátea de gândíre
şi religioásă
сеа́нс
sesiúne
сеа́нс користувача́
sesiúnea utilizatórului

122

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 122
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

се́нсорний екра́н
ecrán tactíl (sensíbil)

сегрега́ція
segreáre

сентименталі́зм
sentimentalísm

сейсмі́чні пояси́
zóne seísmice

сепарати́зм
separatísm

секре́торні кліти́ни
celúle secretoáre

сепарати́стський рух
mişcáre separatístă

секстиліо́н
sextilión

сепара́тор
separatór

се́ктор
sectór

се́рвер
sérver

се́ктор кру́га
sectór circulár

се́рвер відда́леного до́ступу
sérver de accés la distánţă

секуляриза́ція
secularizáre

се́рвіси веб 2.0
servícii Web 2.0

секу́нда
secúndă

сервіту́т
servitúte

селе́ктор
selectór

середи́на відрі́зка
míjlocul segméntului

селе́кція
selécţie

середи́нний перпендикуля́р
відрі́зка
mediatoárea segméntului

селе́н
seléniu
се́лище місько́го ти́пу (смт.)
localitáte de tip orăşenésc (lto)
се́лі
dejécţii
селі́тра
silítră, salpétru
село́
sat
се́льва
sélvă
сема́нтика
semántică
семивале́нтний елеме́нт
elemént semivalént
сена́т
senát
сенсо́рна систе́ма
sistém senzoriál
сенсо́рна систе́ма бо́лю
sistémul senzoriál al durérii
сенсо́рна систе́ма до́тику
sistémul senzoriál tactíl
сенсо́рна систе́ма ню́ху
sistémul senzoriál olfactiv
сенсо́рна систе́ма рівнова́ги
sistémul senzoriál al echilíbrului

серин

сегмента́ція ті́ла
segmentárea córpului

С

середи́нно-океані́чний хребе́т
lanţ oceánic intermediár
сере́днє арифмети́чне
médie aritmétică
сере́днє ву́хо
uréche médie
сере́днє зна́чення величини́
valoárea médie a mărímii
Сере́дні віки́
Évul Médiu
сере́дній мо́зок
créierul mijlociu, mezencefal
сере́дній рід
gén neútru
середньоязико́вий
mediolinguál
сере́дня лі́нія трапе́ції
línia médie a trapézului
сере́дня лі́нія трику́тника
línia médie a triúnghiului
сере́дня сіль
sáre intermediáră
середо́вища існува́ння (життя)
médii de existénţă (a viéţii), habitát
середо́вище життя́
médiu de viáţă

сенсо́рна систе́ма смаку́
sistémul senzoriál gústival

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

сенсо́рна систе́ма температу́ри
sistémul senzoriál al temperatúrii

сери́н
serínă
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серпентарій
С

серпента́рій
serpentárium

силіка́тний клей
adezív silicát

се́рце
inimă

силіци́д
compús al silíciului

серце́вий цикл
cíclu cardiác

силі́цій
silíciu

се́ча
urínă

силові́ лі́нії
línii de putére, eléctrice

се́ча втори́нна
urínă secundáră

силові́ лі́нії електри́чного по́ля
líniile de fórţă ale cấmpului electric

се́ча перви́нна
urínă primáră
сечівни́к
urétră
сечовивідни́й кана́л
tráct urinár
сечовидільна́ систе́ма
sistémul urinár
сечови́й міху́р
vezícă urináră
сечові́д
uretér
сечокам’яна́ хворо́ба
urolitiáză
Сива́ш
Siváş (lac, golf)
си́гма зв’язо́к
legătúra sígma
сигна́л
semnál
си́гнум
sígnum
си́ла
fórţă, putére
си́ла Ампе́ра
fórţa lui Ampér

силові́ лі́нії магні́тного по́ля
líniile de fórţă ale cấmpului magnetic
силумі́н
silumín
Силурі́йський пері́од
perioáda Siluriánă
сильві́н
silvínă
сильвіні́т
silvinít
си́льний електролі́т
electrolít táre
сильнокисло́тне середо́вище
médiu acídic putérnic
сильнолу́жне середо́вище
médiu alcalín putérnic
симбіо́з
simbióză
симбіоти́чна гіпо́теза похо́дження
еукаріо́тів
ipotéza simbiótică a oríginii eucariótelor
симбіотро́фи
simbiotrófe
си́мвол хімі́чного елеме́нта
simbólul eleméntului chímic

силабі́чна систе́ма віршува́ння
sistém silábic de versificáţie

симе́трія
simetríe

си́ла Ло́ренца
putérea lui Lorentz

симетрі́я відно́сно площини́
simetría în rapórt cu un plan

си́ла напру́ження
putérea încordắrii

симетрі́я відно́сно прямо́ї
simetría în rapórt cu o dreáptă

си́ла рідко́го тертя́
rezistenţa la frecarea lichidă

симетрі́я відно́сно то́чки
simetría în rapórt cu un punct

си́ла стру́му
putérea curéntului
си́ла тертя́ ко́взання
fórţa frecắrii, alunecắrii

симпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої системи
partea simpátică a sistémului nervós
vegetatív

си́ла тяжі́ння
fórţă de gravitáţie

сина́нтроп
sinantróp

силіка́т
silicát

си́напс
sinápsă

силіка́тна кислота́
acíd silícic

синдика́т
sindicát
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синдро́м набу́того імунодефіци́ту
люди́ни (СНІД)
sindrómul imunodeficiénţei umáne
dobândíte (SIDA)

систе́ма координа́т циліндрична ́
sistém cilíndric de coordonáte

сине́кдоха
sinécdocă
сино́нім
sinoním

систематиза́ція нормати́вноправови́х а́ктів
sistematizárea áctelor jurídice
normatíve

синопти́чна ка́рта
hártă sinóptică

система́тика
sistemátică

си́нтаксис
sintáxă

системати́чна номенклату́ра
nomenclatúră sistemátică

си́нтез-газ
gaz de sintéză

системати́чна одини́ця
categorie sistemátică

си́нтез речови́н
sintéza substánţelor

систе́ма чи́слення десятко́ва
sistém zecimál de numeráţie

синтети́чна речовина́
substánţă sintétică

систе́ма чи́слення ри́мська
sistém román de numeráţie

синтети́чна тео́рія еволюції
teoria sintétică a evolúţiei

систе́ми колекти́вної взаємоді́ї
sistéme colectíve de interacţiúne

синтети́чне волокно́
fíbră sintétică

систе́ми опрацюва́ння
презента́цій (реда́ктори́
презента́цій)
sistéme de prelucráre a prezentắrilor
(editóri de prezentáre)

синтети́чний каучу́к
cauciúc sintétic
синтети́чний матеріа́л
materiál sintétic
синтети́чний ми́йний за́сіб (СМЗ)
detergént sintétic
си́нус
sínus
си́нус го́строго кута́ прямоку́тного
трику́тника
sínusul únghiului ascuţít al triúnghiului
dreptúnghic
синусо́їда
sinusóidă
синхроніза́ція да́них
sincronizárea dátelor
сипка́ речовина́
substánţă instabílă
сировина́
matérie prímă

ситуація

систе́ма о́рганів
sistém de orgáne

С

систе́ми опрацюва́ння числови́х
да́них
sistéme péntru prelucrárea dátelor
numérice
систе́ми управлі́ння ба́зами да́них
sistéme de gestionáre a bázelor de dáte
систе́ми управлі́ння вебконте́нтом
sistéme de gestionáre a conţinútului
Web
систе́мна кри́за
críză sistémică
систе́мна магістра́ль
magistrála de exténsie
систе́мне меню́
meníu de sistém

систе́ма
sistém

систе́мне програ́мне
забезпе́чення
sóft de sistém

систе́ма ві́дліку
sistém de referínţă

систе́мний блок
unitáte centrálă

систе́ма колекти́вної безпе́ки
sistém de securitáte colectívă

систе́мний диск
dísc de sistém

систе́ма кома́нд викона́вця
sistémul de comándă a executórului

си́стола
sístolă

систе́ма координа́́т
sistém de coordonáte

ситоподі́бна тру́бка
tub ciuruit

систе́ма координа́т сфери́чна
sistém sféric de coordonáte

ситуа́ція
situáţie
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сифіліс
С

си́філіс
sífilis

сканува́ння
scanáre

сичу́г
cheag

скарб
comoáră

сі́ль
sáre

скеле́тні м’я́зи
múşchi schelétici

сільське́ господа́рство
agricultúra

скеле́т по́ясу кінці́вок
schelétul centúrilor membrilor

сільськогоспо́дарські росли́ни
plánte agrícole

скінче́нність алгори́тму
finalitátea algorítmului

сіме́йне пра́во
dréptul famíliei

склад
componénţă

сім’я́
famílie

склада́ння слів
structúra cuvíntelor

сім’ядо́ля
cotiledón

скла́дений (інтегро́ваний)
докуме́нт
documént compilát (integrát)

сім'я́ мов
famílie de límbi
сімяні́ міхурці́
vizícule seminále
сіоні́зм
sionísm
сі́ра речовина́
substánţă cenuşíe
сі́рка
sulf
сіркобакте́рії
tiobactérii, sulfobacterii
сірково́день
hidrogén sulfurát
сірководне́ва кислота́
acíd clorhídric
сірни́к
chibrít
сірчи́стий газ
dioxíd de sulf
сіткі́вка
retínă
січна́
secántă
скаля́р
scalár
скаля́рний добу́ток ве́кторів
prodús scalár al véctorilor
скаля́рні величи́ни
cantitắţi scaláre
ска́ндій
scándiu
ска́нер
scánner
сканува́льна електро́нна
мікроскопі́я
microscopíe electrónică de scanáre

скла́дений при́судок
predicát compús
скла́дені логі́чні умо́ви
condíţii lógice creáte
скла́дені числі́вники
numerále compúse (din dóuă sau mai
múlte cuvínte)
склад зло́чину
componénţa crímei
складна́ речовина́
substánţă compúsă
складна́ синтакси́чна констру́кція
constrúcţie sintáctică compúsă
складне́ ре́чення
fráză
складне́ суцві́ття
inflorescénţă compúsă
складни́й життє́вий цикл
cíclu compús de viáţă
складні́ білки́
proteíne compléxe
складні́ ві́руси
víruşii compuşi
складні́ вуглево́ди
glucíde compléxe
скла́дність алгори́тму
complexitátea algorítmului
складні́ числі́вники
numerále compúse
складнопідря́дне ре́чення
fráză formátă prin subordonáre
складноскоро́чені слова́
cuvínte formáte prin abreviére
складносуря́дне ре́чення
fráză formátă prin coordonáre
складова́ части́на
párte componéntă
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словосклада́ння, словоскла́дення
formárea cuvíntelor

скла́дчастий по́яс
zónă de cutáre

словосполу́чення
îmbináre de cuvínte

скле́ра
scléră

словофо́рма
fórma cuvấntului

скли́сте ті́ло
córp vitrós

слов’я́но–гре́ко–лати́нська школа
şcoála slávo-gréco-latínă

скло
stíclă

слов’янофі́ли
slavofilíe

склоподі́бний
vitrós, asemănătór stíclei

слов'я́нські мо́ви
límbi sláve

скляна́ па́лочка
beţişór de stíclă

слу́жба відда́леного до́ступу
до комп’ю́тера
servíciu de accés la distánţă la calculatór

скля́нка
pahár
сколіо́з
scolióză
скоро́пис
scríere stenográfică
скоро́тлива вакуо́ля
vacuólă contractílă, vacuolă pulsatilă
скра́плений газ
gáz lichefiát
скра́плювання
lichefiére
слабки́й електролі́т
electrolít sláb
слайд
diapozitív
сла́йдова презента́ція
prezentáre diapozitivátă
сленг
sláng, jargón
слизова́ ка́псула
capsúlă mucoásă
сли́на
salívă

слу́жба передава́ння фа́йлів
servíciul de transfér de fişiére
слу́жби миттє́вого о́бміну
повідо́мленнями
servíciu de mesageríe instánt

Смутний

склад речовини́
compozíţia substánţei

С

службо́ве програ́мне
забезпе́чення
sóft de servícii (utilíte)
службо́ві слова́
cuvínte auxiliáre
слухова́ сенсо́рна систе́ма
sistémul senzoriál auditiv
слухова́ труба́
tub auditív
слухові́ кісточки́ (молото́чок,
кова́делко, стремі́нце́)
oscioáre auditive (ciocănaş, nicoválă,
scăríţă)
сма́йлик
smíle, reprezentáre schemátică péntru
a redá un sentimént
смакова́ цибули́на
corpúscul gustatív

слинні́ за́лози
glánde saliváre

смакови́й порі́г
prag gustatív

слі́дчий
anchetatór

смакові́ реце́птори
receptóri gustatívi

слі́зний апара́т
aparatul lacrimal

сме́рди
argáţi

сліпа́ ки́шка
cécum, cec intestinal

смог
smog

слове́сний ряд
şír de cuvínte

смола́ фенолформальдегі́дна
smoálă, fenolformaldehídă

слове́сність
oralitáte

сму́га осі́лості
línie de aşezắri

словни́к
dicţionár

сму́га прокру́чування (горта́ння)
bára de deruláre

сло́во-парази́т
cuvấnt parazitár

Сму́тний час
Timp trist
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снігова́ лі́нія
línia zăpézilor
снігомі́рна ре́йка
ríglă nivométrică
сновиді́ння
víse
собіва́ртість проду́кції
cóstul de prodúcţie

снігова

собо́р
sobór

С

собо́рність (про є́дність
украї́нських земе́ль)
unitúte
солетво́рний окси́д
oxíd salinizatór
«Соліда́рність»
„solidaritáte”
со́лоді
sólodi (sóluri hidromórfe)
соло́ність води́
salinitátea ápei
солончаки́
solonceácuri
соля́рове масти́ло
uléi solár
сомати́чна нерво́ва систе́ма
sistémul nervós somátic
сон
somn

соціалісти́чне змага́ння
întrécere (concurénţă) socialístă
соціалісти́чний реалі́зм
(соцреалі́зм)
realísm socialíst (sociorealísm)
«соціалісти́чний та́бір»
tábără socialístă
соціа́льна револю́ція
revolúţie socialístă
соціа́льне ри́нкове господа́рство
economía de piáţă sociálă
соціа́льні но́рми
nórme sociále
соціа́льні се́рвіси
servícii sociále
соціа́льно-побуто́ва по́вість
povestíre sociálă tradiţionálă
соціолінгві́стика
sociolingvístică
спадко́ва мінли́вість
variabilitáte ereditáră
спадко́вість
ereditáte
спадне́ програмува́ння
programáre recesionálă
спа́дщина
moşteníre

со́нна хворо́ба
boala somnului

спа́лах
izbucníre

соно́рний звук
súnet sonór

спа́лювання
incineráre, árdere

со́нячна радіа́ція погли́нута,
пряма́, розсі́яна, сума́рна
radiáţie soláră, absorbítă, diréctă,
difúză, sumáră

спам
spám

со́нячний уда́р
şoc térmic solár

спа́рювання електро́нів
împerechérea electrónilor

сорбі́т
sorbitól
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«соціалі́зм з людськи́м
обли́ччям»
„socialísm cu fáţă omeneáscă”

спа́рені електро́ни
electróni împerecheáţi, pári

спектра́льний ана́ліз
analíză spectrálă

со́рбція
sórbţie

спектра́льний склад сві́тла
compozíţia spectrálă a lumínii

сорт
soi

спе́ктри
spéctre

сортува́ння
triére

спе́ктри випромі́нювання
spéctrele radiáţiei

со́тка
ar

спектроско́п, спектро́граф
spectroscóp, spectrográf

со́тня
sútă

спе́ктр поглина́ння
spéctrul de absórbţie

соціалі́зм
socialísm

сперматогене́з
spermatogenéză
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спі́льні електро́ни
electróni comúni

сперматоци́т
spermatocít

спільнокорене́ві слова́
cuvínte cu rădăcínă comúne

специфі́чний за́пах
mirós specífic

спін
spin

специфі́чний імуніте́т
imunitáte specífică

спі́нювання
spumáre

спеціаліза́ція виробни́цтва
specializárea prodúcţiei

спіра́ль
spirálă

спецпосе́лення
aşezáre speciálă

спіроме́трія
spirometríe

спинни́й моз́ок
mắduva spinắrii

сплав
aliáj

спинномозкови́й кана́л
canálul spinál

спла́влення
topíre

спирт (ви́нний, деревни́й,
ети́ловий, мети́ловий,
нашати́рний, одноа́томний,
двоа́томний, триа́томний,
наси́чений, перви́нний,
втори́нний)
alcoól (de vin, de lemn, etílic, metílic,
amoniác, monatómic, diatómic,
triatómic, saturát, primár, secundár)
спирті́вка
lámpă cu alcoól
спиртове́ брод́іння
fermentáţie alcoólică
спиртови́й ро́зчин
solúţie de alcoól
спи́сок
lístă
спи́сок, що розкрива́ється
(спадни́й спи́сок)
lístă ce se deschíde (lístă derulántă)
співвідно́сні (кореляти́вні) слова́
cuvínte corelatíve
Співдру́жність На́цій
Comunitátea Naţiúnilor
співомо́вка
poézie umorístică

спожива́ч
consumatór

спорові

сперматозо́їд
spermatozoíd

С

сполу́ка
compús
сполу́ки
combinắri
сполу́чені посу́дини
váse comunicánte
сполу́чення реа́кція
reácţie de combináre
сполу́чна власти́вість додава́ння
proprietátea conexiúnii adunắrii
сполу́чна власти́вість мно́ження
proprietátea conexiúnii înmulţírii
сполу́чна ткани́на
ţesút conjunctív
сполу́чник
conjúncţie
сполу́чні слова́
cuvínte de legătúră
спо́нсор
spónsor
спонта́нний проце́с
procés spontán
спонта́нні (неіндуко́вані) мута́ції
mutáţii spontáne

співу́часть
coparticipáre, complicitáte

спонука́льне ре́чення
propozíţie imperatívă

співу́часть у зло́чині
participáre (complicitáte) la crímă

спо́ра
spor

спіка́ння
coácere

спора́нгій
sporángiu

спілкува́ння
convorbíre

спорі́днене схре́щування
încrucişáre înrudítă

спі́льна електро́нна па́ра
peréche de electróni comúni

спорі́дненість мов
înrudíre lingvístică

спі́льне підприє́мство (СП)
întrepríndere comúnă

спо́рові росли́ни
plánte cu spori
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спорогон
С

спорого́н
sporogón

ста́лий ро́звиток
dezvoltáre constántă

спороно́сний колосо́к
spícul spórifer

ста́лі величи́ни
mărími constánte

спороутво́рення
formárea de spóri

сталіні́зм
stalinísm

спо́сіб вирі́внювання
metóda de comparáre

ста́лість
permanénţă

спо́сіб добува́ння (оде́ржання)
metódă de obţínere

сталь
oţél

спо́сіб задання́ послідо́вності
описо́вий
metóda descriptívă de ordonáre
a secvénţei

станда́ртний ви́гляд одночле́на
fórma stándard a monómului

спо́сіб задання́ послідо́вності
рекуре́нтний
metóda recuréntă de definíre a şírului

ста́ново–представни́цька
мона́рхія
monarhía reprezentatívă a cástei
стан речови́ни
stárea substánţei

спо́сіб обтіка́ння
metóda decurgătoáre

стан рівнова́ги
stáre de echilíbru

спо́соби дієслі́в
módurile vérbului

стан хімі́чної рівнова́ги
stárea echilíbrului chímic

спо́соби словотво́рення
mijloáce de formáre a cuvíntelor

старе́чій вік
vârstă de bătrâneţe

спостере́ження
observáţie

Стари́й поря́док
Órdine véche

спра́вжнє живонаро́дження
vaviparitate adevărátă

стари́ця
porţiúne de râu separátă (râu véchi)

спро́щення
simplificáre, redúcere, contrágere

старі́ння
îmbătrâníre

срібля́сто-бі́лий ко́лір
culoáre alb-argintíe

старі́ння насе́лення
îmbătrânírea populáţiei

срі́бний
argintíu

старі́ння поліме́ру
îmbătrânírea polimérului

стабілізу́ючий добі́р
selécţie stabilizátoare

старослов’яні́зм
cuvấnt dín límba slávă véche

стабі́льний стан
stáre stabílă

старослов’я́нська мо́ва
límba slávă véche

стабі́льні (стійкі́) екосисте́ми
ecosistéme stabíle

старта́п
porníre

ста́дія
etápă

старши́на (коза́цька)
starşínă, bătrấn

ста́дія по́ділу
etápa de diviziune

стате́ва систе́ма
aparát genitál, sistem genital

ста́дія ро́сту
etápa de créştere

стате́ве поколі́ння
generáţie sexuálă

ста́ла Авога́дро
númărul Avogádro

стате́ве розмно́ження
înmulţíre sexuátă

ста́ла Бо́льцмана
constánta Boltzmann

стате́вий диморфі́зм
dimorfísm sexuál

стале́вий
oţelít

стате́вий добі́р
selécţie sexuálă

ста́лий
stabíl

стате́вий проце́с
procés sexuál
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сте́пінь одночле́на
grádul monómului

стате́вий член
pénis

сте́пінь числа́
púterea númărului

стате́ві за́лози
glánde sexuále

стереоізоме́р
stereoizomér

стате́ві кліти́ни (гаме́ти)
celúle sexuále (gaméţi)

стереоме́трія
stereometríe

стате́ві озна́ки втори́нні
caractere sexuale secundare

стереорегуля́рна будо́ва
structúră stéreo-regulátă

стате́ві озна́ки перви́нні
caractere sexuale primare

стериліза́ція
sterilizáre

стате́ві о́ргани
orgáne sexuále

стеро́їди
steroízi

стате́ві хромосо́ми
cromozómi sexuáli

стехіометри́чне співвідно́шення
rapórt stoichiométric

стате́во-вікові́ пірамі́ди
piramíde de vấrstă şi sex

сти́бій
antimóniu

ста́тика
státică

сти́лі мо́влення (розмо́вний,
науко́вий, худо́жній)
stílurile vorbírii (orál, ştiinţífic, artístic)

стати́стика
statística
стати́стика математи́чна
statística matemátică
статисти́чний ме́тод дослі́дження
metóda statístică de cercetáre
стати́чна еле́ктрика
electricitáte státică
стати́чна робо́та м’я́зів
lucrul státic al muşchilor

стилісти́чно заба́рвлені слова́
cuvínte cu valoáre stilístică
стиль
stíl
стире́н
stirén
стійка́ електро́нна конфігура́ція
а́тома
configuráţie atómică electrónică stabílă

стаха́нівський рух
mişcárea stahanístă

стійка́ рівнова́га
echilíbru stabíl

створи́ти
creá

стійка́ систе́ма
sistém stabíl

стебло́
tulpínă

стічні́ во́ди
ápe efluénte

стенокарді́я
stenocardíe

сто́вбур мо́зку
trúnchi cerebrál

степ
stépă

стовбуро́ві кліти́ни
celúle stem

сте́пені числа́ і
putérile númărului i

стовпе́ць
coloánă

степи́
stépe

стовпча́ста основна́ ткани́на
листка́
ţesútul de bază palisádic al frúnzei

сте́пінь з раціона́льним
показнико́м
putére cu exponént raţionál
сте́пінь многочле́на
grádul polinómului

С

стилі́стика
stilístică

ста́тор
statór

сте́пінь
putére, grad

сторінка

стате́вий склад насе́лення
structúra de sex a populáţiei

сто́кові вітри́
vấnturi de reflúx (poláre)
столі́ття
sécol
сторі́нка
págină
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сторона
С

сторона́ кута́
látura únghiului

структу́ра са́йту
structúra sitéului

сторона́ многоку́тника
látura poligónului

структу́рна ла́нка поліме́ру
structúra de legătúră polimérică

сто́рони відрові́дні
láturile recurénte

структу́рна фо́рмула
formúlă de structúră, de constitúţie

сто́рони многоку́тника сусі́дні
láturile vecíne ále poligónului

структу́рне програмува́ння
programárea structurálă

сто́рони прямоку́тника
láturile dreptúnghiului

структу́рні ге́ни
géne structurále

сто́рони трику́́тника
láturile triúnghiului

струм електри́чний
curént eléctric

сто́рони чотирику́тника
láturile patrulatérului

стру́шування
agitáţie

сто́рони чотирику́тника
протиле́жні
láturile opúse ále patrulatérului

сту́лкові кла́пани се́рця
válvele cuspíde ale inimii

сто́рони чотирику́тника сусі́дні
láturile vecíne ále patrulatérului
сторо́нні си́ли
fórţe extérne
стоя́нка пе́рвісних люде́й
aşezárea prímilor oámeni
стоя́чі хви́лі
únde staţionáre
страйк
grévă
стратосфе́ра
stratosféră
стрес
stres
стрес-фа́ктори
fáctori de stres
стрибкоподі́бна змі́на
власти́востей
schímb săltătór de proprietắţi

сту́пені порівня́ння прикме́тників
gráde de comparáţie ale adjectívelor
сту́пені порівня́ння прислі́вників
gráde de comparáţie ale advérbelor
ступі́нчата дисоціа́ція
disociére graduálă
сту́пінь (дисоціа́ції, оки́снення,
полімериза́ції)
grad (de disociére, de oxidáre,
de polimerizáre)
сту́пінь порівня́ння
grád de comparáţie
сублета́льні мута́ції
mutáţii subletále
субліма́ція
sublimáre
субодини́ці рибосо́м
subunitắţile ribosómilor
субсидіа́рність
subsidiaritáte

стри́мер
strímmer

субстра́т
substárt

стрі́чка
bándă

субурбаніза́ція
suburbanizáre

строк позовно́ї да́вності
perioáda de prescrípţie

сувереніте́т
suveranitáte

стро́ма хлоропла́стів
stróma cloroplastelor

сугло́б
articuláţie

стро́нцій
strónţiu

суд
judecătoríe, procés judiciár

строфа
strófă

суддя́
judecătór

структу́ра докуме́нта
structúra documéntului

Суде́тська пробле́ма
probléma sudétă

структу́ра популя́ції
structúra populáţiei

суди́мість
condamnáre

структу́ра програ́ми
structúra prográmului

суди́на
vas
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суплі́ддя
fruct compús

суди́нні росли́ни
plánte vasculáre

суря́дний
coordonatór

суди́но-волокни́сті пучки́
fascículi fíbro-vasculári

суря́дний сполу́чник
conjúncţie coordonatoáre

судо́ва вла́да
putére jurídică

суря́дність
coordonáre

судоу́стрій
constrúcţia sistémului judiciár

суспе́нзія
suspénsie

сукце́сія втори́нна
succesiúne secundáră
сукце́сія перви́нна
succesiúne primáră
султа́н
sultán
сульфа́т
sulfát
сульфа́тна кислота́
acíd sulfúric
сульфі́д
sulfíd
сульфі́дна кислота́
acíd sulfhídric
сульфі́т
sulfít
сульфі́тна кислота́
acíd sulfurós
сульфуровмі́сна сполу́ка
compús cu sulf
су́ма
súma
су́ма відрі́зків
súma segméntelor
су́ма куті́в
súma únghiurilor
су́ма куті́в трику́тника
súma únghiurilor únui triúnghi
су́ма поді́й
súma eveniméntelor
су́ма розря́дних дода́нків
súma descompúnerii térmenilor
сумі́жні права́
drépturi conéxe
сумі́сність кро́ві
compatibilitáte sanguínă
су́міш (неоднорі́дна, однорі́дна)
améstec (heterogén, omogén)
су́мчасті
marsupiále

суспі́льна геогра́фія
geografíe sociálă

сферичні

суди́нна оболо́нка
membránă vasculáră

суспі́льна поведі́нка твари́н
comportamént sociál

С

суспі́льна верства́ (суспі́льний
стан)
strat sociál (stáre sociálă)

суспі́льно-побуто́ві пісні́
cấntece sócio-tradiţionále
суспі́льство
societáte
су́тність предме́тної о́бласті
esénţa subiéctului
су́фікс
sufíx
суфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
mijlóc de formáre a cuvíntelor prin
sufixáre
суфікса́ція
sufixáre
суфражи́зм
sufragétă
суха́ перего́нка деревини́
(піро́ліз)
distilárea uscátă a lémnului
сухожи́лля
tendón
суцві́ття
inflorescénţă
суча́сне суспі́льство
societáte modérnă
суча́сні біологі́чні нау́ки
ştiínţe biológice modérne
суши́льна б́ашта
turn de uscáre
сфе́ра по́слуг
sféră de deservíre

суперфі́цій
superfície

сфери́чна фо́рма електро́нної
орбіта́лі
fórmă sférică de orbitál electrónic

супідря́дність
subordonáre, cosubordonáre

сфери́чні хвилі
únde sférice
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сфінктери
С

сфі́нктери
sfínctere
схе́ма докуме́нта
schéma documéntului
схе́ма електри́чного ко́ла
schéma circuítului eléctric
Схі́дний вал
válul éstic
Схі́дні кре́си
crecy de est (oriént)
схре́щення мов
interferénţa limbílor
сцена́рій
scenáriu
сьоґуна́т
shogunát
сюже́т
subiéct
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табли́ця і́стинності
tabélul adevắrului
табли́ця ко́дів си́мволів
tabél cu códuri de simbóluri
табли́ця неви́значених інтегра́лів
tabélul integrálelor nedefiníte
табли́ця розпо́ділу зна́чень
випадко́вої величини́
tabélul de distribuíre a valórilor mărímii
aleatórii
табли́чний проце́сор
procesór de tabéle
табуля́ція
tabuláre
тавтоло́гія
tautologíe
Тає́мний університе́т
universitáte secrétă
тайга́
Taigá
та́ксиси
taxíi
таксо́н
taxón
такт
táct, cadénţă
та́ктова частота́
frecvénţă de táct (a ceásului intérn)
тала́мус
talámus
та́лій
táliu
тало́м (слань)
tal
тамвида́в
editárea unéi cắrţi péste hotáre
та́нгенс
tangénta

тачпе́д
touchpád, dispozitív sensoriál
al calculatórului péntru condúcerea
cursórului
твари́ни-біореа́ктори
animále-bioreactoáre
тве́рдження
afirmáţie
тве́рдження і́стинне
afirmáţie adevărátă
тве́рдження хи́бне
afirmáţie fálsă
тверди́й стан речовини́
stárea solídă a matériei

текстовий

табли́ця
tabél

Т

Т

тверді́ння
călíre
тверді́ при́голосні
consoáne tári
тве́рдість (жо́рсткість) води́
duritátea ápei
тверді́ тіла́
córpuri solíde
твір
creáţie, compúnere
твірна́ ко́нуса
generatoárea cónului
твірна́ ткани́на
ţesút formativ
твірна́ цилі́ндра
generatoárea cilíndrului
ТВ-тю́нер
túner TV
тег
teg, etichétă
те́за
téză
теза́урус
tezáur
текст
téxt
те́кстове по́ле (по́ле вве́дення)
câmp de text (cấmpul de introdúcere)

тані́н
tanín

те́кстовий курсо́р
cursórul téxtului

танта́л
tantál

те́кстовий на́пис
inscrípţie de text

тарі́лка ректифікаці́йної коло́ни
pláca coloánei de rectificáre

те́кстовий проце́сор
procesór de text
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те́кстовий реда́ктор
editór de text

теоре́ма-на́слідок
teorémă-consecínţă

те́кстовий файл
fişíer de téxt

теоре́ма про кінети́чну ене́ргію
teoréma energíei cinétice

те́кстові об’є́кти презента́ції
obiécte de prezentáre a téxtului

теоре́ми взає́мно обе́рнені
teoréme recipróc ínverse

тектоні́чна будо́ва
constrúcţie tectónică

теорети́чний ви́хід проду́кту
реа́кції
prodúcţia teorétică a prodúsului reácţiei

текстовий

тектоні́чні структу́ри
structúră tectónică

Т

тектоні́чні ци́кли
cícluri tectónice
телеконфере́нція
teléconferínţă
телофа́за
telofáză
телу́р
telúr
те́ма
témă
те́ма докуме́нта
téma documéntului
темати́чний по́шук
căutáre temátică
темати́чні ви́писки
extráse temátice
тембр
tímbru
темнова́ фа́за фотоси́нтезу
fáza de întunéric a fotosintézei
темпера́мент
temperamént
температу́ра (кипі́ння,
пла́влення)
temperatúra (fiérberii, topírii)

тео́рія
teoríe
тео́рія ймові́рностей
teoría probabilitắţilor
тео́рія хімі́чної будо́ви
teoría structúrii chímice
тепе́рішній час
tímp prezént
теплова́ електроста́нція (ТЕС)
centrálă térmică (CT)
теплова́ рівнова́га
echilíbrul térmic
теплове ́випромі́нювання
radiáţie térmică
теплови́й ефе́кт хімі́чної реа́кції
eféctul térmic al reácţiei chímice
теплови́й уда́р
şoc calóric, hipertérmie, şoc termic
теплові́ двигуни́
motoáre térmice
тепловідда́ча
termoliză
теплові́ пояси́
zóne térmice
теплоелектроцентра́ль (ТЕЦ)
centrálă termoeléctrică (CTE)

те́мпи еволю́ції
rítmurile evolúţiei

теплоє́мність
capacitátea de căldúră

темп мо́влення
témpóul vorbírii, rítmul vorbíii

теплоо́бмін
schímbul de căldúră

теокра́тія
teocraţíe

теплообмі́нник
schimbătór decăldúră

теоре́ма
teoréma

теплопров́ідність
conductibilitáte térmică

теоре́ма–крите́рій
teorémă-critériu

теплота́ згоря́ння
căldúră de combústie

теоре́ма обе́рнена
teorémă ínversă

теплота́ пароутво́рення
căldúra generatoáre de áburi

теоре́ма про дво́х конвої́рів
teoréma célor dói jandármi

теплота́ пла́влення
căldúra de topíre

теоре́ма протиле́жна
teoréma opúsă

теплоутво́рення
termogeneză

теоре́ма пряма́
teoréma dreáptă

тера́си
teráse
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тертя́ ко́чення
fricţiúne de ruláre

терико́ни
tericoáne

тест
tést

територіа́льна грома́да
comunitáte teritoriálă

те́стовий набі́р вхідни́х да́них
sétul testát al dátelor de intráre

територіа́льна поведі́нка
comportamént teritoriál

тестостеро́н
testosterón

територіа́льна структу́ра
господа́рства
structúra teritoriálă a economíei

тетра́едр
tetraédru

територіа́льний по́діл пра́ці
(географі́чний по́діл пра́ці)
diviziúne teritoriálă (geográfică)
a múncii
терито́рія
teritóriu
те́рмін
térmen
терміна́л морськи́й
terminál marín
терміноло́гія
terminologíe
термі́чний кре́кінг
нафтопроду́ктів
cracárea térmică a prodúselor petroliére

тетраедри́чна будо́ва моле́кул
алка́нів
structúra tetraédrică a molecúlelor
de alcáni
тетра́едр пра́вильний
tetraédru regulát
тетраетилсвине́ць
tetraetíl de plumb
тетрахлоромета́н
tetraclorúră de carbón

тимчасовий

терези́
cântár

Т

тетчери́зм
thatcherísm
техне́цій
tehnéţiu
техні́чна сировина́
matérii príme téhnice

термодина́міка
termodinámică

техні́чний спирт
alcoól téhnic

термодинамі́чна систе́ма
sistém termodinámic

техноге́нна катастро́фа
catastrófă tehnogénă

термодинамі́чний проце́с
procés termodinámic

технологі́чний проце́с
procés tehnológic

термоелектро́нна емі́сія
emísie termoelectrónică

техноло́гія
tehnologíe

термо́метр
termométru

техноло́гія OLE
tehnología OLE

термопласти́чний поліме́р
polimér termoplástic

техноло́гія хімі́чна
tehnologíe chímică

термореакти́вний поліме́р
polimér termoreactív

технопо́ліси
tehnopólisuri

терморегуля́ція
termoregláre

техносфе́ра
tehnosféră

термостійке́ скло
stíclă rezisténtă la căldúră

те́чії (океані́чні, морські́)
curénţi (oceánici, de máre)

термохімі́чне рівня́ння
ecuáţie termochímică

ти́гель
creuzét

термоя́дерна реа́кція
reácţie termonucleáră

тилако́їди
tilacoíd

термоя́дерний си́нтез
sintéză termonucleáră

тимі́н
timină

теро́р
teroáre

ти́мус
tímus

терори́зм
terorísm

тимчасо́вий нерво́вий зв'язо́к
legătúră nervoásă temporáră
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тимчасо́во неконтрольо́вана
терито́рія
teritóriu temporár necontrolát
тимчасо́во окупо́вана терито́рія
teritóriu temporár ocupát

тимчасово

тип
fulumen, filum, încrengătură

Т

ткани́на
ţesút
ткани́на росли́ни
ţesútul plántelor, ţesut vegetal

тип да́них
típ de dáte

ткани́ни внутрі́шнього
середо́вища
ţesúturile médiului intérn

ти́пи відмі́н іме́нників
declinắrile substantívului

ткани́нна рідина́
lichíd tisular

ти́пи деформа́ції
típuri de deformáre

ткани́нний рі́вень організа́ції
nivélul de organizáre al ţesúturilor

ти́пи комп’ю́терів
típuri de calculatoáre

тлума́чний словни́к
dicţionár explicatív

ти́пи мо́влення (ро́зповідь, о́пис,
ро́здум)
típuri de exprimáre (povestírea,
descríerea şi meditáţia)

товка́чик
pistíl

ти́пи напівпровідникі́в
típuri de semiconductóri
ти́пи самості́йного розря́ду
típuri de descărcáre independéntă
типіза́ція краї́н
tipizárea ţắrilor
тип клі́мату
típul clímei
тип мо́ви
típ de límbă
типоло́гія
tipologíe
тип ре́чення
típ de propozíţie
тирані́я
tiraníe
тире́
línie de páuză
тиск
presiúne
тиск рідини́ на дно посу́дини
presiúnea lichídului pe fúndul
recipiéntului
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тіньова́ еконо́міка
economía din úmbră

товста́ ки́шка
intestín gros
товщина́
grosíme
токси́ни
toxíne
толуе́н
toluén
тонка́ ки́шка
intestínul subţíre
тонкодиспе́рсна систе́ма
sistém de dispérsie fínă
тоно́метр
tonométru
то́нус м’я́зів
tónusul múşchilor
то́пік
témă (pe fórum)
тополо́гія
topologíe
то́рій
tóriu
торф
torf

тиск сві́тла
presiúnea lumínii

тоталітари́зм
totalitarísm

тисячолі́ття
miléniu

тоталіта́рна еконо́міка
economíe totalitáră

тита́н
titán

тоталіта́рний політи́чний режи́м
regím polític totalitár

тичи́нка
stamínă

тоталіта́рний режи́м
regím totalitár

тіле́сний кут
únghi spaţiál

тото́жність
identitáte

ті́ло оберта́ння
córp de rotáţie

тото́жно рі́вні ви́рази
exprésii idéntic egále
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то́чка до́тику
punct de tangénţă

традиці́йне мовозна́вство
lingvístică tradiţionálă

то́чка ма́ксимуму
púnct de máxim

траєкто́рії
traiectórie

то́чка мі́німуму
púnct de mínim

транзи́стор
tranzistór

то́чка пере́гину гра́фіка фу́нкції
punct de inflexiúne a gráficului fúncţiei

транзи́тні переве́зення
transpórturi de tránzit

то́чка пере́тину бісектри́с
трику́тника
punct de intersécţie a bisectoárelor
triúnghiului

трансгене́з
transgenéză

то́чка розри́ву фу́нкції
punct de discontinuitáte
то́чка до́ступу
punct de aderénţă
то́чка зупи́нки
púnctul de opríre
то́чка кипі́ння
púnctul de fiérbere
то́чка опо́ри
punct de spríjin

трансге́нні проду́кти
prodúse transgénice
транс-ізоме́р
trans-izomér
транскри́пція
transcríere
транслітера́ція
transliteráre

трахея

то́чка пере́тину середи́нних
перпендикуля́рів сторі́н
трику́тника
punct de intersécţie a mediatoárelor
láturilor unúi triúnghi

трансге́нні органі́зми
organísme transgénice

Т

трансля́тор
translatór
трансля́ція
transláre
транснаціоналіза́ція екон́оміки
transnaţionalizárea economíei

то́чка пла́влення
púnctul de topíre

транснаціона́льна корпора́ція
(ТНК)
corporáţie transnaţionálă (CTN)

то́чка роси́
púnctul de róuă

транспира́ція
transpiraţie

то́чність вимі́рювання
precízia măsúrării

транспозо́ни
transpozóni

то́чність мо́влення
precízia vorbírii

тра́нспорт
transpórt

травесті́я
parodíe

транспорти́р
raportór

тра́влення
digéstie

тра́нспортна РНК (ТРНК)
ARN de transport (ARNt)

травна́ вакуо́ля
vacuólă digestívă

тра́нспортна систе́ма краї́ни
sistémul de transpórt al ţắrii

травна́ систе́ма
sistém digestív

тра́нспорт речови́н
transpórtul substánţelor

травни́й кана́л
canál digestív

трансформа́тор
transformatór

травні́ за́лози
glánde digestíve

трансценде́нтний
transcendént

травні́ со́ки
súcuri digestíve

трапе́ція
trapéz

травні́ ферме́нти
enzíme digestíve

трасува́ння
trasáre, urmăríre

трагікоме́дія
tragi-comedíe

трахе́я
trahée
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трек
traséu

трику́тник різносторо́нній
triúnghi scalén

тре́кбек
tráckback, mecanísm de notificáre
a sitéului

трику́тник тупоку́тний
triúnghi obtuz únghic

трест
trust
трете́йські суди́
cúrţile de arbitráj
трети́нна структу́ра білка́
structúra terţiáră a proteínelor

трек

трети́нний а́том карбо́ну
atómul terţiár de carbón

Т

трети́нний се́ктор господа́рства
sectórul terţiár al economíei
трети́нний спирт
alcoól terţiár
тре́тій зако́н Нью́тона
légea a tréia a lui Newtón
тривале́нтний елеме́нт
elemént trivalént
трива́лість життя́
duráta viéţii
трива́лість проце́су (реа́кції)
duráta procésului (reácţiei)
тривіа́льні на́зви
denumíri triviále
тригліцери́д
triglicerídă
тригонометри́чна підстано́вка
substitúţie trigonométrică
тригономе́трія
trigonometríe
тригра́нний кут
únghi triédru
трику́тник
triúnghi
трику́тник, впи́саний в ко́ло
triúnghi înscrís în circumferínţă
трику́тник гостроку́тний
triúnghi ascuţit únghic
трику́тники рі́вні
triúnghiuri egále
трику́тник, опи́саний на́вколо
ко́ла
triúnghi circumscrís circumferínţei

трилобі́ти
trilobíţi
трильйо́н
trilión
триметиламі́н
trimetilamínă
тринітроцелюло́за
trinitrocelulóză
трино́га
cu trei picioáre
трипле́т (кодо́н)
triplét (codón)
трисе́кція
tréi secţiúni
тристу́лковий кла́пан
valvulă tricuspidă
три́тій
trítiu
трихлоромета́н (хлорофо́рм)
triclormetán (clorofórm)
тричле́н
trinóm
тріа́совий пері́од
perioáda triásică
тро́лі
tróli, provocatóri pe internét
тромб
tromb, cheag
тромбопласти́н
tromboplastínă
тромбофлебі́т
tromboflebítă
тромбоци́ти
trombocíte
троп
tróp
тропі́зми
tropísme
тро́пік півде́нний, півні́чний
trópicul de sud, de nord
тропосфе́ра
troposféră

трику́тник Паска́ля
triúnghiul lui Pascál

трости́нний цу́кор
záhăr de tréstie

трику́тник прямоку́тний
triúnghi dreptúnghic

трофі́чна структу́ра
structúră trófică

трику́тник рівнобе́дрений
triúnghi isoscél

трофі́чний рі́вень
nivél trófic

трику́тник рівносторо́нній
triúnghi echilaterál

трофі́чні зв’язки́
legătúri trófice
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тюркські

тру́бчаста піч
cuptór tubulár
трудова́ дисциплі́на
disciplínă de múncă
трудова́ мігра́ція
migráţia fórţei de múncă
трудови́й до́говір
contráct de múncă
трудови́й колекти́в
colectív de múncă
трудові́ відно́сини
reláţii de múncă
трутовики́
iáscă
трьохосно́вна кислота́
acíd tribázic
туберкульо́з
tuberculóză
тугоплавка́ речовина́
substánţă refractáră
тугоплавке́ скло
stíclă refractáră
тугоплавки́й мета́л
metál refractár
тужаві́ння цеме́нту
întărírea ciméntului
ту́луб молю́ска
trunchiul molúştei
тума́н
ceáţă
ту́ндра
túndră
ту́ргор
turgescenţă
тури́зм
turísm
турмалі́н
turmalínă
тю́ркські мо́ви
límbi túrcice

Т
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увага

ува́га
aténţie

У

У

у́мисел
inténţie, dol

уві́гнуті лі́нзи
lentíle concáve

умо́ва
condíţie

угрупо́вання
grupáre

умо́ва доста́тня
condíţia suficiéntă

угрупо́вання а́томів
grupárea atómilor

умо́ва необхі́дна
condíţia necesáră

уда́рний (систолі́чний) об’є́м
кро́ві
volúmul sistólic al sấngelui

умо́ва початко́ва
condíţia iniţiálă

узага́льнююче сло́во
cuvấnt generalizatór
узго́дження
acórd
узурпа́ція вла́ди
uzurpárea putérii
українофі́ли
ucrainofíli
Украї́нська револю́ція
„Revolúţie ucraineánă”

умо́ва рівнов́аги ва́желя
condíţia echilíbrului pấrghiei
умо́ва теоре́ми
condíţia teorémei
умо́ви ви́никнення ві́льних
колива́нь
condíţiile aparíţiei fluctuáţiilor líbere
умо́ви ви́никнення хімі́чної
реа́кції
condíţii de aparíţie a reácţiei chímice

украї́нська шля́хта
şleáhta ucraineánă

умо́ви існув́ання електри́чного
стру́му
condíţiile existénţei curéntului eléctric

украї́нське коза́цтво
căzăcímea ucraineánă

умо́ви рівнова́ги тіл
condíţiile echilíbrului córpurilor

украї́нський моде́рн
modérnul ucraineán

умо́ви середо́вища
condíţii de médiu

украї́нський націоналісти́чний рух
mişcárea naţionalístă ucraineánă

умо́вне форматува́ння
formatáre condiţionátă

«Украї́нський П’ємо́нт»
piemóntul ucraineán

умо́вний ви́раз
exprésie condiţionátă

Украї́нський шта́б партиза́нського
ру́ху (УПШР)
sédiul ucraineán al mişcắrii partizánilor

умо́вний рефле́кс
refléx condiţionát

«украї́нське питання»
„întrebárea ucraineánă”
улу́с
ulús (trib)
у́льва
úlvă

умо́вний спо́сіб дієсло́ва
fórmă condiţionátă a vérbului
умо́вність
condiţionalitáte
універса́л
universál

ультима́тум
ultimátum

універса́л УЦР
universálul sfátului Rádei centrále
ucrainéne

ультрамікроелеме́нти
ultramicroeleménte

універса́льна га́зова ста́ла
constánta universálă a gázului

ультрамікроско́п
ultramicroscóp

університе́т
universitáte

ультрамікроскопі́я
ultramicroscopíe

уніта́рна держа́ва
stat unitár
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у́нія
uniúne, uníe
упові́льнення хімі́чної реа́кції
decelerárea reácţiei chímice
упові́льнювач
încetinătór, retardér

ущі́льнення
comprimáre
уя́вна одини́ця
unitáte imagináră
уя́вний проце́с
procés imaginár

упорядко́вана структу́ра
structúră organizátă
упорядко́ваний рух електро́нів
mişcárea ordonátă a electrónilor
упорядко́ваний рух йо́нів
mişcárea organizáta a iónilor

упу́щена ви́года
profít pierdút
урага́н
uragán
ура́н
urániu
ураци́л
uracil

уявний

упорядкува́ння
ordonáre

У

урбаніза́ція
urbanizáre
уретри́т
uretrítă
урі́з води́
tăiérea ápei
уро́чище
órice zónă a terénului, cáre diféră
de médiul înconjurătór
усино́влення
adópţie
у́сне мо́влення
exprimáre órală
устаткува́ння
echipaménte
усу́нення
înlăturáre, elimináre
утво́рення о́саду
formárea de sedimént
утиліза́ція відхо́дів
utilizárea deşéurilor
утилі́та
utilitáte
уто́чнюючі чле́ни ре́чення
apozíţii
утри́мання
întreţínere
утру́днення просторо́ве
dificultáte spaţiálă
у́чень ремісника́
elévul meşteşugárului
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фагоцити

фагоци́ти
fagocite

Ф

Ф

фенолфталеї́н
fenolftaleínă

фагоцито́з
fagocitóză

феноля́т
fenolát

фа́за розпо́ділу
fáza de distribúţie

феноля́т-іо́н
fenolát de ión

файл
fişiér

феноти́п
fenotíp

фа́йлова систе́ма
fişiér de sistém

фео́д
feúdă

фа́ктор
fáctor

феодалі́зм
feudalísm

фа́ктори еволю́ції
fáctorii evolúţiei

феода́льна драби́на
scáră feudálă

факторіа́л
factoriál

феода́льна роздро́бленість
destrămáre feudálă

фантасмаго́рія
fantasmagoríe

ферме́нт
fermént, enzímă

фарао́н
faraón

фермента́ція
fermentáţie

фасе́ткові о́чі
óchi faţétaţi

ферме́нти
enzíme

фа́сція
fascíe

фероспла́ви
feroaliáje

фа́ція
fáţie

фе́рум
fiér

фаши́зм
fascísm

фібри́н
fibrínă

федерати́вна мона́рхія
monarhíe federatívă

фібриноге́н
fibrinogén

федера́ція
federáţie

фігу́ра
figúră

фейлето́н
foiletón

фігу́ра оберта́ння
figúră de rotáţie

феміні́зм
feminísm

фігу́ри мо́ви
figúri de stíl

феніламі́н
fenilamín

фігу́ри рі́вні
figúri egale

феніла́моній хлори́д
clorúra de fenilamóniu

фі́зико-географі́чне районува́ння
raionáre fízico-geográfică

фені́л-радика́л
feníl radicál

фі́зико-географі́чний край
ţinút fízico-geográfic

фені́льна гру́па
grúpul feníl

фізи́чна величина́
măríme fízică

фено́л
fenól

фізи́чна геогра́фія
geografíe fízică

феноло́гія
fenologíe

фізи́чна о́птика
óptica fízică
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фізи́чна осо́ба
persoánă fízică

фітофа́ги
fitofági

фізи́чна осо́ба-підприє́мець
persoánă fízică întreprinzătór

фітоцено́з
fitocenóză

фізи́чне моделюва́ння
modeláre fízică

флегма́тик
flegmátic

фізи́чне ті́ло
corp fízic

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

фізи́чні ве́кторні величи́ни
mărími vectoriále fízice
фізи́чні мутаге́ни
mutagéni fízici
фізіологі́чна систе́ма
sistém fiziológic
фізіологі́чний ро́зчин
soluţie fiziologică
фізіологі́чно акти́вні речови́ни
substánţe fiziológic actíve
фізіоло́гія
fiziologíe
фіксо́ваний на́голос
accént fíx, imóbil
філогене́з
filogenéză
філогенети́чний ряд
série filogenétică
філогені́я
filogeníe
філоло́гія
filologíe
філосо́фська лі́рика
lírică filosófică
фільва́рок
folwark (tip de gospodăríre)
фі́льтр
fíltru
фільтра́ція
filtráre

флеш-накопи́чувач
unitáte flásh
фліш
fliş
флое́ма
floém
фло́ра
flóră
флота́ція
flotáţie
флуд
flud, mesáj netemátic pe internét
флуоресце́нція
fluorescénţă

фоновий

фізи́чне я́вище
fenomén fízic

Ф

флуори́д
fluorúră
флуори́д-іо́н
fluorúră iónică
флуо́ридна кислота́
acíd fluorídic
флю́гер
giruétă
флюс
flux, fondáţie
флю́си
fondánţi
фока́льна площина́
distánţă focálă
фокус
focár

фільтрува́льний папі́р
hârtíe péntru filtrát

фо́кусна ві́дстань
focárul la distánţă

фільтрува́ння в ЕТ
filtráre în ET

фолксоно́мія
clasificáre populáră a informáţiei

фільтрува́ння в СУБД
filtráre în DBMS

фолькло́р
folclór

фі́на
cisticerc

фо́ндова бі́ржа
búrsă de valóri

фіна́нсові по́слуги
servícii financiáre

фоне́ма
foném

фіо́рд
fiórd

фоне́тика
fonétică

фітогормо́ни
fitohormóni

фоно́вий малю́нок
imágine de fundál
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форма
Ф

ф́орма
fórmă

фо́рмула зага́льної суми та́нгенсів
formúla súmei tangéntelor

фо́рма ба́зи да́них
fórma bázei de dáte

фо́рмула ко́синуса різни́ці
formúla diferénţei totále de cósinus

фо́рма держа́ви
fórmă a státului

фо́рмула ко́синуса су́ми
formúla cósinusului totál al súmei

формалі́н
formól

фо́рмула лі́нзи
formúla lentílei

формальдегі́д
formaldehídă

фо́рмула об'є́́му ку́ба
formúla volúmului cúbului

фо́рма мені́ска
fórma meníscului
форма́ти да́них
formáte de dáte

фо́рмула об'є́му прямоку́тного
паралелепі́педа
formúla volúmului paralelipipédului
dreptúnghic

форматува́ння
formatárea

фо́рмула пери́метра квадр́ата
formúla perimétrului pătrátului

форматува́ння ди́ска
formatárea díscului

фо́рмула пери́метра
прямоку́тника
formúla perimétrului dreptúnghiului

форматува́ння докуме́нта
formatárea documéntului
форма́т фа́йлу
formátul fişiérului
фо́рмені елеме́нти
eleménte figurative
фо́рми мо́влення
fórmele vorbírii
фо́рми поведі́нки
fórme de comportamént
фо́рми рельє́фу
fórmele reliéfului
фо́рми сло́ва
fórmele cuvấntului
фо́рми спілкува́ння
fórmele comunicắrii
фо́рмула
formúlă
фо́рмула квадра́та різни́ці
formúla pătrátului diferénţei
фо́рмула квадра́та су́ми
formúla pătrátului súmei
фо́рмула логарифмува́ння
formúla logaritmắrii
фо́рмула різни́ці квадра́тів
formúla diferénţei pătrátelor
фо́рмула різни́ці ку́бів
formúla diferénţei cúburilor
фо́рмула (електро́нна,
молекуля́рна, напівструкту́рна,
структу́рна)
formúlă(electrónică, moleculáră,
semistructurálă, structurálă)
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фо́рмула зага́льна члена
послідовності
formúla generálă a térmenului n a şírului

фо́рмула пло́щі квадра́та
formúla áriei pătrátului
фо́рмула пло́щі прямоку́тника
formúla áriei dreptúnghiului
фо́рмула пло́щі рівносторо́ннього
трику́тника
formúla áriei triúnghiului echilaterál
фо́рмула рекуре́нтна
formúla generálă de recurénţă
фо́рмула різни́ці ко́синусів
formúla diferénţei cósinusurilor
фо́рмула різни́ці кота́нгенсів
formúla diferénţei cotangéntelor
фо́рмула різни́ці си́нусів
formúla diferénţei sínusurilor
фо́рмула різни́ці та́нгенсів
formúla diferénţei tangéntelor
фо́рмула си́нуса різни́ці
formúla diferénţei totále de sínus
фо́рмула си́нуса су́ми
formúla sínusului totál al súmei
фо́́рмула скоро́ченого мно́ження
formúla înmulţírii prescurtáte
фо́рмула су́ми ко́синусів
formúla súmei cósinusurilor
фо́рмула су́ми кота́нгенсів
formúla súmei cotangéntelor
фо́рмула су́ми кубі́в
formúla súmei cúburilor
фо́рмула су́ми си́нусів
formúla súmei sínusurilor
фо́рмула та́нгенса різни́ці
formúla diferénţei totále a tangéntei
фо́рмула та́нгенса су́ми
formúla súmei totále a tangéntei
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фо́рмули додава́ння
formúlele adunắrii

фотолюмінесце́нція
fotoluminescénţă

фо́рмули зве́дення
formúlele de redúcere

фотоперіоди́зм
fotoperiodísm

фо́рмули й позна́чення
formúle şi notaţii

фотоси́нтез
fotosintéză

фо́рмули перетво́рення добу́тку
тригонометри́чних фу́нкцій в су́му
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în súmă

фотосисте́ма
fótosistém

фо́рмули перетво́рення су́ми
тригонометри́чних фу́нкцій
в добу́ток
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în prodús

фотохімі́чні реакції
reácţii fotochímice

фо́рмули полови́нного аргуме́нту
formúla jumătắţii de argumént
фо́рмули пони́ження сте́пеня
formúla de micşoráre a grádului
фо́рмули потрі́йного аргуме́нту
formúla arguméntului tríplu
фо́рмули тригонометри́чні
formúle trigonométrice
формулюва́ння
formuláre
форсо́вана індустріаліза́ція
industrializáre forţátă
фо́рум
fórum
фосге́н
fosgén
фосфі́́д
fosfúri
фосфі́н
fosfínă
фосфоліпі́ди
fosfolipíde
фо́сфор
fósfor
фосфори́т
fosfát

фрагмента́ція
fragmentáre
фрагме́нт зобра́ження
fragmént de imágine
фра́за
enúnţ
фразеологі́чна одини́ця
unitáte frazeológică
фразеоло́гія
frazeologíe
фракці́йна перего́нка на́фти
distilárea fracţionáră a petrólului

функції

фо́рмули подві́йного аргуме́нту
formúla arguméntului dúblu

фототро́фи
fototrófi

Ф

фра́кція (газолі́нова, га́сова,
лігрої́нова, пропа́н-бута́нова)
fracţiúne (de gazolínă, de gaz, de náftă,
de propán-bután)
фра́нцій
fránciu
фрео́н
freón
фре́ска
fréscă
фрикати́вний при́голосний
consoánă fricatívă (constrictívă)
Фро́нда
fróndă
фрукто́за
fructóză
фтор
fluór
фторово́день
fluorúră de hidrogén

фотоавтотро́фи
fotoautotrófi

фторово́днева кислота́
acíd fluorhídric

фотоальбо́м
albúm fóto

фторува́ння
fluorizáre

фотоапара́т
aparát fotográfic

фунгіци́д
fungicid

фотогра́фія
fotografíe

фундамента́льний зако́н
lége fundamentálă

фотоефе́кт
eféct fóto

фу́нкції взає́мно обе́рнені
fúncţii recipróc ínverse
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фу́нкції держа́ви
fúncţii ale státului
фу́нкції пра́ва
fúncţii ále dréptului
функціоналі́зм
funcţionalísm
функціона́льна гру́па
grúp funcţionál
функціона́льна систе́ма
sistém funcţionál
функціона́льні сти́лі
stíluri funcţionále

функції

фу́нкція
fúncţie

Ф

фу́нкція, схе́ма дослі́дження
fúncţie, schéma cercetắrii
фу́нкція бу́лева
fúncţia booleánă
фу́нкція гармоні́йного колива́ння
fúncţia de osciláţie armónică

фу́нкція показнико́ва
fúncţie exponenţiálă
фу́нкція пряма́ пропорці́йність
fúncţia proporţionalitắţii dirécte
фу́нкція розривна́
fúncţie discontínuă
фу́нкція спадна́
fúncţie descrescătoáre
фу́нкція ста́ла
fúncţie constántă
фу́нкція степене́ва з натура́льним
пока́зником
fúncţia putére cu exponént naturál
фу́нкція степене́ва
з раціона́льним пока́зником
fúncţia putére cu exponént raţionál
фу́нкція степене́ва з ці́лим
пока́зником
fúncţia putére cu exponént întrég

фу́нкція зроста́юча
fúncţie crescătoáre
фу́нкція інтегро́вана на відрі́зку
fúncţie integrábilă pe un segmént
фу́нкція і́стинності
fúncţia integrátă a adevắrului
фу́нкція ліні́йна
fúncţie liniáră
фу́нкція логарифмі́чна
fúncţie logarítmică
фу́нкція мо́ви
fúncţia límbii
фу́нкція моното́нна
fúncţie monotónă
фу́нкція непа́рна
fúncţie impáră
фу́нкція непере́рвна
fúncţie contínuă
фу́нкція нескінче́нно вели́ка
fúncţie infinít máre
фу́нкція нескінче́нно мала́
fúncţie infinít mícă
фу́нкція обе́рнена
fúncţie ínversă
фу́нкція оборо́тна
fúncţie inversábilă
фу́нкція опу́кла вго́ру
fúncţie convéxă în sus
фу́нкція опу́кла вниз
fúncţie convéxă în jos
фу́нкція па́рна
fúncţie páră
фу́нкція періоди́чна
fúncţie periódică
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хвощі́
coáda-cálului

халіфа́т
califát

хво́я
cetină

хамі́тські мо́ви
límbi hamítice

хеліце́ри
chelicére

хаоти́чний рух
mişcáre haótică

хемілюмінесце́нція
chemiluminescénţă

хара́ктер
caractér

хемоавтотро́фи
hemoautotrófi

характери́стика
característică

хемоси́нтез
chemosintéză

характери́стика зву́ку
característica súnetului

хемотро́фи
hemotrófi

характери́стика колива́нь
característica osciláţiilor

хижа́цтво
predatorism

характери́стика хвиль
característica úndelor

хи́жий зуб
carnasier

харчова́ мере́жа
reţeá alimentáră

хи́жі
răpitoáre

харчова́ поведі́нка
comportamént alimentár

хімі́чна будо́ва
structúră chímică

харчови́й ланцю́г
lanţ trofic

хімі́чна дія сві́тла
acţiúnea chímică a curéntului

харчови́й ланцю́г детри́тний
lanţ trofic detrivor

хімі́чна речовина́
substánţă chímică

харчови́й ланцю́г пасови́щний
lanţ trofic erbivor

хімі́чне рівня́ння
ecuáţie chímică

харчови́й проду́кт
prodús alimentár

хімі́чне я́вище
fenomén chímic

харчові́ доба́вки
supliménte nutritíve

хімі́чний елеме́нт
elemént chímic

харчові́ отру́єння
intoxicaţii alimentáre

хімі́чний зв’язо́к
legătúră chímică

хвили́нний об’є́м кро́ві
volúmul sấngelui pe minút

хімі́чний си́мвол
simból chímic

хви́лі
únde

хімі́чні мутаге́ни
mutagéni chímici

хвильови́й фронт
fróntul úndei

хі́мія
chimíe

хворо́ба Альцге́ймера
boála Alzhéimer

хіти́н
chitínă

хворо́ба Паркінсо́на
boála Párkinson

хламідіо́з
hlamidióză

хламідіоз

ха́кер
hácker

Х

Х
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хламідомонада
Х

хламідомона́да
hlamidomonádă

холе́рик
coléric

хлібозаготі́влі
achizíţii de cereále

холестери́н
colesteról

хлор
clor

холецисти́т
colecistítă

хлора́т
clorát

холоди́льник хімі́чний
frigidér chímic, congelatór

хлоре́ла
clorélă

холо́дна війна́
răzbói réce

хлори́д
clorúră

хо́мінг
hóming (instínctul cásei)

хлори́д-іо́н
ion de clor

хондроци́т
condrocíte

хлори́т
clorít

хо́рда
coárdă

хлори́тна кислота́
acíd clóric

хо́рда ко́ла
coárda circumferínţei

хло́рна вода́
ápă de clor

хо́рда кру́га
coárda cércului

хло́рне вапно́
clorúră de var

хоре́й
horéu (trohéu)

хлоробензе́н
clorbenzén

хо́стинг
găzduíre, servíciu de găzduíre web

хлорово́день
clorúră de hidrogén

хребе́т
coloánă vertebrálă

хлорово́днева кислота́
acíd clorurát

хребці́
vertébre

хлоромета́н
clormetán

хресто́ві похо́ди
cruciáde

хлоропла́сти
cloropláste

хре́щення
botezáre

хлорофі́л
clorofílă

христия́нство
creştinísm

хлорофо́рм
clorofórm

хром
crom

хлоро́цтова кислота́
acíd cloracétic

хромати́н
cromatínă

хлорува́ння
cloruráre

хромопла́сти
cromopláste

хма́ра те́гів
nor de etichéte

хромосо́ми
cromozómi

хма́ри ку́пчасті, пери́сті, шарува́ті
nóri cumulatívi, círrus, stratificáţi

хромосо́мна тео́рія спадко́вості
teoría cromozomálă a ereditắţii

хма́рність
nebulozitáte

хромосо́мні мута́ції
mutáţii cromozomále

ходи́льні но́ги
membre locomotoare

хронологі́чна табли́ця
tabél cronológic

хо́лдингова компа́нія
hólding, companíe de hólding

хронологі́чний вік
vấrstă cronológică
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хроноло́гія
cronologíe
хрущо́вки
hruşcióvcă
хрящ
cartiláj
хрящові́ ри́би
péşti cartilaginóşi
худо́жній о́браз
imágine artístică
худо́жній твір
óperă artístică
худо́жньо-белетристи́чний стиль
stíl artístic, beletrístic
худо́жня дета́ль
detáliu artístic

ху́тір
cătún

хутір

ху́нта
júntă

Х
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цегла

це́гла
cărămídă

Ц

Ц

центр пра́вильного многоку́тника
céntrul poligónului regulát

це́зій
césiu

центр симе́трії
céntrul simetríei

целофа́н
celofán

церко́вна ієра́рхія
ierarhíe bisericeáscă

цеме́нт
cimént

церко́вний розко́л
separáre (schízmă) bisericeáscă

ценофі́ли
cenofíli

церко́вні бра́тства
frăţíi bisericéşti

ценофо́би
cenofóbi

цета́нове число́
númăr cetánic

центр гомоте́тії
céntru de omotetíe

цехи́ ремісни́чі
ateliére meşteşugăréşti

центр ко́ла
céntrul circumferínţei

цивіліза́ція
civilizáţie

центр ко́ла впи́саного в трику́тник
céntrul circumferínţei înscríse în triúnghi

циві́льна дієзда́тність
capacitáte civílă

центр ко́ла опи́саного навко́ло
трику́тника
céntrul circumferínţei circumscrís unúi
triúnghi

циві́льна правозда́тність
capacitátea jurídică civílă

центра́льна кліти́на
celúlă centrálă

циві́льно-правова́
відповіда́льність
răspúndere civílă

центра́льна нерво́ва систе́ма
sistémul nervós centrál
центра́льний йон
ión centrál
центр ваги́
céntrul de greutáte
центрифу́га
centrifúgă
центрифугува́ння
centrifugáre
центріо́ля
centriól
центр кру́га
céntrul cércului
центр ку́лі
céntrul sférei
центр мас
céntrul máselor
центроме́ра
centromér
центр пра́вильного
многогра́нника
céntrul poliédrului regulát

циві́льне пра́во
drept civíl

цикл
cíclu
цикл з пара́метром
cíclu cu paramétru
цикл з передумо́вою
cíclu cu condíţie prealábilă
цикл з постумо́вою
ciclu cu condíţie posterioáră
циклі́чна моле́кула
molecúlă cíclică
циклі́чна фо́рма глюко́зи
fórma cíclică a glucózei
циклі́чні алгори́тми
algorítmi cíclici
цикл Ка́львіна
cíclul lui Calvin
циклоалка́н
cicloalcán
циклобута́н
ciclobután
циклогекса́н
ciclohexán
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цикло́н
ciclón
циклопарафі́н
cicloparafín
циклопропа́н
ciclopropán
цикл трикарбо́нових кисло́т (цикл
Кре́бса)
cíclul acízilor tricarboxílici (cíclul Krebs)
цилі́ндр
cilíndru
цилі́ндр кругови́й прями́й
cilíndru circulár drept
цинга́
scorbút
цинк
zinc
ци́нковий пил
praf de zinc
цирко́ній
zircóniu
ци́ркуль
compás
циркуля́торна систе́ма
sistém circulatór
циркуляці́йний газ
gaz circulánt
циркуля́ція атмосфе́ри
circuláţia atmosférică

цитоплазмати́чна спадко́вість
ereditáte citoplasmátică
цитоскеле́т
citoschelét
цитотехноло́гії
citotehnologíi
ци́фри непа́рні
cífre impáre
ци́фри па́рні
cífre páre
ціані́д
cianúră
ціанобакте́рії (ціанопрокаріо́ти)
cianobactérii (cianoprocarióte)
ці́вка
transometatárs
ці́ла части́на мі́шаного числа́
pártea întreágă a númărului mixt
ці́лісність
integritáte
ці́лісність географі́чної оболо́нки
integritátea învelíşului geográfic
ціна́ по́ділки
valoárea împărţírii
цу́кор
zahăr
цукро́вий діабе́т
diabét zaharát
цуна́мі
ţunámi

цунамі

цикло́їда
cicloíd

Ц

циро́з
ciróză
цис-ізоме́р
izomér Cis
ци́ста
cistítă
цита́та
citát
цитогенети́чний ме́тод
metóda citogenétică
цитози́н
citozină
цитозо́ль (гіалопла́зма)
citozól (hialoplásmă)
цитокіне́з
citochinéză
цитокіні́ни
citochiníne
цитоло́гія
citologíe
цитопла́зма
citoplásmă
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чавун

чаву́н
fóntă, tuci

Ч

Ч

чадни́й газ
gaz asfixiánt

черевце́ членистоно́гих
abdoménul artropódelor

чарти́стський рух
mişcárea chartístă

че́реп
crániu

час відпочи́нку
timp de odíhnă

черепа́хи
broáşte-ţestoáse

час лі́тній, місце́вий, поясни́й
óra locálă, zonálă

черепна́ коро́бка
cutíe craniánă

части́на мо́ви
párte de vorbíre

черешо́к листка́
peţiólul frúnzei

ча́стка
cât

четверти́нний а́том карбо́ну
atóm cuaternár al carbónului

ча́стка (ма́сова, моля́рна,
об’є́мна)
párte (de másă, moláră, de volúm)
ча́стка непо́вна
cât incomplét
частко́ве покрива́ло
pắtură párţială
частко́вий заря́д
încărcáre parţiálă
частота́ серце́вих скоро́чень
rítmul cardiác, frecvenţa contracţiilor
cardiace
частота́ циклі́чна гармоні́йного
колива́ння
frecvénţa cíclică a osciláţiei armónice
чат
chát
ча́шечка
caliciu
Черве́нські міста́
oráşe Cherven
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черевоно́гі молю́ски
gasteropóde

четверти́нні антропоге́нні
ві́дклади
depúneri antropogéne cuaternáre
чи́нники розмі́щення
виробни́цтва
fáctorii de aşezáre a industríei
чи́нники середо́вища
fáctori de médiu
чисе́льник дро́бу
numărătórul frácţiei
чи́сла взає́мно обе́рнені
númere recipróc ínverse
чи́сла взає́мно прості́
númere pecipróc príme
чи́сла від’є́мні
númere negatíve
чи́сла дода́тні
númere pozitíve
чи́сла дробові́
númere fracţionáre
чи́сла ко́мплексні
númere compléxe

Черво́на кни́га
Cártea Róşie

чи́сла натура́льні
númere naturále

Черво́на кни́га Украї́ни
Cártea Róşie a Ucraínei

чи́сла непа́рні
númere impáre

черво́ний теро́р
teroárea róşie

чи́сла па́рні
númere páre

черво́ні во́дорості
álge róşii

чи́сла прості́
númere príme

чергува́ння зву́ків
alternánţa súnetelor

чи́сла протиле́жні
númere opúse

черевни́й нерво́вий ланцюжо́к
lánţul nervós abdominál

чи́сла раціона́льні
númere raţionále

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 154
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

чи́сла скла́дені
númere compúse
чи́сла спря́жені
númere conjugáte
чи́сла ці́лі
númere întrégi
числі́вник
numerál
числі́вники на озна́чення ці́лих
чи́сел
numerále péntru definírea númerelor
întrégi
число́ іме́нників
númărul substantívelor

чорносо́тенці
reprezentánţii sútelor négre
Чорткі́вська офензи́ва
asáltul Chórtkiv
чотиривале́нтний елеме́нт
elemént cvadrivalént
чотирику́тник
patrulatér
чумакува́ння
ciumecăríe
чутли́ва реа́кція
sensibilitáte
чутли́вий (доцентро́вий) нейро́н
neurón sensíbil (centripetál)

число́ мі́шане
númăr mixt
число́ нейтро́нне
númăr de neuróni

число́ просте́
númăr prim
число́ прото́нне
numărul protónic
число́ (ст́ала) Авога́дро
númărul (constánta) Avogadro
число́ уя́вне
númăr imaginár
чи́ста лі́нія
línie púră

чутливий

число́ нукло́нне (ма́сове)
număr nuclon (masă)

Ч

чита́ння
citíre
чле́ни ре́чення
pắrţi de propozíţie
член многочле́на
terménul polinómului
чолові́чий рід
génul masculín
«чо́рна до́шка»
tábla neágră
«Чо́рна ра́дa»
„Сonsíliul Négru”
чо́рний мета́л
metál ferós (négru)
чо́рний спи́сок
lísta neágră
чорни́ло
cerneálă
чорни́льний мішо́к
púngă de cerneálă
«чорносви́тники» («сі́рі
піджа́ки»)
sacóuri gri
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шабло́н
şablón

Ш

шабло́н докуме́нта
şablónul documéntului

шкідли́ва речовина́
substánţă dăunătoáre

шабло́н офо́рмлення (те́ма)
şablón de proiectáre (témă)

шкідли́ві умо́ви
condíţii dăunătoáre

ша́лька терезі́в
tálgerul cântárului

шкідники́ сільськогоспо́дарських
культ́ур
dăunătóri de cultúri agrícole

шар електро́нний
bílă electrónică
шарува́та будо́ва
structură stratificată

шаблон

шви́дкість
vitéză

Ш

шкільни́й пері́од
perioádă şcoláră
шкірне́ ди́хання
respiráţie cutanátă

шви́дкість скоро́чення м'я́зів
viteza contractării muşchilor

шкі́рно-м’я́зовий мішо́к
sac muscúlo-cutanéu (teácă muscúlocutanátă)

шви́дкість ті́ла
vitéza córpului

шкі́рочка листка́
cutícula frúnzei

шви́дкість хімі́чної реа́кції
vitéza reácţiei chímice

шко́да
prejudíciu, págubă

ше́льф
şelf

шлак
zgúră, cenúşă

ше́льфовий льодовик
gheţár de şelf

шліфува́льні матеріа́ли
materiále abrazíve

Шенге́нська зо́на
spáţiul Schéngen

шлунко́вий сік
suc gástric

шершкува́та (зерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
retícul endoplasmátic rugos (granulát)

шлу́нок
stomác

шестичле́нний цикл
cíclu cu şáse mémbri
ши́на
magistrálă electrónică
Шипи́нська земля́
pămấntul Şipineţ
шипля́чий звук
súnet şuierătór (sibilánt)
ширина́ прямоку́тника
lăţímea dreptúnghiului
ширина́ прямоку́тного
паралелепі́педа
lăţímea paralelipipédului dreptunghiulár
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шкала́ Це́льсія
scára Célsius

шлу́ночки се́рця
ventrícule
шлюб
căsătoríe
шлю́бна диплома́тія
diplomaţía căsătoríei
шлюз
eclúză
шлях
drum, cále
шлях до фа́йлу
cálea spre fişiér
шля́хта
şleáhtă

ши́шка
con

шовк ацета́тний
acetát de mătáse

шістдеся́тники
şasezecíşti

шовк натура́льний
mătáse naturálă

шкала́
scálă

шо́кова терапі́я
terapíe de şoc
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шумний

шрифт
fónt
штам
tulpínă, súşă
штати́в для пробі́рок
statív péntru eprubéte
штати́в хімі́чний
statív chímic
штиль
vânt calm
шторм
furtúnă
штраф
améndă
шту́чна екосисте́ма
ecosistém artificiál
шту́чне волокно́
fíbră artificiálă
шту́чне заплі́днення
fecundare artificiálă
шту́чний добі́р
selécţie artificiálă
шту́чний імуніте́т
imunitáte artificiálă
шту́чні росли́нні угрупо́вання
asociaţii vegetále artificiále
шум
súnet
шу́мний при́голосний
consoánă zgomotoásă

Ш
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щавлева

щавле́ва кислота́
acíd oxálic
ще́лепи
maxiláre
ще́плення росли́н
altoirea plántelor
щит
scut
щитоподі́бна за́лоза
glánda tiroídă
щіли́нний при́голосний
consoánă fricatívă
щі́льна сполучна́ ткани́на
ţesút conjunctív dens
щі́льний матеріа́л
materiál dens

Щ

Щ
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юрський

юзабі́літі
uzabilitáte
ЮНЕ́СКО
UNESCO
юніко́д
codificáre unificátă
юриди́чна відповіда́льність
răspúndere jurídică
юриди́чна осо́ба
persoánă jurídică
юриди́чні фа́кти
fápte jurídice
юрисди́кція
jurisdícţie
ю́рський пері́од
perioáda jurásică

Ю

Ю
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я́блучна кислота́
acíd málic
я́вище (біологі́чне, фізи́чне,
хімі́чне)
fenomén (biológic, fízic, chímic)
я́вище колоніа́льності
fenoménul colonialítăţii
я́дерна оболо́нка
învelíş nucleár
я́дерна реа́кція
reácţie nucleáră
я́дерний ма́трикс
matríce nucleáră
я́дерний сік (каріопла́зма,
нуклеопла́зма)
suc nucleár (carioplásmă,
nucleoplásmă)
я́дерні по́ри
póri nucleári

яблучна

я́дерні реа́кції
reácţii nucleáre

Я

я́дерні си́ли
fórţe nucleáre

Я

яйцекла́д
ovipozitór
яйцекліти́на
ovúl
яйценаро́дження
oviparitáte
я́кісна реа́кція
reácţie calitatívă
я́кісний ана́ліз
analíză calitatívă
я́кісні прикме́тники
adjectíve calitatíve
я́кісні числі́вники
numerále calitatíve
ямб
iámb
яр
rấpă
ярли́к
etichétă
я́русність
etajáre

яде́рце
nucleóli
ядро́
nucléu
ядро́ (а́тома, бензе́ну)
nucléul (atómului, benzénului)
ядро́ вегетати́вне
nucléu vegetatív
ядро́ генерати́вне
nucléu generatív
ядро́ землі́
nucléul Pămấntului
яє́чка (сім’яни́ки)
testícule
яє́чники
ováre
язи́к
límbă
язико́вий при́голосний
consoánă labiálă
язи́чництво
păgânísm
яйцеживонаро́дження
ovoviviparitate
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Z
zónă de trécere
перехідна́ зо́на

záhăr din sféclă (din tréstie
de záhăr)
буряко́вий (трости́нний) цу́кор

zónă demilitarizátă
демілітаризо́вана зо́на

záhăr de tréstie
трости́нний цу́кор

zónă de cutáre
скла́дчастий по́яс

zahăr
цу́кор

zónă conducătoáre
провідна́ зо́на

zaharóză
сахаро́за

zónă geográfică
географі́чний по́яс

záhăr din strúguri (glucóză)
виногра́дний цу́кор (глюко́за)

zónă mobílă
рухо́мий пояс

zăcămínte nemetalifére
неру́дні кори́сні копа́лини

zónă offşóre
офшо́рна зо́на

zémstvă (administráţie în Rúsia
ţarístă)
зе́мство

zaharoză
Z

zóne climatérice principále
şi de tranzíţie
клімати́чні пояси́ основні́ і перехідні́

zéro
нуль

zóne naturále (zóne geográfice)
приро́дні зо́ни (географі́чні зо́ни)

zgúră, cenúşă
шлак

zóne seísmice
сейсмі́чні пояси́

zicálă, zicătoáre
прислі́в’я

zóne térmice
теплові́ пояси́

zicătoáre
крила́тий вислів

zonulă, clitelum
поясо́к

zigót
зиго́та

zoologíe
зооло́гія

zoospóri
зооспо́ри

zircóniu
цирко́ній

zoopsihologíe
зоопсихоло́гія

zinc
цинк

zíuă poláră
поля́рний день
zóna créşterii
зо́на ро́сту
zóna de absórbţie
зо́на всмо́ктування
zóna de creştere
зо́на ро́зтягу
zóna de diviziune
зо́на по́ділу
zonalitáte de altitúdine
вертика́льна по́ясність
zonáre orizontálă
зона́льність горизонта́льна
zónă a comérţului líber
зо́на ві́льної торгі́влі
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X
xilén
xilén
ксиле́н
xilém
ксиле́ма
xenón
ксено́н
xenofobíe
ксенофо́бія

X
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W
wattmétru
ватме́тр
watt (W)
ват
Wéb 2.0
веб 2.0
Wéb anéxe
веб-дода́тки
Wéb desígner (ProiectántWéb)
веб-диза́йнер

wattmetru

Wéb enciclopedíe
веб-енциклопе́дія
Wéb síte
веб-сайт
winchéster (hárd dísc), (dísc)
вінче́стер
wintérer
зимівни́к

W
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vulgarísm
вульгари́зм

volúm de rezérvă
резе́рвний об’є́м

vulcanizárea cauciúcului
вулканіза́ція каучуку́

volúm
об'є́м

vulcanísm
вулкані́зм

voltmétru
вольтме́тр

vulcáni noroióşi
грязьові́ вулка́ни

Vólt
вольт

vulcán
вулка́н

volatilitáte
ле́ткість

volúm respiratór
ди́хальний об’є́м
volúm reziduál
залишко́вий об’є́м
volúmul condensatórului plat
є́мність пло́ского конденса́тора

vulgarísm

volúmul córpului
об'є́м ті́ла
volúmul cúbului
об'є́м ку́ба
volúmul molár al gázului
моля́рний об’є́м га́зу
volúmul paralelipipédului
dreptunghiulár
об'є́́м прямоку́тного паралелепі́педа

V

volúmul sấngelui pe minút
хвили́нний об’є́м кро́ві
volúmul sistólic al sấngelui
уда́рний (систолі́чний) об’є́м кро́ві
volúmul transpórtului
о́бсяг переве́зень
vopséle de uléi
олі́йні фа́рби
vorbíre
мо́влення
vorbíre, exprimáre
говорі́ння
vorbírea coréctă
пра́вильність мо́влення
vorbíre dialogátă
діалогі́чне мо́влення
vorbíre diréctă
пряма́ мо́ва
vorbíre indiréctă
непряма́ мо́ва
vorbíre indiréctă legátă
невла́сне пряма́ мо́ва
vorbíre símplă
просторі́ччя
vot pasív
паси́вне ви́борче пра́во
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vírusul imunodeficiénţei umáne
(HIV)
ві́рус імунодефіци́ту люди́ни (ВІЛ)

vertébre
хребці́

virusologíe
вірусоло́гія

vérs heráldic
геральди́чний вірш

virusoízi
вірусо́їди

vérs alb
ві́льний вірш

vírus
ві́рус

verdíct
ви́рок

viroízi
віро́їди

vérb tranzitív
перехідне́ дієсло́во

virión
віріо́н

vérb impersonál
безособо́ве дієсло́во

vertép
верте́п
vesélă chímică
по́суд хімі́чний
véto
ве́то
vezícă biliáră
жо́вчний міху́р

vezícă urináră
сечови́й міху́р

V

vezícă înotătoáre
пла́вальний міху́р

vérb

viáţă
життя́
vibráţii şi únde mecánice
механі́чні колива́ння та хви́лі
vibrísă (fíre de păr tactíl)
ві́бриси (дотико́ві волоски́)
více populáră
наро́дне ві́че
víd
ва́куум
videoclíp
відеоклі́п

víruşii compuşi
складні́ ві́руси
víruşi símpli
прості́ ві́руси
víse
сновиді́ння
vitamínă
вітамі́н
vitéza a dóua cósmică
дру́га космі́чна шви́дкість
viteza contractării muşchilor
шви́дкість скоро́чення м'я́зів
vitéza córpului
шви́дкість ті́ла
vitéza reácţiei chímice
шви́дкість хімі́чної реа́кції
vitéză
шви́дкість
vitéză instantanée, momentánă
миттє́ва шви́дкість
vitráj
вітраж

voievodát
воєво́дство

vírgulă
ко́ма

vocalísm
вокалі́зм

viníl
віні́л

vocálă neaccentuátă
ненаголо́шений голосни́й

vínă
вина́

vocálă nazálă
носови́й голосни́й

víkingi
ві́кінги

vocálă accentuátă
наголо́шений голосни́й

viérme intestinál
гельмі́нт

vizícule seminále
сімяні́ міхурці́

videostudióu
відеосту́дія

viviparitate
живонаро́дження

videoredáctor
відеореда́ктор

vitrós, asemănătór stíclei
склоподі́бний

videoconferínţă
відеоконфере́нція
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vérb
дієсло́во

vasalitáte
васаліте́т

venúle
ве́нули

vas
суди́на

ventrícule
шлу́ночки се́рця

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

venít naţionál
націона́льний дохі́д

vár stins
га́шене вапно́

véne
ве́ни

var nestíns; oxíd de cálciu
нега́шене вапно́

vegetáţie
росли́нність

varietáte
варіати́вність

vedere mozáică
мозаї́чний зір

varice
варико́зне розши́рення вен

vedére binoculáră
бінокуля́рний зір

variáţie
варіа́ція

véctor nul
нульови́й ве́ктор

variántă
варіа́нта

véctori opúşi
ве́ктори протиле́жні

variabilitáte mutaţională
мутаці́йна мінли́вість

véctori egáli
рі́вні ве́ктори

variabilitáte modificativă
модифікаці́йна мінли́вість

véctori coplanári
ве́ктори комплана́рні

variabilitáte ereditáră
спадко́ва мінли́вість

vectori colineari
ве́ктори колінеа́рні

variabilitáte combinátivă
комбінати́вна мінли́вість

véctori
ве́ктори

variabilitáte
варіа́нтність

véctor de indúcţie magnétică
ве́ктор магні́тної інду́кції

vaporizáre
пароутво́рення

véce
ві́че

vapóri saturáţi
наси́чена пара́

vârstă de bătrâneţe
старе́чій вік

vapóri nesaturáţi
ненаси́чена пара́

vấrful líniei frấnte
верши́на ла́маної

valvúle semilunáre
півмі́сяцеві кла́пани

vârf
верши́на

valvulă tricuspidă
тристу́лковий кла́пан

vânt calm
штиль

válvele cuspíde ale inimii
сту́лкові кла́пани се́рця

vânt
ві́тер

váluri electromagnétice
електромагні́тні хви́лі

văgăúnă
ба́лка

válul éstic
Схі́дний вал

vaviparitate adevărátă
спра́вжнє живонаро́дження

valorificárea natúrii
природокористува́ння

váse de laboratór
лаборато́рний по́суд

valoáre proximatívă
набли́жене зна́чення

váse comunicánte
сполу́чені посу́дини

valoáre negatívă
від’є́мне зна́чення

vas cotát
мі́рний по́суд

valoáre independéntă
змі́нна незале́жна

vérb
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V
vaccíne ale ingineríei genétice
(recombináte)
ге́нно-інжене́рні (рекомбіна́нтні)
вакци́ни

vấnturi alizée
паса́ти
vấnturi de reflúx (poláre)
сто́кові вітри́

vaccínul BCG
вакци́на БЦЖ

vấrful cónului
верши́на ко́нуса

vacuólă
вакуо́ля

vấrful paralelipipédului
dreptunghiulár
верши́на прямоку́тного
паралелепі́педа

vấnturi
V

vacuólă contractílă, vacuolă
pulsatilă
скоро́тлива вакуо́ля

valoárea curéntă a mărímilor
пото́чне зна́чення величини́

vấrful triúnghiului isoscél
верши́на рівнобе́дреного трику́тника

valoárea chimíei aplicáte
прикладне́ зна́чення хі́мії

vấrful triúnghiului
верши́на трику́тника

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

vấrful prísmei
верши́на при́зми

válea rấului
річкова́ доли́на

vấrful poligónului
верши́на многоку́тника

vaie
ва́йї

vấrful poliédrului
верши́на многогра́нника

vagín
пі́хва

vấrful piramídei
верши́на пірамі́ди

vacuólă digestívă
травна́ вакуо́ля

vấrful patrulatérului
верши́на чотирику́тника

valoárea energétică a prodúsului
alimentár
енергети́чна ці́нність харчово́го
проду́кту

vấrful únghiului
верши́на кута́
vấrful únghiului triédru
верши́на тригра́нного кута́
vấrfuri opúse ále poligónului
верши́ни чотирику́тника протиле́жні
vấrfuri vecíne ále patrulatérului
верши́ни чотирику́тника сусі́дні
vấrfuri vecíne ále poligónului
верши́ни многоку́тника сусі́дні

valoárea exprésiei
зна́чення ви́разу
valoárea exprésiei cu variábilă
зна́чення ви́разу зі змі́нною
valoárea exprésiei numérice
зна́чення ви́разу числово́го
valoárea fúncţiei
зна́чення фу́нкції

vấrstă biológică
біологі́чний вік

valoárea împărţírii
ціна́ по́ділки

vấrstă cronológică
хронологі́чний вік

valoáre dependéntă
зм́інна зале́жна

vaccináre (imunizáre)
вакцина́ція (імуніза́ція)

valoárea médie a mărímii
сере́днє зна́чення величини́

váccin
вакци́на

valoárea maximálă şi minimálă
a fúncţiei
найбі́льше і найме́нше зна́чення
фу́нкції

vấrstă înaintátă
похи́лий вік
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uracil
ураци́л
uragán
урага́н
urániu
ура́н
urbanizáre
урбаніза́ція
uréche médie
сере́днє ву́хо
urée
карбамі́д

U

urínă
се́ча

uzurpárea

uretrítă
уретри́т

uretér
сечові́д
urétră
сечівни́к

urínă primáră
се́ча перви́нна
urínă secundáră
се́ча втори́нна
urmărírea lógică a afirmáţiilor
логі́чне слі́дування ви́словлень
urolitiáză
сечокам’яна́ хворо́ба
úter
ма́тка
utilitáte
утилі́та
utilizáre, folosíre
застосува́ння
utilizárea
використа́ння
utilizárea deşéurilor
утиліза́ція відхо́дів
utilizárea proprietắţii
користува́ння майно́м
uzabilitáte
юзабі́літі
uzucapiúne
набува́льна да́вність
uzurpárea putérii
узурпа́ція вла́ди
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unitáte de contról
при́стрій управлі́ння

únghi la báza triúnghiului isoscél
кут при осно́ві рівнобе́дреного
трику́тника

unitáte centrálă
систе́мний блок

únghi între véctori
кут між ве́кторами

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

únghi între drépte
кут між прями́ми

únie dinástică
династи́чна у́нія

unghi în 1 radian
кут 1 радіан

únghiuri opúse la vârf
кути́ вертика́льні

únghii
ні́гті

únghi la céntru al circumferínţei
кут ко́ла центра́льний
únghi liniár al únghiului diédru
ліні́йний кут двогра́нного кута́

unghii
U

únghi obtúz
кут тупи́й
únghi polár
поля́рний кут
únghi poliédru
многогра́нний кут
únghi poliédru convéx
многогра́нний кут опу́клий
únghi spaţiál
тіле́сний кут
únghi triédru
тригра́нний кут
unghiul I sfert
кут І чве́рті
únghiul patrulatérului
кут чотирику́тника
unghiul sfertului II
кут ІІ чве́рті
unghiul sfertului IV
кут IV чве́рті
únghiul triúnghiului
кут трику́тника
únghi unitúr
кут одини́чний
únghiuri adiacénte
кути́ сумі́жні

unitáte de dísc
дисково́д
unitáte de lungíme
одини́ця довжини́
unitáte de măsúră
одини́ця ви́міру
unitáte de măsúră egálă cu 2,54cm
дюйм
unitáte flásh
флеш-накопи́чувач
unitáte frazeológică
фразеологі́чна одини́ця
unitáte imagináră
уя́вна одини́ця
unitắţi péntru măsurárea lungímii
códului binár
одини́ці вимі́рювання довжини́
дві́йкового ко́ду
unitúte
собо́рність (про є́дність украї́нських
земе́ль)
uniúne, uníe
у́нія
Uniúnea Europeánă (UE)
Європе́йський Сою́з (ЄС)
uniúnea militár-polítică
військо́во–політи́чний союз
uniúne tribálă
племінни́й сою́з
universál
універса́л

unt
ма́сло вершко́ве

únghiuri egále
рі́вні кути́

unsoáre
масти́ло

únghiuri de la báza trapézului
кути́ при осно́ві трапе́ції

universitáte secrétă
Тає́мний університе́т

únghiuri de diferíte pắrţi
кути́ різносторо́нні

universitáte
університе́т

únghiuri de aceeáşi párte
кути́ односторо́нні

universálul sfátului Rádei centrále
ucrainéne
універса́л УЦР

únghiuri corespunzătoáre
кути́ відпові́дні
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U
uceníc
підма́йстер

úmplerea (colorárea) obiéctelor
tabélului
зали́вка об’є́ктів табли́ці

ucrainofíli
українофі́ли
uéduri (cúsuri de ápă în deşérturi)
ва́ді
úhghi înscrís în circumferínţă
кут, впи́саний в ко́ло

umplutúră gradiéntă
градіє́нтне залива́ння
umplutúri plástice
напо́внювач пластма́си
únde
хви́лі

úlcer de stomác
виразко́ва хворо́ба шлу́нка

únde mecánice
механі́чні хвилі

uléi
олі́я

U

únde sonóre
звукові́ хви́лі

únghi

únde sférice
сфери́чні хвилі

únde pláte
пло́скі хви́лі

uléi de in
льняна́ олі́я
uléi solár
соля́рове масти́ло
uléiuri
олі́ї

únde staţionáre
стоя́чі хви́лі

ultimátum
ультима́тум

únde transversále
попере́чні хви́лі

ultramicroeleménte
ультрамікроелеме́нти

UNESCO
ЮНЕ́СКО

ultramicroscóp
ультрамікроско́п

únghi
кут

ultramicroscopíe
ультрамікроскопі́я

únghi al poligónului
кут многоку́тника

ulús (trib)
улу́с

únghi ascuţít
кут го́стрий

úlvă
у́льва

únghi de incidénţă
кут паді́ння

umanísm
гумані́зм

únghi exteriór al triúnghiului
кут трику́тника зо́внішній

úmplerea (colorárea) desénului
зали́вка рису́нка

únghi drept
кут прями́й

umór
гу́мор

únghi diédru
двогра́нний кут

umiditátea sólurilor
ґрунтова́ воло́га

únghi desfăşurát
кут розго́рнутий

umiditátea relatívă a áerului
відно́сна воло́гість пові́тря

únghi de refrácţie
кут зало́млення

umiditáte absolútă
абсолю́тна воло́гість

únghi de reflécţie
кут відбива́ння

umiditátea áerului
воло́гість пові́тря

únghi de la vấrful triúnghiului
isoscél
кут при верши́ні рівнобе́дреного
трику́тника

úmărul fórţei
плече́ си́ли
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Ţ

ţesut osos
кісткова́ ткани́на

ţắri cu drapél „convenábil”
(în navigáţie)
краї́ни «зручно́го пра́пора»

ţesút nervós
нерво́ва ткани́на

ţáră montánă
гірська́ краї́на

ţesút musculár striát
посмуго́вана м’я́зова тканина́

ţáră agráră
агра́рна краї́на

ţesút permanént
пості́йна ткани́на

ţắri-„hotáluri”
краї́ни-«готелі»

ţáră
Ţ

ţesút protectór
покривна́ ткани́на

ţắri nóu industrializáte
нові́ індустріа́льні краї́ни (НІК)

ţesút reticulár
ретикуля́рна ткани́на

ţắri-offşóre
краї́ни-оффшо́ри

ţesútul de bază de depozitare
запаса́юча основна́ ткани́на

ţắri şi teritórii dependénte
зале́жні краї́ни і терито́рії

ţesútul de bază palisádic al frúnzei
стовпча́ста основна́ ткани́на листка́

ţeávă de evacuáre a gázelor
газовідві́дна́ тру́бка

ţesútul plántelor, ţesut vegetal
ткани́на росли́ни

ţesút
ткани́на

ţesútul spongiós de báză al frúnzei
гу́бчаста (основна́) ткани́на листка́

ţesút adipós
жи́рова ткани́на

ţesúturile médiului intérn
ткани́ни внутрі́шнього середо́вища

ţunámi
цуна́мі

ţesút conducătór
провідна́ ткани́на

ţipiríg, clorură de amóniu
нашати́р

ţesút celuloadipós subcutanát
підшкі́рна жиро́ва кліткови́на

ţinút fízico-geográfic
фі́зико-географі́чний край

ţesút asimilatór (clorofílă)
асиміляці́йна (хлорофілоно́сна)
ткани́на

ţesút conjunctív
сполу́чна ткани́на
ţesút conjunctív dens
щі́льна сполучна́ ткани́на
ţesút de bază, fundamental
основна́ ткани́на
ţesút de báză aerifer
повітроно́сна (основна́) ткани́на
ţesút epiteliál
епітеліа́льна ткани́на
ţesút formativ
твірна́ ткани́на
ţesut mecánic
механі́чна ткани́на
ţesút musculár
м’я́зова ткани́на
ţesút musculár néted
непосмуго́вана (гладка́) м’я́зова
ткани́на
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tutélă
опі́ка

tróp
троп

túrnul de absórbţie
вбирна́ ба́шта

trompe uterine
ма́ткові тру́би

turnesól
ла́кмус

tromboplastínă
тромбопласти́н

turn de uscáre
суши́льна б́ашта

tromboflebítă
тромбофлебі́т

turn de absórbţie
поглина́льна ба́шта

trombocíte
тромбоци́ти

turmalínă
турмалі́н

tromb, cheag
тромб

turísm
тури́зм

tróli, provocatóri pe internét
тро́лі

trópicul de sud, de nord
тро́пік півде́нний, півні́чний

tutélă, curatélă
піклува́ння

tropísme
тропі́зми

tutelă
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T

troposféră
тропосфе́ра
trúnchi cerebrál
сто́вбур мо́зку
trúnchi de con
зрі́заний ко́нус
trúnchi de piramídă
зрі́зана пірамі́да
trunchiul molúştei
ту́луб молю́ска
trust
трест
tub auditív
слухова́ труба́
tub ciuruit
ситоподі́бна тру́бка
tubércul
бу́льба
tuberculóză
туберкульо́з
tub polinic
пилко́ва тру́бка
tuburile lui Malpighi
мальпі́гієві суди́ни
tulpínă
стебло́
tulpínă, súşă
штам
túndră
ту́ндра
túner TV
ТВ-тю́нер
turgescenţă
ту́ргор
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T

trilión
трильйо́н

transpozóni
транспозо́ни

trigonometríe
тригономе́трія

transpórturi de tránzit
транзи́тні переве́зення

triglicerídă
тригліцери́д

transpórtul substánţelor
тра́нспорт речови́н

triére
сортува́ння

transpórt pasív
паси́вний тра́нспорт

triclormetán (clorofórm)
трихлоромета́н (хлорофо́рм)

transportatóri de mesáje
носі́ї повідо́млень

trib
пле́м’я

transpórt actív
акти́вний тра́нспорт

„Trezírea Asiei”
«Пробу́дження А́зії»

transpórt
тра́нспорт

tréi secţiúni
трисе́кція

transpiraţie
транспира́ція

tranzácţie (înţelégere)
controversátă
запере́чний правочи́н
tranzácţie jósnică
нікче́мний правочи́н
tranzácţie jurídică
правочи́н
tranzistór
транзи́стор
trapéz
трапе́ція
trapéz curbilíniu
криволіні́йна трапе́ція
trasáre, urmăríre
трасува́ння
traséu
трек
trecătoáre (în múnţi), pas
перева́л
trécerea cuvíntelor díntr-un rấnd
în áltul
перено́с сло́ва
trécerea lumínii príntr-o plácă
paralélă
прохо́дження сві́тла че́рез
пло́скопарале́льну пласти́ну
trécerea lumínii príntr-o prísmă
triunghiuláră
прохо́дження сві́тла че́рез трику́тну
при́зму

trilobíţi
трилобі́ти
trimetilamínă
триметиламі́н
trinitrocelulóză
тринітроцелюло́за
trinóm
тричле́н
triplét (codón)
трипле́т (кодо́н)
trítiu
три́тій
triúnghi
трику́тник
triúnghi ascuţit únghic
трику́тник гостроку́тний
triúnghi circumscrís circumferínţei
трику́тник, опи́саний на́вколо ко́ла
triúnghi dreptúnghic
трику́тник прямоку́тний
triúnghi echilaterál
трику́тник рівносторо́нній
triúnghi isoscél
трику́тник рівнобе́дрений
triúnghi înscrís în circumferínţă
трику́тник, впи́саний в ко́ло
triúnghi obtuz únghic
трику́тник тупоку́тний
triúnghi scalén
трику́тник різносторо́нній
triúnghiul lui Pascál
трику́тник Паска́ля

triúnghiuri similáre
поді́бні трику́тники

tréi púncte (púncte de suspénsie)
кра́пки (три кра́пки)

triúnghiuri egále
трику́тники рі́вні

trécerea prin gắuri electrónice
(joncţiúne p-n)
електро́нно-ді́рковий перехі́д
(p-n-перехід)
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tóxic
отру́йний

tipologíe
типоло́гія

touchpád, dispozitív sensoriál
al calculatórului péntru condúcerea
cursórului
тачпе́д

tipizárea ţắrilor
типіза́ція краї́н

típ de propozíţie
тип ре́чення

totalitáte generálă
генера́льна суку́пність

típ de límbă
тип мо́ви

típul clímei
тип клі́мату
típul líterei
лі́терний тип
típuri ale activitắţilor de vorbíre
ви́ди мовленнє́вої дія́льності
típuri de calculatoáre
ти́пи комп’ю́терів
típuri de deformáre
ти́пи деформа́ції
típuri de descărcáre independéntă
ти́пи самості́йного розря́ду

T

tráfic de călătóri
пасажироо́біг

transometatars

tradúcere
пере́клад

toxíne
токси́ни
tráckback, mecanísm de notificáre
a sitéului
тре́кбек
tráct urinár
сечовивідни́й кана́л

tragi-comedíe
трагікоме́дія

traiectórie
траєкто́рії

típuri de exprimáre (povestírea,
descríerea şi meditáţia)
ти́пи мо́влення (ро́зповідь, о́пис,
ро́здум)

trahée
трахе́я

típuri de echilíbru
ви́ди рівнова́ги

típuri de radiáţii
ви́ди випромі́нювання
típuri de semiconductóri
ти́пи напівпровідникі́в
tip valíd
ді́йсний тип
tiraníe
тирані́я

transcendént
трансценде́нтний
transcríere
транскри́пція
transformáre
перетво́рення
transformáre de asemănáre
перетво́рення поді́бності
transformatór
трансформа́тор

transgenéză
трансгене́з

toluén
толуе́н

transformắri geométrice
геометри́чні перетво́рення

titán
тита́н

tonométru
тоно́метр

trans-izomér
транс-ізоме́р

transometatárs
ці́вка

totalitarísm
тоталітари́зм

transnaţionalizárea economíei
транснаціоналіза́ція екон́оміки

tóriu
то́рій

transliteráre
транслітера́ція

torf
торф

transláţie paralélă
парале́льне перене́сення

topologíe
тополо́гія

translatór
трансля́тор

topíre
спла́влення

transláre
трансля́ція

tónusul múşchilor
то́нус м’я́зів
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T

thatcherísm
тетчери́зм

terminál marín
терміна́л морськи́й

téză
те́за

terménul polinómului
член многочле́на

tezáur
теза́урус

térmeni similári
поді́бні чле́ни

téxt
текст

térmenii esenţiáli ai contráctului
істо́тні умо́ви до́говору

tetraetíl de plumb
тетраетилсвине́ць

térmen
те́рмін

tetraédru regulát
тетра́едр пра́вильний

teritóriu temporár ocupát
тимчасо́во окупо́вана терито́рія

tetraédru
тетра́едр

teritóriu temporár necontrolát
тимчасо́во неконтрольо́вана терито́рія

tetraclorúră de carbón
тетрахлоромета́н

teritóriu proteját
заказ́ники

típ de dáte
тип да́них

téstul Mantú
про́ба Манту́

tiobactérii, sulfobacterii
сіркобакте́рії

testosterón
тестостеро́н

tinctúră de iód
йо́дна насто́янка

testícule
яє́чка (сім’яни́ки)

tímus
ти́мус

testamént
запові́т

tímp viitór
майбу́тній час

tést, încercáre
випро́бування

Timp trist
Сму́тний час

tést
тест

tímp trécut al vérbului
мину́лий час дієсло́ва

terorísm internaţionál
міжнаро́дний терори́зм

tímp trécut
мину́лий час

terorísm
терори́зм

tímp prezént
тепе́рішній час

teroárea róşie
черво́ний теро́р

timp nóu
Нови́й час

teroáre
теро́р

timp istóric
істори́чний час

termoregláre
терморегуля́ція

timp de odíhnă
час відпочи́нку

termométru cu mercúr
рту́тний термо́метр

timp de lúcru
робо́чий час

termométru
термо́метр

timpán
бараба́нна пере́тинка

termoliză
тепловідда́ча

timp
пого́да

termogeneză
теплоутво́рення

timină
тимі́н

termodinámică
термодина́міка

tímbru
тембр

terminologíe
терміноло́гія

tilacoíd
тилако́їди

termináţie, desinénţă
закі́нчення
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teritóriul státului
держа́вна терито́рія

teoréma opúsă
теоре́ма протиле́жна

teritóriu
терито́рія

teoréma energíei cinétice
теоре́ма про кінети́чну ене́ргію

teritórii protejáte, arii protejate
природоохоро́нні терито́рії

teoréma dreáptă
теоре́ма пряма́

teritórii ocupáte
окупо́вані терито́рії

teoréma célor dói jandármi
теоре́ма про дво́х конвої́рів

tericoáne
терико́ни

teoréma
теоре́ма

terénuri arábile
о́рні зе́млі

teocraţíe
теокра́тія

teráse
тера́си

tensiúne arteriálă
артеріа́льний тиск

terapíe genétică
ге́нна терапі́я

tensiúnea de suprafáţă a lichídului
поверхне́вий на́тяг рідини́

terapíe de şoc
шо́кова терапі́я

tensiúne
напру́га

terapía cu parafínă
парафінотерапі́я

tensionáre
напру́женість

terapía cu oxigén
оксигенотерапі́я

tendón
сухожи́лля

terèn
місце́вість

témpóul vorbírii, rítmul vorbíii
темп мо́влення

teoríe ştiinţífică
науко́ва тео́рія

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

teoríe moleculáro-cínétică
молекуля́рно-кінети́чна тео́рія (МКТ)

temperamént
темпера́мент

teoríe
тео́рія

témă (pe fórum)
то́пік

teoría structúrii chímice
тео́рія хімі́чної будо́ви

témă
те́ма

teoria sintétică a evolúţiei
синтети́чна тео́рія еволюції

téma documéntului
те́ма докуме́нта

teoría protoelítică
протоліти́чна тео́рія

téma cuvấntului
осно́ва сло́ва

teoría probabilitắţilor
тео́рія ймові́рностей

telúr
телу́р

teoría cromozomálă a ereditắţii
хромосо́мна тео́рія спадко́вості

telofáză
телофа́за

teoría celúlară
кліти́нна тео́рія

teléconferínţă
телеконфере́нція

teoría atómo-moleculáră
а́томно-молекуля́рне вче́ння

tehnosféră
техносфе́ра

teoréme recipróc ínverse
теоре́ми взає́мно обе́рнені

tehnopólisuri
технопо́ліси

teorémă ínversă
теоре́ма обе́рнена

teorémă-critériu
теоре́ма–крите́рій

tehnologíi informaţionále
şi comunicaţionále
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії

teorémă-consecínţă
теоре́ма-на́слідок

tehnologíi embrionáre
ембріотехноло́гії

teritoriul
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T
tábără
T

tehnologíe informaţionálă (de
calculatoáre)
інформаці́йна (комп'ю́терна)
техноло́гія

tálgerul cântárului
ша́лька терезі́в

tehnologíe chímică
техноло́гія хімі́чна

talámus
тала́мус

tehnologíe
техноло́гія

tal
тало́м (слань)

tehnología OLE
техноло́гія OLE

Taigá
тайга́

téhnică de cálcul
обчи́слювальна те́хніка

táct, cadénţă
такт

tehnéţiu
техне́цій

tacấm de porţelán
порцеля́нова сту́пка

teg, etichétă
тег

tabuláre
табуля́ція

teátru profesionál
професі́йний теа́тр

tablétă gráfică
графі́чний планше́т

tăiérea ápei
урі́з води́

táblă interactívă
до́шка інтеракти́вна

taxón
таксо́н

tábla neágră
«чо́рна до́шка»

taxíi
та́ксиси

tabélul simbólurilor codificáte
ко́дова табли́ця си́мволів

taxíe negatívă
негати́вний та́ксис

tabélul integrálelor nedefiníte
табли́ця неви́значених інтегра́лів

táxa de stat
держа́вне ми́то

tautologíe
тавтоло́гія

tabélul de distribuíre a valórilor
mărímii aleatórii
табли́ця розпо́ділу зна́чень
випадко́вої величини́

tástă
кла́віша

tabélul adevắrului
табли́ця і́стинності

tastatúră
клавіату́ра

tabél geocronológic
геохронологі́чна табли́ця

tantál
танта́л

tabél electrónic
електро́нна табли́ця

tanín
тані́н

tabéle electrónice (TE)
електро́нні табли́ці (ЕТ)

tangéntă la gráficul fúncţiei
доти́чна до гр́афіка фу́нкції

tabél cu códuri de simbóluri
табли́ця ко́дів си́мволів

tangéntă
доти́чна

tabél cronológic
хронологі́чна табли́ця

tangénta la circumferínţă
доти́чна до ко́ла

tabél
табли́ця

tangénta
та́нгенс

tábără socialístă
«соціалісти́чний та́бір»

táliu
та́лій
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Ş

şir nelimitát
послідо́вність необме́жена

şasezecíşti
шістдеся́тники

şir nedescrescătór
послідо́вність неспадна́

şanţ
вимо́їна

şir necrescătór
послідо́вність незроста́юча

şablónul documéntului
шабло́н докуме́нта

şir naturál
натура́льний ряд

şablón de proiectáre (témă)
шабло́н офо́рмлення (те́ма)

şir monotón
послідо́вність моното́нна

şablón
шабло́н

şir (omológic, de tensiúni)
ряд (гомологі́чний, напру́г)

şcoála slávo-gréco-latínă
слов’я́но–гре́ко–лати́нська школа

ştiinţe
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Ş

şleáhta ucraineánă
украї́нська шля́хта

şelf
ше́льф

şleáhtă
шля́хта

şir
рядо́к

şoc calóric, hipertérmie, şoc termic
теплови́й уда́р

şir, rând, ordin
ряд

şoc térmic solár
со́нячний уда́р

şir constánt
послідо́вність стаціона́рна

şomáj
безробі́ття

şir convergént
послідо́вність збі́жна

ştérgerea únui fişiér
ви́далення фа́йла

şir crescătór
послідо́вність зроста́юча

ştiínţă naturálă
природни́ча нау́ка

şir de adrése
а́дресний рядо́к

ştiínţe biológice modérne
суча́сні біологі́чні нау́ки

şír de cuvínte
слове́сний ряд
şir de dáte
ряд да́них
şir descrescătór
послідо́вність спадна́
şir divergént
послідо́вність розбі́жна
şir finít
послідо́вність скінче́нна
şir infinít
послідо́вність нескінче́нна
şir infinít de mic
послідо́вність нескінче́нно мала́
şir limitát de jos
послідо́вність, обме́жена зни́зу
şir limitát de sus
послідо́вність, обме́жена зве́рху
şir mărginít
послідо́вність обме́жена
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suprafáţa echipotenţiálă
еквіпотенціа́льна пове́рхня

sultán
султа́н

suprafáţa de aşezáre
підсти́льна пове́рхня

sulfít
сульфі́т

suprafáţa córpului
пове́рхня тіла

sulfíd
сульфі́д

súma
су́ма

sulfíd
S

súma descompúnerii térmenilor
су́ма розря́дних дода́нків
súma eveniméntelor
су́ма поді́й
súma segméntelor
су́ма відрі́зків
súma únghiurilor
су́ма куті́в
súma únghiurilor únui triúnghi
су́ма куті́в трику́тника
súmă integrálă
інтегра́льна су́ма
súmă lógică a exprésiei
логі́чна су́ма ви́словлень
súnet
шум
súnet accentuát
наголо́шений зву́к

suprafáţa intrắrii în contáct
a substánţelor
пове́рхня стика́ння речови́н
suprafáţa laterálă a cilíndrului
бічна́ пове́рхня цилі́ндра
suprafáţa laterálă a cónului
бічна́ пове́рхня ко́нуса
suprafáţa laterálă a piramídei
бічна́ пове́рхня пірамі́ди
suprafáţa laterálă a prísmei
бічна́ пове́рхня при́зми
suprafáţa laterálă a trapézului
бічна́ сторона́ трап́еції
suprafáţă bidimensionálă
двомі́рний маси́в
suprafáţă de ápă, acvatóriu
аквато́рія
suprafáţă de contáct,de tangénţă
пове́рхня до́тику

suveranitáte de stat
держа́вний сувереніте́т

supraconductibilitáte
надпрові́дність

suveranitáte
сувереніте́т

supórt, fixatór de eprubétă
пробіркотрима́ч

sútă
со́тня

supliménte nutritíve
харчові́ доба́вки

„Súta Cereáscă”
«Небе́сна Со́тня»

superfosfát símplu
прости́й суперфосфа́т

suspénsie
суспе́нзія

superfície
суперфі́цій

súrse alternatíve de energíe
альтернати́вні джере́ла ене́ргії

súnet vocálic
голосни́й звук

súrsă naturálă
приро́днє джерело́

súnet şuierătór (sibilánt)
шипля́чий звук

súrsă luminiscéntă
люмінесце́нтне джерело́

súnet súrd
глухи́й звук

súrsă de perícol ridicát
джерело́ підви́щеної небезпе́ки

súnet sonór
соно́рний звук

súrsă de lumínă
джерело́ сві́тла

súnet labiál
губни́й звук

suprapúnerea orbitálilor electrónici
перекрива́ння електро́нних орбіта́лей

súnete neaccentuáte
ненаголошені звуки

suprafáţă unidimensionálă
одномі́рний масси́в

súnetele vorbírii
зву́ки мо́влення

suprafáţă de lúcru, prográm
de múncă
робо́чий стіл

súnet dentár
зубни́й звук
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substitúţie trigonométrică
тригонометри́чна підстано́вка

substánţă (cu compozíţie variábilă,
anorgánică, orgánică, cu compozíţie
permanéntă, símplă, compléxă)
речовина́ (змі́нного скла́ду,
неоргані́чна, органі́чна, пості́йного
скла́ду, проста́, складна́)

substituiént, înlocuitór
замісни́к

substánţă cristalínă
кристалі́чна речовина́

substárt
субстра́т

substánţă compúsă
складна́ речовина́

substánţe péctice
пекти́нові речови́ни

substánţă compáctă
компа́ктна речовина́

substánţe orgánice
органі́чні речови́ни

substánţă chímică
хімі́чна речовина́

substánţă cu punct de fiérbere
scăzút
низькокипля́ча речовина́
substánţă cu punct de topíre scăzút
низькоплавка́ речовина́
substánţă dăunătoáre
шкідли́ва речовина́
substánţă instabílă
сипка́ речовина́
substánţă intáctă
неле́тка речовина́
substánţă nedisociátă
недисоційо́вана речовина́
substánţă neinflamábilă
негорю́ча речовина́
substánţă obţinútă (compús,
améstec)
вихідна́ речовина́ (сполу́ка, су́міш)
substánţă refractáră
тугоплавка́ речовина́

substrát energétic
підрі́вень енергети́чний
subsuoara frúnzei
листко́ва па́зуха
subunitắţile ribosómilor
субодини́ці рибосо́м

sulfát
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S

suburbanizáre
субурбаніза́ція
succesiúne de drept
правонасту́пництво
succesiúne primáră
сукце́сія перви́нна
succesiúne secundáră
сукце́сія втори́нна
succesivitátea résturilor
de aminoacízi
послідо́вність амінокисло́тних
за́лишків
succesivitáte de nucleotíde
послідо́вність нуклеоти́дів
suc gástric
шлунко́вий сік

sulfát (de fiér, de cúpru)
ку́порос (залі́зний, мі́дний)

substánţe nutritíve esenţiále
незамі́нні пожи́вні речови́ни

sulfát
сульфа́т

substánţe minerále
мінера́льні речови́ни

sulf
сі́рка

substánţe fiziológic actíve
фізіологі́чно акти́вні речови́ни

sufragétă
суфражи́зм

substánţă volatílă
летка́ речовина́

sufocánt (gaz)
заду́шливий (газ)

substánţă uşór inflamábilă
легкозайми́ста речовина́

sufixáre
суфікса́ція

substánţă spongioásă
гу́бчаста речовина́

sufíx
су́фікс

substánţă solúbilă
розчи́нна речовина́

súcuri digestíve
травні́ со́ки

substánţă sintétică
синтети́чна речовина́

suc nucleár (carioplásmă,
nucleoplásmă)
я́дерний сік (каріопла́зма,
нуклеопла́зма)

substánţă símplă
проста́ речовина́
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subiéct
сюже́т

structúra tetraédrică a molecúlelor
de alcáni
тетраедри́чна будо́ва моле́кул алка́нів

subgrúpă secundáră
побі́чна підгру́па

structúra terţiáră a proteínelor
трети́нна структу́ра білка́

subgrúpă principálă
головна́ підгру́па

structúra teritoriálă a economíei
територіа́льна структу́ра господа́рства

sub fórmă de práf
порошкоподі́бний

structúra sitéului
структу́ра са́йту

structúră geológică
геологі́чна будо́ва

S

structúră chímică
хімі́чна будо́ва

structúra

structúră
будо́ва

structúră instabílă
нестабі́льна структу́ра
structúră normálă a lánţului
de carbón al hidrocarbúrilor
норма́льна будо́ва карбо́нового
ланцюга́ вуглево́днів
structúră organizátă
упорядко́вана структу́ра
structúră primáră molecúlară
a proteínei
перви́нна структу́ра моле́кули білка́
structúră ramificátă a lánţului
de carbón
розгалу́жена будо́ва карбо́нового
ланцюга́

subiéct lógic
логі́чний пі́дмет
sublimáre
субліма́ція
subordonáre
підря́дність
subordonáre, cosubordonáre
супідря́дність
subprográmă
підпрогра́ма
subsidiaritáte
субсидіа́рність
substantív
іме́нник
substantív cu fórmă de singulár
(únice)
одини́чний іме́нник
substantíve cáre nu îşi schímbă
fórma
незмі́нювані іме́нники
substantíve însufleţíte
на́зви істо́т

substánţă ce se topéşte uşór
легкоплавка́ речовина́

subconştiénţă
підсвідо́мість

substánţă cenuşíe
сі́ра речовина́

stúdiu déspre ţáră
країнозна́вство

substánţă caústică
їдка́ речовина́

studióu muzicál
музи́чна сту́дія

substánţă anorgánică (compús)
неоргані́чна речовина́ (сполу́ка)

structúri asimétrice
нерегуля́рна будо́ва (структу́ра)

substánţă amórfă
амо́рфна речовина́

structúră trófică
трофі́чна структу́ра

substánţă álbă
бі́ла речовина́

structúră tectónică
тектоні́чні структу́ри

substánţă actívă de suprafáţă
поверхне́во акти́вна речовина́ (ПАР)

structură stratificată
шарува́та будо́ва

substánţa vie a biosférei
жива́ речовина́ біосфе́ри

structúră stéreo-regulátă
стереорегуля́рна будо́ва

substánţa în cấmpul magnétic
речовина́ в магні́тному по́лі

structúră spaţiálă
просторо́ва будо́ва

substantív invariábil
невідмі́нюваний іме́нник

structúră simétrică
регуля́рна будо́ва

substantíve neînsufleţíte
на́зви неісто́т

structúră secundáră a molecúlei
de proteíne
втори́нна структу́ра моле́кули білка́

140

strămóşi ai măimúţelor antropoide
hominide
пре́дки людиноподі́бних мавп

stil román
рома́нський стиль

strălucíre metálică
блиск металі́чний

stíl populár, colocviál
розмо́вно-побуто́вий стиль

străín
інозе́мець

stíl oficiál-administratív
офіці́йно-ділови́й стиль

strat sociál (stáre sociálă)
суспі́льна верства́ (суспі́льний стан)

stilístică
стилі́стика

strat permeábil
верхово́дка

stíl artístic, beletrístic
худо́жньо-белетристи́чний стиль

stratosféră
стратосфе́ра

stíl
стиль

stratificárea améstecului
розшарува́ння су́міші

stíclă rezisténtă la căldúră
термостійке́ скло

strat hidrofúg
водотривки́й шар (горизо́нт)

stíclă refractáră
тугоплавке́ скло

strat de ozón
озо́новий шар

stíclă lichídă
рідке́ скло́

strát de fiérbere
кипля́чий шар

stíclă
скло

stíl stiinţífic
науко́вий стиль
stílul gótic
готи́чний стиль
stílul publicístic
публіцисти́чний стиль
stílul vorbírii
жанр мо́влення
stíluri funcţionále
функціона́льні сти́лі

structúra
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strâmtoáre
прото́ка
stres
стрес
strímmer
стри́мер
strófă
строфа
stróma cloroplastelor
стро́ма хлоропла́стів

structúra prográmului
структу́ра програ́ми

strat acvifér
водоно́сний шар (горизо́нт)

structúra populáţiei
структу́ра популя́ції

strabísm
косоо́кість

structúra nucléului
будо́ва ядра́

stomátă
про́дих

structúra intérnă a sité-ului
вну́трішня структу́ра са́йту

stomác
шлу́нок

structúra documéntului
структу́ра докуме́нта

stocáre on-líne
онлайн-схо́вище

structúra de sex a populáţiei
стате́вий склад насе́лення

stirén
стире́н

structúra de legătúră polimérică
структу́рна ла́нка поліме́ру

stipe
при́листки

structúra cuvíntelor
склада́ння слів

stíngere (a incéndiului, a várului)
гасі́ння (поже́жі, вапна́)

structúra cuvấntului
будо́ва сло́ва

stingătór
вогнега́сник

strónţiu
стро́нцій

stílurile vorbírii (orál, ştiinţífic,
artístic)
сти́лі мо́влення (розмо́вний, науко́вий,
худо́жній)
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steroízi
стеро́їди

stárt
пуск

stérn
груди́на

starşínă, bătrấn
старши́на (коза́цька)

sterilizáre
стериліза́ція

starşína generálă
генера́льна старши́на

stereotíp dinámic
динамі́чний стереоти́п

stáre stabílă
стабі́льний стан

stereometríe
стереоме́трія

stáre instabílă
нестабі́льний стан

stereoizomér
стереоізоме́р

stáre excitátă a atómului
збу́джений стан а́тома

stépe
степи́

stáre de urgénţă şi militáră
надзвича́йний та воє́нний стан

stépă
степ

stáre de echilíbru
стан рівнова́ги

stenocardíe
стенокарді́я

stáre de agregáre
агрега́тний стан

steguléţ, pavilión
прапоре́ць

stárea substánţei
стан речови́ни

stáţie de lúcru
робо́ча ста́нція

stárea solídă a matériei
тверди́й стан речовини́

statútul jurídic
правови́й ста́тус

stárea fundamentálă a atómului
основни́й стан а́тома

statút denuclearizát
без’я́дерний ста́тус

stárea echilíbrului chímic
стан хімі́чної рівнова́ги

stat unitár
уніта́рна держа́ва

stániu
о́лово

statór
ста́тор

standárde de stat
держа́вні станда́рти

stat naţionál
націона́льна держа́ва

stamínă
тичи́нка

statív péntru eprubéte
штати́в для пробі́рок

stalinísm
сталіні́зм

statív chímic
штати́в хімі́чний

stagnáre
Засті́й

statística matemátică
стати́стика математи́чна

stabíl
ста́лий

statística
стати́стика

spúmă
пі́на

státică
ста́тика

spumáre
спі́нювання

státe postindustriále
постіндустріа́льні держа́ви

sporogón
спорого́н

státe nerecunoscúte
неви́знані держа́ви

sporángiu
спора́нгій

stat de drept, jurídic
правова́ держа́ва

spor
спо́ра

stat corporatív
корпорати́вна держа́ва

spónsor
спо́нсор

stat
держа́ва

spongier
гу́бка
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spírt (alcoól) poliatómic
багатоа́томний спирт

spám
спам

spirometríe
спіроме́трія

sovietizáre
радяніза́ція

spirálă dúblă a ADN-ului
подві́йна спіра́ль ДНК

sórbţie
со́рбція

spirálă
спіра́ль

sorbitól
сорбі́т

spíni
колючки́

sonorizáre
одзві́нчення

spin
спін

sonór
дзвінки́й

spícul spórifer
спороно́сний колосо́к

somn
сон

spermatozoíd
сперматозо́їд

sólzi
луска́

spermatogenéză
сперматогене́з

solvént, dizolvánt
розчи́нник

spermatofíte (plánte cu semínţe)
насі́нні росли́ни

solúţie veritábilă
і́стинний ро́зчин

spermatocít
сперматоци́т

solúţie saturátă
переси́чений ро́зчин

spéctrul de absórbţie
спе́ктр поглина́ння

solúţie nesaturátă
ненаси́чений ро́зчин

spectroscóp, spectrográf
спектроско́п, спектро́граф

soluţie fiziologică
фізіологі́чний ро́зчин

spéctrele radiáţiei
спе́ктри випромі́нювання

solúţie dispersátă
дисперго́вана речовина́

spéctre
спе́ктри

solúţie diluátă
розве́дений ро́зчин

spécie
вид

solúţie de spălát, detergent
ми́йний за́сіб

speciaţi ecológică
екологі́чне видоутво́рення

solúţie de amoniác
амоніа́чний ро́зчин

speciaţia geografică
географі́чне видоутво́рення

solúţie de alcoól
спиртови́й ро́зчин

specializáre pe un prodús
монотова́рна спеціаліза́ція

solúţie concentrátă
концентро́ваний ро́зчин

specializáre económìcă
госпо́дарська спеціаліза́ція терито́рії

solúţie coloidálă
коло́їдний ро́зчин

specializárea prodúcţiei
спеціаліза́ція виробни́цтва

solúţie cáre se sfărấmă
крихка́ речовина́

spáţiu vectoriál
ве́кторний про́стір

solúţie
ро́зчин

spáţiul Schéngen
Шенге́нська зо́на

solúţia sistémului de ecuáţii
ро́зв'язок систе́ми рівня́нь

spáţiul eveniméntelor elementáre
про́стір елемента́рних поді́й

solúţia ecuáţiei cu dóuă variábile
ро́зв'язок рівня́ння з двома́ змі́нними

spáţiu de lúcru
робо́ча о́бласть

solúţia ecuáţiei
ро́зв'язок рівня́ння

spaţiére î́ntre rấnduri
міжрядко́вий інтерва́л

solubilitáte
розчи́нність

spirt
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sódiu
на́трій

sistém zecimál de numeráţie
систе́ма чи́слення десятко́ва

sódă cristalínă
кристалі́чна сі́рка

sistémul vídeo
відеосисте́ма

sociolingvístică
соціолінгві́стика

sistémul urinár
сечовидільна́ систе́ма

societáte primáră
пе́рвісне суспі́льство

sistémul senzoriál vizual
зорова́ се́нсорна систе́ма

societáte modérnă
суча́сне суспі́льство

sistémul senzoriál tactíl
сенсо́рна систе́ма до́тику

sístolă
си́стола
situáţie
ситуа́ція
situáţie demográfică
демографі́чна ситуа́ція
situáţie geoecológică
геоекологі́чна ситуа́ція
Siváş (lac, golf)
Сива́ш
sláng, jargón
сленг
slavofilíe
слов’янофі́ли

Sódiu (bromúră, hidrúră,
hidrocarbonát, fosfát hidrogenát,
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
програ́мне забезпе́чення

solstíţiul de iárnă, váră, echinócţiu
de toámnă, primăváră
день зимо́вого, лі́тнього
сонцестоя́ння, осі́ннього, весня́ного
рівноде́ння

societáte informaţionálă
інформаці́йне (постіндустріа́льне)
суспі́льство

solonceácuri
солончаки́

societáte civílă
громадя́нське суспі́льство

sólodi (sóluri hidromórfe)
со́лоді

societáte
суспі́льство

„solidaritáte”
«Соліда́рність»

„socialísm dezvoltát”
«розви́нений соціалі́зм»

solicitárea bázei de dáte
за́пит ба́зи да́них

„socialísm cu fáţă omeneáscă”
«соціалі́зм з людськи́м обли́ччям»

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

socialísm autoguvernatór
самовря́дний соціалі́зм

sól
ґрунт

socialísm
соціалі́зм

soi
сорт

Sobórul Zémski
Зе́мський собо́р

sóftware gratuít sáu licénţă
freéware
ліце́нзія ві́льного використа́ння
програ́м (або freeware)

sobór
собо́р

sóft de sistém
систе́мне програ́мне забезпе́чення

smoálă, fenolformaldehídă
смола́ фенолформальдегі́дна

sóft de servícii (utilíte)
службо́ве програ́мне забезпе́чення

smíle, reprezentáre schemátică
péntru a redá un sentimént
сма́йлик

smog
смог

societáte industriálă
індустріа́льне суспі́льство
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sistém termodinámic
термодинамі́чна систе́ма

sistéme péntru prelucrárea dátelor
numérice
систе́ми опрацюва́ння числови́х да́них

sistém stabíl
стійка́ систе́ма

sistém electorál proporţionál
пропорці́йна ви́борча систе́ма

sistém silábic de versificáţie
силабі́чна систе́ма віршува́ння

sistém electorál majoritár
мажорита́рна ви́борча систе́ма

sistém eterogén
гетероге́нна систе́ма
sistém evolutív (filogenétic)
еволюці́йна (філогенети́чна) систе́ма
sistém fiziológic
фізіологі́чна систе́ма
sistém fluviál
річкова́ систе́ма
sistém funcţionál
функціона́льна систе́ма
sistém ierárhic
ієрархі́чна систе́ма
sistém imunitár
іму́нна систе́ма
sistém informaţionál
інформаці́йна систе́ма
sistém limbíc
лімбі́чна систе́ма
sistém limfátic
лімфати́чна систе́ма
sistém locomotór
опо́рно-рухова́ систе́ма
sistém multipartít
багатопарті́йність
sistém nervós
нерво́ва систе́ма
sistém nervós periféric
перифери́чна нерво́ва систе́ма

sistémul bancár al Ucraínei
ба́нківська систе́ма Украї́ни
sistémul bugetár al Ucraínei
бюдже́тна систе́ма Украї́ни
sistémul de báză intráre-ieşíre
ба́зова систе́ма вве́дення-виве́дення
sistémul de comándă a executórului
систе́ма кома́нд викона́вця
sistémul de culóri
колі́рна систе́ма

sistemul
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sistémul dentár
бологі́чна систе́ма
sistémul de transpórt al ţắrii
тра́нспортна систе́ма краї́ни
sistémul endocrín
ендокри́нна систе́ма
sistémul energétic al ţắrii
енергосисте́ма держа́ви
sistémul excretór
видільна́ систе́ма
sistémul hipotalámo-hipofizar
гіпотала́мо-гіпофіза́рна систе́ма
sistémul métric de măsúri
метри́чна систе́ма мір
sistémul nervós centrál
центра́льна нерво́ва систе́ма
sistémul nervós somátic
сомати́чна нерво́ва систе́ма

sistémul senzoriál olfactiv
сенсо́рна систе́ма ню́ху

sistém sféric de coordonáte
систе́ма координа́т сфери́чна

sistémul senzorial motór
рухова́ сенсо́рна систе́ма

sistém senzoriál
сенсо́рна систе́ма

sistémul senzoriál gústival
сенсо́рна систе́ма смаку́

sistém román de numeráţie
систе́ма чи́слення ри́мська

sistémul senzoriál auditiv
слухова́ сенсо́рна систе́ма

sistém respiratór
ди́хальна систе́ма

sistémul senzoriál al temperatúrii
сенсо́рна систе́ма температу́ри

sistém reproductív
репродукти́вна систе́ма

sistémul senzoriál al echilíbrului
сенсо́рна систе́ма рівнова́ги

sistém radiculár
корене́ва систе́ма

sistémul senzoriál al durérii
сенсо́рна систе́ма бо́лю

sistém polár de coordonáte
поля́рна систе́ма координа́т

sistémul nervós vegetatív
(autonóm)
вегетати́вна (автоно́мна) нерво́ва
систе́ма

sistém operaţionál
операці́йна систе́ма
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sistém de paşapoárte
па́спортна систе́ма

sintáxă
си́нтаксис

sistém de orgáne
систе́ма о́рганів

sinoním
сино́нім

sistém de dispérsie fínă
тонкодиспе́рсна систе́ма

singulár
однина́

sistém de coordonáte
систе́ма координа́́т

sinécdocă
сине́кдоха

sistém de calculatór
комп'ю́терна систе́ма

sistém coloidál
коло́їдна систе́ма

sindrómul imunodeficiénţei umáne
dobândíte (SIDA)
синдро́м набу́того імунодефіци́ту
люди́ни (СНІД)

sistém circulatór închís
за́мкнена кровоно́сна систе́ма

sindicát profesionál
професі́йна спі́лка (профспі́лка)

sistém circulatór deschís
неза́мкнена кровоно́сна система

sindicát
синдика́т

sistém circulatór
циркуля́торна систе́ма

sincronizárea dátelor
синхроніза́ція да́них

sintéza substánţelor
си́нтез речови́н
sintéză termonucleáră
термоя́дерний си́нтез
sínus
си́нус
sinusóidă
синусо́їда
sínusul únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic
си́нус го́строго кута́ прямоку́тного
трику́тника
sinuzítă
гаймори́т
sionísm
сіоні́зм
sistém
систе́ма
sistém al periodicitắţii eleméntelor
chímice
періоди́чна систе́ма хімі́чних
елеме́нтів
sistemática biológică
біологі́чна система́тика
sistemátică
система́тика
sistematizárea áctelor jurídice
normatíve
систематиза́ція нормати́вно-правови́х
а́ктів

sistém de referínţă
систе́ма ві́дліку
sistém de referínţă inerţiál
інерціа́льна систе́ма ві́дліку
sistém de referínţă neinerţiál
неінерціа́льна систе́ма ві́дліку
sistém deschís
відкри́та систе́ма
sistém de securitáte colectívă
систе́ма колекти́вної безпе́ки
sistém de stat
держа́вний лад
sistém digestív
травна́ систе́ма
sistém dispersát
диспе́рсна систе́ма
sistéme colectíve de interacţiúne
систе́ми колекти́вної взаємоді́ї
sistém económic
економі́чна систе́ма
sistém económic de piáţă
ри́нкова економі́чна систе́ма
sistéme de gestionáre a bázelor
de dáte
систе́ми управлі́ння ба́зами да́них
sistéme de gestionáre
a conţinútului Web
систе́ми управлі́ння веб-конте́нтом

sistéme de regláre
регулято́рні систе́ми

sistém cilíndric de coordonáte
систе́ма координа́т циліндрична ́

sistéme de prelucráre
a prezentắrilor (editóri
de prezentáre)
систе́ми опрацюва́ння презента́цій
(реда́ктори́ презента́цій)

sistém autocolánt
автоколива́льна систе́ма
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sifon de pătrundere
ввідни́й сифо́н

servíciu de accés la distánţă
la calculatór
слу́жба відда́леного до́ступу
до комп’ю́тера

sifon de eliminare
вивідни́й сифо́н

servícii Web 2.0
се́рвіси веб 2.0

sígnum
си́гнум

silábă deschísă
відкри́тий склад

servíciu de mesageríe instánt
слу́жби миттє́вого о́бміну
повідо́мленнями

siguránţa viéţii
безпе́ка життєдія́льності

servíciu de alternatívă
альтернати́вна (невійсько́ва) слу́жба

servíciul de transfér de fişiére
слу́жба передава́ння фа́йлів
servíciul públic
держа́вна слу́жба
servitúte
сервіту́т
sesiúne
сеа́нс
sesiúnea utilizatórului
сеа́нс користувача́
set diploíd de cromozómi
дипло́їдний набі́р хромосо́м
set haploíd de cromozómi
гапло́їдний набі́р хромосо́м
sétul testát al dátelor de intráre
те́стовий набі́р вхідни́х да́них
sex heterogamétic
гетерогаме́тна стать

silicát
силіка́т
silíciu
силі́цій
silítră, salpétru
селі́тра

sinapsă
S

silumín
силумі́н
silvínă
сильві́н
silvinít
сильвіні́т
simbiotrófe
симбіотро́фи
simbióză
симбіо́з
simból chímic
хімі́чний си́мвол

sinápsă
си́напс

sífilis
си́філіс

sinantróp
сина́нтроп

sidéf, „máma pérlei”
перламу́тр

simplificáre, redúcere, contrágere
спро́щення

shogunát
сьоґуна́т

similitúdine
поді́бність

sfínctere
сфі́нктери

simetríe radiálă
радіа́льна симетрі́я

sfére tangénte
доти́чні сфе́ри

simetríe bilaterálă
двобі́чна (білатера́льна) симе́трія

sféră înscrísă
зо́вні впи́сана ку́ля

simetríe
симе́трія

sféră de deservíre
сфе́ра по́слуг

simetría în rapórt cu un punct
симетрі́я відно́сно то́чки

sféră
ку́ля

simetría în rapórt cu un plan
симетрі́я відно́сно площини́

sfátul generál
Генера́льна ра́да

simetría în rapórt cu o dreáptă
симетрі́я відно́сно прямо́ї

sfátul cazácilor (de síce, militár)
коза́цька ра́да

simbóluri ascúnse
прихо́вані си́мволи

sextilión
секстиліо́н

simbólul eleméntului chímic
си́мвол хімі́чного елеме́нта

sex homogamétic
гомогаме́тна стать
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S

sénsul geométric al integrálei
геометри́чний зміст ви́значеного
інтегра́ла

seléniu
селе́н

sénsul geométric al diferenţiálei
геометри́чний зміст диференціа́ла

selécţie stabilizátoare
стабілізу́ючий добі́р

sénsul geométric al derivátei
геометри́чний зміст похідно́ї

selécţie sexuálă
стате́вий добі́р

sénsul diréct al cuvấntului
пряме́ зна́чення сло́ва

selécţie reprezentatívă
ви́бірка репрезентати́вна

sens lexicál al cuvấntului
лекси́чне зна́чення сло́ва

selécţie naturálă
приро́дний добі́р

sélvă
се́льва
semántică
сема́нтика
semicircumferínţă
півко́ло
semiconductór
напівпровідни́к
semidreáptă
півпряма́
semidreáptă de coordonáte
про́мінь координа́тний
semidrépte complementáre
про́мені доповня́льні
semidrépte paraléle
про́мені парале́льні
semidrépte perpendiculáre
про́мені перпендикуля́рні
semiplán
півплощина́
sémn
знак
semnál
сигна́л
semnătúră electrónică
електро́нний пі́дпис

sénsul geométric al modúlului
геометри́чний зміст мо́дуля
sénsul gramaticál al cuvấntului
грамати́чне зна́чення сло́ва
sénsul mecánic al derivátei
механі́чний зміст похідно́ї
sentimentalísm
сентименталі́зм
separárea améstecului
розді́лення су́міші
separáre (schízmă) bisericeáscă
церко́вний розко́л
separatísm
сепарати́зм
separatór
сепара́тор
séria númerelor naturále
ряд натура́льних чи́сел
série filogenétică
філогенети́чний ряд
série omológică
гомологі́чний ряд
série variaţionálă
варіаці́йний ряд

servícii sociále
соціа́льні се́рвіси

sensibilitáte
чутли́ва реа́кція

servícii financiáre
фіна́нсові по́слуги

séns figurát al cuvấntului
перено́сне зна́чення сло́ва

sérver de póştă
пошто́вий се́рвер

senát
сена́т

sérver de accés la distánţă
се́рвер відда́леного до́ступу

sémnul întrebắrii
знак пита́ння

sérver
се́рвер

sémnul înălţímii
по́значка висоти́

ser terapeútic
лікува́льна сиро́ватка

sémnul exclamắrii
знак о́клику

serpentárium
серпента́рій

sémnele inegalitắţii
зна́ки нері́вності

serínă
сери́н

sémn de punctuáţie
розділо́вий знак
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selécţie în másă
ма́совий добі́р

secúndă
секу́нда

selécţie individuálă
індивідуа́льний добі́р

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

selécţie direcţionálă
руші́йний добі́р

secularizáre
секуляриза́ція

selécţie artificiálă
шту́чний добі́р

secţiúne diagonálă a prísmei
діагона́льний пере́різ при́зми

selécţie, valoáre médie
вибірка, середнє значення

secţiúne diagonálă a piramídei
діагона́льний пере́різ пірамі́ди

selécţie
селе́кція

secţiúne axiálă
осьови́й перері́з

selécţia disruptivă
розрива́ючий добі́р

secţiúnea documéntului
ро́зділ докуме́нта

selectór
селе́ктор

sectórul terţiár al economíei
трети́нний се́ктор господа́рства

segreáre
сегрега́ція

sectór de sféră
кульови́й се́ктор

segmént unitár
відрі́зок одини́чний

sectór circulár
се́ктор кру́га

segmént sféric
кульови́й по́яс

sectór
се́ктор

segménte perpendiculáre
відрі́зки перпендикуля́рні

secréţie tubuláră
кана́льцева секре́ція

segménte paraléle
відрі́зки парале́льні

secrét bancár
ба́нківська таємни́ця

segméntele liniéi frấnte
ла́нки ла́маної

Secretariátul Generál
Генера́льний Секретаріа́т

segmente incomensurabile
відрі́зки несумі́рні

secretariát populár
Наро́дний секретаріа́т

segménte egále
рі́вні відрі́́зки

sécol
столі́ття

segmente comensurabile
відрі́зки сумі́рні

Sécea Zaporojeánă
Запоро́зька Січ

segmentárea córpului
сегмента́ція ті́ла

Sécea Polésiei
Полі́ська Січ

segmént
відрі́зок

Sécea Nóuă (Pidpílna)
Нова́ (Підпі́льненська) Січ

sédiu virtuál
віртуа́льний о́фіс

Sécea Dunăreánă
Задуна́йська Січ

sédiul ucraineán al mişcắrii
partizánilor
Украї́нський шта́б партиза́нського
ру́ху (УПШР)

Sécea Carpátică
Карпа́тська Січ

sedimentáre (precipitáre)
оса́джування (оса́дження)

scvamatéle
луска́ті

sedimentáre
відсто́ювання

scut
щит

sedimént
на́кип

scúrgere fluviálă
річкови́й стік

securitáte biológică
біобезпе́ка

scufundáre
осіда́ння

secántă
січна́
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S

schiţáre
накре́слення

scáră feudálă
феода́льна драби́на

schímbul de căldúră
теплоо́бмін

scáră
масшта́б

schímb săltătór de proprietắţi
стрибкоподі́бна змі́на власти́востей

scára Célsius
шкала́ Це́льсія

schimb de substánţe (metabolísm)
о́бмін речови́н (метаболі́зм)

scánner
ска́нер

schimb de populáţie
о́бмін насе́ленням

scándiu
ска́ндій

scădére
відніма́ння
scădérea (concentráţiei,
temperatúrii, presiúnii)
пони́ження (концентра́ції,
температу́ри, ти́ску)
scădérea frácţiilor ordináre
відніма́ння звича́йних дро́бів
scădérea frácţiilor zecimále
відніма́ння десятко́вих дро́бів
scădérea númerelor míxte
відніма́ння мі́шаних чи́сел
scădérea polinoámelor
відніма́ння многочле́нів
scădérea temperatúrii
зни́ження температу́ри
scăzătór
від’є́мник
scenáriu
сцена́рій
schelét axiál
осьови́й скеле́т
schelét extern
зо́внішній скеле́т
schelétul centúrilor membrilor
скеле́т по́ясу кінці́вок
schelétul interiór
вну́трішній скеле́т
schéma circuítului eléctric
схе́ма електри́чного ко́ла
schéma documéntului
схе́ма докуме́нта
schémă alimentáră
продово́льча розкла́дка

schíţă
ескі́з
scléră
скле́ра
scoárţa teréstră continentálă
материко́ва земна́ кора́
scoarţă
кі́рка
scoárţă teréstră oceánică
океані́чна земна́ кора́
scoáterea fáctorului común
ви́несення спі́льного мно́жника
scolióză
сколіо́з
scóp
мета́
scop-situáţie
мета-поло́ження
scorbút
цинга́
scríere
написа́ння
scríerea zecimálă a númerelor
naturále
десятко́вий за́пис натура́льних чи́сел
scríere stenográfică
скоро́пис
scriítor
письме́нник
scrisoáre
лист
scrisoáre abreviátă
абе́ткове письмо́

scufía rădăcinii
корене́вий чо́хлик

schímb de meságe instánt
миттє́вий о́бмін повідо́мленнями

scrot
мошо́нка

schimb de báză
основни́й о́бмін

scrisoáre pictográfică
піктографі́чне письмо́

schimbătór decăldúră
теплообмі́нник

scrisoáre ieroglífică
ієрогліфі́чне письмо́

schimbárea stắrilor agregáte ále
unéi substánţe
змі́на агрега́тних ста́нів речовини́
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S
sárcini experimentále
експеримента́льні зада́чі

sac muscúlo-cutanéu (teácă
muscúlo-cutanátă)
шкі́рно-м’я́зовий мішо́к

sárcină pozitívă
позити́вний заря́д

saci áerieni
пові́тряні мішки́

sárcină negatívă
негати́вний заря́д

sấnge
кров

sáre
сі́ль

sacóuri gri
«чорносви́тники» («сі́рі піджа́ки»)

sáre acídă
ки́сла сіль

sácul pulmonár
легене́вий міш́ок

scanáre
сканува́ння

sárcină eléctrică
електри́чний заря́д

scálă
шкала́

sárcină a nucléului de atóm
заря́д я́дра а́тома

scalár
скаля́р

sárcină, încărcătúră
заря́д

sângeráre, hemoragie
кровоте́ча

sárcină
вагі́тність

săpún lichíd
рідке́ ми́ло

saprotrofii sólului
ґрунто́ві сапротро́фи

săpún
ми́ло

saprofíte
сапротро́фи

sămấnţă
насіни́на

sangvínic
сангві́нік

savánă
сава́на

sancţiúni comerciále
госпо́дарські са́нкції

saturáţie
наси́чення

sancţiúne administratívă
адміністрати́вне стя́гнення

saturárea legătúrii covalénte
наси́ченість ковале́нтного зв’язку́

sancţiúne
са́нкція

satíră
сати́ра

samurái
самура́ї

sat
село́

samizdát
самвида́в

sáre intermediáră
сере́дня сіль

salvá
зберегти́

sáre Glauber (sulfát de sódiu
deshidratát)
глауберо́ва сіль (на́трій сульфа́т
декагідра́т)

salubritáte
сана́ція

saltationísm
сальтаціоні́зм

sáre dúblă
подві́йна сіль

salívă
сли́на

sáre de bucătăríe; clorúră de sódiu
кухо́нна сіль

salinitátea ápei
соло́ність води́

sáre brútă (sulfát de magnéziu
heptahidrát)
гірка́ сіль (ма́гній сульфа́т гептагідра́т)

saláriu, leáfă
заробі́тна пла́та

scanáre
S
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R

rusíni
руси́ни

róci permeábile
водопрони́кні поро́ди

rusificáre
русифіка́ція (росіяніза́ція)

róci metamórfice
метаморфі́чні поро́ди

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

róci magmátice
магмати́чні поро́ди

rurbanizáre
рурбаніза́ція

rizóm
кореневи́ще

rúperea legătúrii
розри́в зв’язќу

rizoizi
ризо́їди

róci sedimentáre
осадо́ві поро́ди
ródiu
ро́дій

rusinísm
руси́нство
rusofíli / moscofíli
русофі́ли/москвофі́ли

roentgén
рентге́н
román
рома́н
román cronológic
рома́н-хро́ніка
román istóric
істори́чний рома́н
romantísm
романти́зм
románţă
рома́нс
romb
ромб
rotáţie
оберта́ння
rotáţie în júrul oríginii
de coordonáte
поворо́т навко́ло поча́тку координа́т
rotíri antiparaléle
антипарале́льні спі́ни
rotunjíre
окру́глення
róuă
роса́
róuter
маршрутиза́тор
róza vấnturilor
ро́за вітрі́в
rozătoáre
гризуни́
rubídiu
рубі́дій
rudiménte
рудиме́нти
Ruínă, perioáda Ruínei
Руї́на
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revolúţie industriálă
промисло́ва револю́ція
revolúţie islamístă
ісла́мська револю́ція
revolúţie naţionálă
націона́льна револю́ція
revolúţie socialístă
соціа́льна револю́ція
revolúţie téhnico–ştiinţífică
науко́во–техні́чна револю́ція (НТР)
„Revolúţie ucraineánă”
Украї́нська револю́ція
rezerváţie biosférică
біосфе́рний запові́дник
rezerváţie naturálă
приро́дний запові́дник

rezonánţă în cércul curéntului
alternátiv
резона́нс у ко́лі змі́нного струму
rezonatóri
резона́тори
rezultáte
результа́ти

R

ribozómi
рибосо́ма

rizocarp

ribóză
рибо́за

ribonucleotídă
рибонуклеоти́д

ridicárea prodúsului la o putére
підне́сення до сте́пеня добу́тку
ridicárea putérii la o putére
підне́сення до сте́пеня сте́пеня

riniofíte
риніофі́ти

rezisténţă eléctrică
електри́чний о́пір

riníchi
ни́рка

rezisténţa specífică a substánţei
пито́мий о́пір речовини́

rímă
ри́ма

rezisténţa múşchilor
витрива́лість м’я́зів

rimáre
римува́ння

rezistenţa la frecarea lichidă
си́ла рідко́го тертя́

ríglă nivométrică
снігомі́рна ре́йка

rezisténţa la detonáre (a benzínei)
детонаці́йна сті́йкість (бензи́ну)

ríglă
ліні́йка

rezistént la coroziúne
корозійностійки́й

rigíd
жорстки́й

rezistént la căldúră
жаростійки́й (жаротривки́й)

rift
рифт

rezerváţii biosférice, naturále
запові́дник біосфе́рні, приро́дні

ridicáre la putere
підне́сення до сте́пеня

rezerváţie ştiinţifică
запові́дник

rezisténţă frontálă
лобови́й о́пір
rezisténţă la căldúră
жарості́йкість (жаротри́вкість)
rezisténţă specífică
пито́мий о́пір

rinítă
рині́т
rítm
ритм
ritmicitátea
ритмі́чність

rizocárp
коренеплі́д

rezonánţă
резона́нс

rituál
ритуа́л

rezolvárea problémei
розв’я́зування зада́чі

rítmurile evolúţiei
те́мпи еволю́ції

rezolúţia imprimántei
розді́льна зда́тність при́нтера

rítmuri biológice adaptíve
адапти́вні біологі́чні ри́тми

rezolúţia imáginii
розді́льна зда́тність зобра́ження

rítmul cardiác, frecvenţa
contracţiilor cardiace
частота́ серце́вих скоро́чень

rezolúţia ecránului
розді́льна зда́тність екра́ну

127

respiraţie

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 195
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

R

reţéa
мере́жа

respiráţie externă
ди́хання зо́внішнє

retórtă (cónică, cu fúnd rotúnd,
cu fúnd plát)
ко́лба (коні́чна, круглодо́нна,
плоскодо́нна)

respiráţie dúblă
подві́йне ди́хання

respiráţie cutanátă
шкірне́ ди́хання

retórică
рито́рика

respiráţie celuláră (tisulară)
кліти́нне (ткани́нне) ди́хання

retínă
сіткі́вка

respiráţie celuláră
ди́хання кліти́нне

respiráţie internă
ди́хання вну́трішнє
respondént
відповіда́ч
responsabilitáte
відповіда́льність
rest
оста́ча
restauráre
реставра́ція
restauratór
відно́вник
restituíre
реститу́ція
Restructuráre
Перебудо́ва
restructurárea industríei
реструктуриза́ція промисло́вості
resúrse agroclimátice
агроклімати́чні ресу́рси
resúrse de ápă
во́дні ресу́рси
resúrse de recreáţie
рекреаці́йні ресу́рси
resúrse forestiére
лісові́ ресу́рси
resúrse funciáre
земе́льні ресу́рси
resúrse naturále
приро́дні ресу́рси
resúrs informaţionál
інформаці́йний ресу́рс
retícul endoplasmátic
ендоплазмати́чна сі́тка
(ендоплазмати́чний рети́кулум)
retícul endoplasmátic rugos
(granulát)
шершкува́та (зерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
reticulul endoplasmatic neted
(agranular)
гладка́ (незерни́ста) ендоплазмати́чна
сі́тка

reţeá alimentáră
харчова́ мере́жа
reţeá (atómică, iónică, cristalínă,
metálică, moleculáră)
ґра́тка (а́томна, йо́нна, кристалі́чна,
металі́чна, молекуля́рна)
reţeá cristalínă
кристалі́чна ґра́тка
reţeá de cálcul
обчи́слювальна мере́жа
reţeá de calculatoáre
комп’ю́терна мере́жа
reţeá de gráde
гра́дусна сі́тка
reţeá ecológică
екологі́чна мере́жа
reţéa globálă
глоба́льна мере́жа
reţeá locálă
лока́льна мере́жа
reţeá locálă de calculatoáre
ЛОМ (лока́льна обчи́слювальна
мере́жа)
reversibilitátea procésului
оборо́тність проце́су
revolúţia de catifeá
«оксами́това револю́ція»
Revolúţia demnitắţii
«Револю́ція гі́дності»
revolúţia neolítică
неоліти́чна револю́ція
Revolúţia pe granít
«Револю́ція на гран́іті»
revolúţia portocalíe
«Помара́нчева револю́ція»
revolúţia préţurilor
«револю́ція цін»
revolúţia vérde
Зеле́на револю́ція
revolúţie
револю́ція
revolúţie de stat
державний переворот
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réguli de determináre a diferenţiálei
пра́вила знахо́дження диференціа́ла
réguli de diferenţiére
пра́вила диференціюва́ння
régulile integrắrii
пра́вила інтегрува́ння
régulile intérne ale múncii
вну́трішній трудови́й розпоря́док
„reiheconómica”
«рейгано́міка»
reindustrializáre
реіндустріаліза́ція
relaţie intermoleculară
міжмолекуля́рна взаємоді́я
reláţii agráre
агра́рні відно́сини
reláţii de múncă
трудові́ відно́сини
reláţii de piáţă
ри́нкові відно́сини
reláţii económice extérne
зовнішньоекономі́чні зв’язки́
reláţii métrice în triúnghi
dreptúnghic
метри́чні співвідно́шення
в прямоку́тному трику́тнику
relevánţa vorbírii
доре́чність мо́влення
relícte
релі́кти
reliéf
рельє́ф
relígie
релі́гія
relígii universále, regionále
релі́гії світов́і, регіона́льні
remárcă, nótă
рема́рка
Renáştere
Ренеса́нс
„renáştere împuşcátă”
«Розстрі́ляне відро́дження»

reorganizárea atómilor într-o
molecúlă
перегрупува́ння а́томів у моле́кулі
reostát
реоста́т

R

repáus relatív
відно́сний спо́кій

respiraţie

repatrianţi
репатріа́нти

repùblică autonòmă
автоно́мна респу́бліка
reparáţie
репара́ція

repér
репе́р
repetáre
повто́рення
repetắri (refrén)
повто́ри (рефре́н)
replicáre
репліка́ція
réplică, nótă
ре́пліка
reprezentánt
представни́к
reprezentánţii sútelor négre
чорносо́тенці
reprezentárea în instánţă
представни́цтво у суд́і
reprodúcere
відтво́рення
reprodúcerea populáţiei
відтво́рення насе́лення
reproiectáre
редиза́йн
reptíle
репти́лії
república boierímii
боя́рська респу́бліка
repúblică
респу́бліка

respiráţie aeriánă
пові́тряне ди́хання

réntă
ре́нта

respiráţie acvátică
во́дне ди́хання

renaturárea proteínelor
ренатура́ція білкі́в

respiráţie
ди́хання

renáştere timpuríe
ра́ннє Відро́дження

repúblică oligárhă
олігархі́чна респу́бліка

renáştere naţionálă
націона́льне відро́дження

repúblică aristocrátă
аристократи́чна (шляхе́тська)
респу́бліка

renáştere înáltă
Висо́ке Відро́дження
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régula piramídei ecológice
пра́вило екологі́чної пірамі́ди

regím de ocupáre
окупаці́йний режи́м

régula paralelográmului
пра́вило паралелогра́ма

regím comuníst
комуністи́чний режи́м

régula moméntelor
пра́вило моме́нтів

regím
режи́м

régula mâínii drepte
пра́вило пра́вої руки́

regeneratór
регенера́тор

régula mấinii stấngi
пра́вило лі́вої руки́

regeneráre
регенера́ція

régula lui Lénz
пра́вило Ле́нца

rége
коро́ль

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

regátul barbár
ва́рварське королі́вство

régula de cuantizáre a lui Bohr
пра́вило квантува́ння Бо́ра

refrácţia lumínii
зало́млення сві́тла

régula burghíului
пра́вило све́рдлика

refórmă
рефо́рма

regrés biológic
біологі́чний регре́с

reformáre
Реформа́ція

reglementárea de stat a economíei
держа́вне регулюва́ння еконо́міки

refléx necondiţionát
безумо́вний рефле́кс

regláre umorálă
гумора́льна регуля́ція

refléx condiţionát
умо́вний рефле́кс

regláre neuro-umorálă
нейрогумора́льна регуля́ція

refléx
рефле́кс

regláre nervoásă
нерво́ва регуля́ція

reflécţie totálă
по́вне відбива́ння

regiúne istórico-geográfică
істо́рико–географі́чний регіо́н

referínţă relatívă
відно́сне посила́ння

regiúne económică
райо́н економі́чний

referínţă míxtă
мі́шане посила́ння

regiúnea Asiático-Pacífică
Азі́йсько-Тихоокеа́нський регіо́н

referínţă la celúlă
посила́ння на кліти́нку

regístru deWéb
веб-катало́г

referínţă absolútă
абсолю́тне посила́ння

regímul rấului, flúviului
режи́м рі́чки

referínţă
посила́ння

regím totalitár
тоталіта́рний режи́м

referéndum
рефере́ндум

regím polític totalitár
тоталіта́рний політи́чний режи́м

refácere, reînnoíre
відно́влення

regím polític autoritár
авторита́рний політи́чний режи́м

refáce, reînnoí
відно́влювати

regím polític
політи́чний режи́м

reemigráre
реемігра́ція

regím fắră víze
безві́зовий режи́м

redúcerea únor térmeni asémenea
зве́дення поді́бних членів

regimént, polc
полк

reducătóri
редуце́нти

refugiáţi
бі́женці
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recidivárea crímelor
рециди́в зло́чинів

reácţie endotérmică
ендотермі́чна реа́кція

rechizíţie
реквізи́ція

reácţie diréctă
пряма́ реа́кція

receptóri olfactívi
нюхові́ реце́птори

reácţie de oxidáre
оки́сно-відно́вна реа́кція

receptóri gustatívi
смакові́ реце́птори

reácţie de culoáre
кольоро́ва реа́кція

receptór
реце́птор

reácţie de combináre
сполу́чення реа́кція

receptácol
квітколо́же

reácţie de alăturáre
приєдна́ння реа́кція

recénzie
ві́дгук

reácţie catalítică
каталіти́чна реа́кція

reácţie (exotérmă, endotérmică,
de esterificáre, substitúţie, în lánţ,
ireversíbilă, de schímb, reversíbilă,
de oxidáre-redúcere, de îmbináre,
de descompúnere, de combináţie,
"oglínzii de argínt")
реа́кція (екзотермі́чна, ендотермі́чна,
естерифіка́ції, замі́щення, ланцюго́ва,
необоро́тна, о́бміну, оборо́тна,
о́кисно-відно́вна, приє́днання,
ро́зкладу, сполу́чення, «срі́бного
дзе́ркала»)
reácţie exotérmică
екзотермі́чна реа́кція
reácţie furtunoásă
бурхли́ва реа́кція
reácţie ghidátă
керо́вана реа́кція
reácţie în lánţ
ланцюго́ва реа́кція
reácţie la árdere
горі́ння реа́кція
reácţie nucleáră
я́дерна реа́кція

redistribuírea
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recipiént, contáiner
конте́йнер
recombináre
рекомбіна́ція
reconchístă
реконкі́ста
reconquísta
конкі́ста
reconstruíre
Відбудо́ва
reconstruírea întreprínderii
реконстру́кція підприє́мства
recórder
реко́рдер
recristalizáre
перекристаліза́ція
rectificáre
ректифіка́ція
recultiváre
рекультива́ція
recurént
рекуре́нтний
recúrs
апеля́ція

redistribuírea densitắţii electrónice
перерозпо́діл електро́нної густини́

realísm socialíst (sociorealísm)
соціалісти́чний реалі́зм (соцреалі́зм)

redáctor muzicál
музи́чний реда́ктор

realísm
реалі́зм

redáctor gráfic de rástru
ра́стровий графі́чний реда́ктор

reácţii nucleáre
я́дерні реа́кції

redáctor gráfic
графі́чний реда́ктор

reácţiile de sintéză matricală
реа́кції ма́тричного си́нтезу

redáctor de téxte
реда́ктор те́кстів (те́кстовий реда́ктор)

reácţii fotochímice
фотохімі́чні реакції

redáctor
реда́ктор

reácţie termonucleáră
термоя́дерна реа́кція

redactáre
редагува́ння

reácţie reversíbilă
оборо́тна реа́кція
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reácţie calitatívă
я́кісна реа́кція

răspúndere administratívă
адміністрати́вна відповіда́льність

reácţia diviziúnii nucléului
реа́кція по́ділу ядра́

răspândíre
ро́зтяг

reactív
реакти́в

răpitoáre
хи́жі

reaclimatizárea speciílor
реакліматиза́ція ви́дів

rămăşíţă
за́лишок

reaclimatizáre
реакліматиза́ція

rădăcíni tuberizate
корене́ві бу́льби

reabsorbţie
реабсо́рбція

rădăcíni respiratórii
ди́хальні ко́рені

reabilitáre polítică
політи́чна реабіліта́ція

rădăcíni haustoriale
ко́рені-присо́ски

reabilitáre
реабіліта́ція

rădăcíni de sprijin
опо́рні ко́рені

râu
рі́чка

rădăcíni aeriéne
пові́тряні ко́рені

rândáş
рядо́вич

rădăcínă de órdinul n
ко́рінь п-го сте́пеня

„răzbói strániu”
«ди́вна війн́а»

rădăcínă cúbică
ко́рінь кубі́чний

răzbói réce
холо́дна війна́

rădăcínă artimétică de órdinul n
ко́рінь арифмети́чний n-го сте́пеня

răzbói poziţionál
позиці́йна війна́

rădăcínă
ко́рінь

răzbói mondiál
світова́ війна́

rădăcína ecuáţiei
ќорінь рівня́ння

răzbói-fúlger
бліцкри́г

răcíre
охоло́дження

răzbói de eliberáre naţionálă
націона́льно–визво́льна війна́

rázele béta
бе́та промі́ння

răzbói
війна́

ráze gáma
гамма-про́мені

războáie religioáse
релігі́йні ві́йни

ráze de lumínă
світлові́ про́мені

războáiele husístice
Гуси́тські ві́йни

ráză atómică
ра́діус а́тома

războáiele albigeniéne
Альбіго́йські ві́йни

ráză
про́мінь

răspúns imunitár
іму́нна ві́дповідь

ráza sférei
ра́діус ку́лі

răspúndere penálă
криміна́льна відповіда́льність

ráza cónului
ра́діус ко́нуса

răspúndere materiálă
матеріа́льна відповіда́льність

ráza circumferínţei
ра́діус ко́ла

răspúndere jurídică
юриди́чна відповіда́льність

ráza cilíndrului
ра́діус цилі́ндра

răspúndere disciplináră
дисципліна́рна відповіда́льність

ráza cércului
ра́діус кру́га

răspúndere civílă
циві́льно-правова́ відповіда́льність

ratificáre
ратифіка́ція
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raionáre fízico-geográfică
фі́зико-географі́чне районува́ння

radián
радіа́́н

raionáre
районува́ння

Ráda Suprémă a Ucraínei
Верхо́вна Ра́да Украї́ни

raioáne naţionále
націона́льні райо́ни

Ráda Securitắţii
Ра́да Безпе́ки

raioáne depresíve
депреси́вні райо́ни

Ráda Európei
Ра́да Євро́пи

rahitísm
рахі́т

rad
рад

radón
радо́н

rachétă
раке́та

rádiu
ра́дій

rấpă
яр

rastru
R

raión industriál
промисло́вий райо́н

radiáţie
опромі́нювання

ramificárea lánţului de carbón
розгалу́ження карбо́нового ланцюга́

radiáţie adaptívă
адапти́вна радіа́ція

rámură a dréptului
га́лузь пра́ва

radiáţie radioactívă
радіоакти́вне випромі́нювання
radiáţie soláră, absorbítă, diréctă,
difúză, sumáră
со́нячна радіа́ція погли́нута, пряма́,
розсі́яна, сума́рна
radiáţie térmică
теплове ́випромі́нювання

rapórt, reláţie
відно́шення
raportór
транспорти́р
rapórt stoichiométric
стехіометри́чне співвідно́шення
rapórtul aplicắrii unúi coeficiént sub
rădăcínă
вне́сення мно́жника під зна́ка ко́реня

radiáţii, iradiére
випромі́нювання
radiáţii radiográfice
рентге́нівське випромі́нювання

rapórtul áxelor cotangéntei
вісь кота́нгенсів

radicál
радика́л

rapórtul áxelor tangéntei
вісь та́нгенсів

rástru
растр

radiolocáţie
радіолока́ція

rasterizáre
растериза́ція

radioactivitáte naturálă
приро́дня радіоакти́вність

ráse umane
ра́си люди́ни

radioactivitáte
радіоакти́вність

rásă
поро́да

radiculizáre
кореніза́ція

rapórturi de drept
правовідно́сини

radicál líber
ві́льний радика́л

rapórtul segméntelor
відно́шення двох відрі́зків

radicál hidrocarbonát
вуглеводне́вий за́лишок

rapórtul bázei de dáte
звіт ба́зи да́них

radicál (chímic)
радика́л (хімі́чний)
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púterea númărului
сте́пінь числа́
putérea óptică a lentílei
опти́чна си́ла лі́нзи

púterea
P

putére cu exponént raţionál
сте́пінь з раціона́льним показнико́м
putére executívă
викона́вча вла́да
putére jurídică
судо́ва вла́да
putére legislatívă
законода́вча вла́да
putérile númărului i
сте́пені числа́ і
putrezíre
гниття́
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púngă de cerneálă
чорни́льний мішо́к

pulverizatór
пульвериза́тор

púnctul de topíre
то́чка пла́влення

puls arteriál
артеріа́льний пульс

púnctul de róuă
то́чка роси́

púi nidifugi
ви́водкові пташеня́та

púnctul de opríre
то́чка зупи́нки

pui nidicoli
нагні́здні пташеня́та

púnctul de fiérbere
то́чка кипі́ння

puf
пух

punctuáţie
пунктуа́ція

púci
путч

púnct şi vírgulă
кра́пка з ко́мою

publicitáte
гла́сність

punctográmă
пунктогра́ма

publicáţie
публіка́ція

punct materiál líber
ві́льна матеріа́льна то́чка

publicáre de calculatór
комп’ю́терна публіка́ція

punct materiál
матеріа́льна то́чка

pterozáuri
птероза́ври

punct interiór al triúnghiului
вну́трішня то́чка трикутника

psilofíte
псилофі́ти

punct industriál
промисло́вий пункт

psihóză
психо́з

púnct
кра́пка

P

púpă
л́ялечка

pustíi
пусте́лі

punct de inflexiúne a gráficului
fúncţiei
то́чка пере́гину гра́фіка фу́нкції

purínă
пури́н

punct de discontinuitáte
то́чка розри́ву фу́нкції

pupílă
зіни́ця

punct de aderénţă
то́чка до́ступу

punct de intersécţie a bisectoárelor
triúnghiului
то́чка пере́тину бісектри́с трику́тника
punct de intersécţie
a mediatoárelor láturilor unúi
triúnghi
то́чка пере́тину середи́нних
перпендикуля́рів сторі́н трику́тника
púnct de máxim
то́чка ма́ксимуму
púnct de mínim
то́чка мі́німуму

putérea
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putére
вла́да
putére, grad
сте́пінь
putérea conexiúnii
мі́цність зв’язку́
puterea creierului
міст мо́зку
putérea curéntului
си́ла стру́му
putérea de stat
держа́вна вла́да

putérea lui Lorentz
си́ла Ло́ренца

púncte crítice
крити́чні то́чки

putérea încordắrii
си́ла напру́ження

punct de tangénţă
то́чка до́тику

putérea eléctrică a condensatórului
електрична електроємність
конденсатора

punct de spríjin
то́чка опо́ри
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P

proprietátea triúnghiului
dreptúnghic
власти́вість прямоку́тного трику́тника
proprietátea únghiurilor adiacénte
власти́вість сумі́жних ку́тів
proprietátea únghiurilor închíse
în circumferínţă
власти́вість ку́тів, впи́саних в ко́ло
proprietátea únghiurilor
multilaterále
власти́вість різносторо́нніх куті́в
proprietátea únghiurilor omoloáge,
corespondénte
власти́вість відпові́дних куті́в
proprietátea únghiurilor opúse
власти́вість вертика́льних куті́в
proprietátea únghiurilor unilaterále
власти́вість односторо́нніх куті́в
proprietáte feudálă
во́тчинне землеволоді́ння
proprietáte intelectuálă
інтелектуа́льна вла́сність

protécţia mesájelor
за́хист повідо́млень
protécţia múncii
охоро́на пра́ці
protécţie actívă
акти́вний за́хист
protécţie pasívă
паси́вний за́хист
protecţionísm
протекціоні́зм
proteid, proteină
протеї́д
proteínă
біло́к
proteíne compléxe
складні́ білки́
proteíne símple
прості́ білки́
protestantísm
протестанти́зм
protíste
проти́сти

protón
прото́н

proprietắţile ecuáţiilor
власти́вості рівня́нь

protocol
протоко́л

proprietắţile algorítmilor
власти́вості алгори́тмів

prótiu
про́тій

proprietắţi de refacere,
de restaurare
відно́вні власти́вості

proprietắţile lichídului
власти́вості рідини́
proprietắţile mecánice ale
córpurilor solíde
механі́чні власти́вості тверди́х тіл
proprietắţile putérii
власти́вості сте́пеня
proprietắţile únghiului exteriór
al triúnghiului
власти́вості зо́внішнього кута́
трику́тника

protonáre
протонува́ння
protoplást
протопла́ст
provérb
при́казка
províder
прова́йдер
províncie
прові́нція

psiholingvístică
психолінгві́стика

protectorát
протектора́т

psihasteníe
психастені́я

protal
за́росток

pseudoştiínţă
псевдонау́ка

„prospériti”
«проспе́риті»

pseudopode
псевдоподі́ї

proscríşi
ізго́ї

prozíţie símplă
просте́ ре́чення

proprioreceptóri
пропріореце́птори

próză
про́за

propriétăţi magnétice
магні́тні власти́вості
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proprietátea bisectoárei
triúnghiului
власти́вість бісектри́си трику́тника

propán
пропа́н

proprietáte
майно́

pronúme relatíve
відно́сні займе́нники

proprietár
вла́сник

pronúme reflexív
зворо́тний займе́нник

propozíţii símple
непоши́рені ре́чення

pronúme posesíve
присві́йні займе́нники

propozíţii cu ámbele pắrţi principále
двоскла́дні ре́чення

pronúme personál
особо́вий займе́нник

propíl
пропі́л
propilén
пропе́н (пропіле́н)
propín
пропі́н
proplastíde
пропласти́ди
propliopitéci
пропліопіте́ки
propórţie
пропо́рція
proporţionalitáte diréctă
пря́ма пропо́рція
propozíţie
ре́чення
propozíţie complétă
по́вне ре́чення
propozíţie cu subiéct nedeterminát
неозна́чено-особо́ве ре́чення
propozíţie dezvoltátă
поши́рене ре́чення
propozíţie enunţiatívă
розповідне́ ре́чення
propozíţie exclamatívă
окли́чне ре́чення
propozíţie imperatívă
спонука́льне ре́чення
propozíţie incidéntă
вставне́ ре́чення

proprietátea
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P

proprietátea circumferínţei
власти́вість ко́ла
proprietátea comutatívă a adunắrii
переставна́ власти́вість додава́ння
proprietátea comutatívă a înmulţírii
переставна́ власти́вість мно́ження
proprietátea conexiúnii adunắrii
сполу́чна власти́вість додава́ння
proprietátea conexiúnii înmulţírii
сполу́чна власти́вість мно́ження
proprietátea distributívă a înmulţírii
fáţă de adunáre
розподі́льна власти́вість мно́ження
відно́сно додава́ння
proprietátea distributívă a înmulţírii
fáţă de scădére
розподі́льна власти́вість мно́ження
відно́сно відніма́ння
proprietátea dréptelor paraléle
власти́вість парале́льних прями́х
proprietátea dreptúnghiului
власти́вість прямоку́тника
proprietátea fundamentálă
основна́ власти́вість
proprietátea fundamentálă a putérii
основна́ власти́вість сте́пеня
proprietátea obiéctului
власти́вість об'є́кта

proprietátea trapézului isoscél
власти́вість рівнобі́чної трапе́ції

propozíţie subordonátă
підря́дне ре́чення

proprietátea tangéntei
власти́вість доти́чної

propozíţie símplă monomémbră
односкла́дні прості́ ре́чення

proprietátea rómbului
власти́вість ро́мба

propozíţie personálă
особо́ве ре́чення

proprietátea poligónului conéx
власти́вість опу́клого многоку́тника

propozíţie monomémbră
односкла́дне ре́чення

proprietátea pătrátului
власти́вість квадра́та

propozíţie interogatívă
пита́льне ре́чення

proprietátea paralelográmului
власти́вість паралелогра́ма

propozíţie incomplétă
непо́вне ре́чення
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P

prográme de captáre aúdio şi vídeo
(grábber)
програ́ми захо́плення зву́ку і ві́део
(гра́бери)

prodúse medicále de ingineríe
genétică
ге́нно-інжене́рні меди́чні препара́ти

prográme de aplicáţii
прикладне́ програ́мне забезпе́чення

prodúse alimentáre
проду́кти харчува́ння

prográm de tradúcere
програ́ма-переклада́ч

prodús de prelucráre
проду́кт переро́бки

prográm de calculatór
комп’ю́терна програ́ма

prodús alimentár
харчови́й проду́кт

programatór
програмі́ст

prodús
до́буток

programáre recesionálă
спадне́ програмува́ння

prodúcţie fắră deşéuri
безвідхо́дне виробни́цтво

programárea structurálă
структу́рне програмува́ння

prodúcţie cocsochímică
коксохімі́чне виробни́цтво

programáre
програмува́ння

prodúcţie ce necésită energíe
енергомістке́ виробни́цтво

prográm antivírus
антиві́русні програ́ми

prodúcţie
виробни́цтво

prodúse transgénice
трансге́нні проду́кти
prodús intérn brut (PIB)
ва́ловий вну́трішній проду́кт (ВВП)
prodús naţionál brut (PNB)
ва́ловий націона́льний проду́кт (ВНП)
prodús scalár al véctorilor
скаля́рний добу́ток ве́кторів
prodús secundár
побі́чний проду́кт

prográme de convérsie a fişiérelor
програ́ми конверта́ції фа́йлів
prográme de prelucráre a dátelor
multimédia
програ́ми опрацюва́ння
мультимеді́йних да́них
progrés biológic
біологі́чний прогре́с
proiéct
прое́кт

pronúme nehotărấte
неозна́чені займе́нники

prográm
програ́ма

pronúme negatíve
запере́чні займе́нники

prognóză méteo
прогно́з пого́ди

pronúme interogatíve
пита́льні займе́нники

progesterón
прогестеро́н

pronúme determinatíve
означа́льні займе́нники

profít pierdút
упу́щена ви́года

pronúme demonstratíve
вказівні́ займе́нники

profilaxíe
профіла́ктика

pronúme
займе́нник

profesionalísm
професіоналі́зм

promílă
промі́ле (‰)

profáză
профа́за

proiécţie cartográfică
картографі́чні прое́кції

prodúsul putérilor
до́буток сте́пенів

proiécţie
прое́кція

prodúsul lógic al afirmáţiilor
логі́чний добу́ток ви́словлень

proiécţia catétei pe ipotenúză
прое́кція ка́тета на гіпотену́зу

prodúsul eveniméntelor
до́буток поді́й

proiectárea calculatórului
комп’ю́терний дизайн

prodúsul diferénţei şi súmei a dóuă
exprésii
до́буток різни́ці та су́ми дво́х ви́разів
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procés izoclóric
ізохо́рний проце́с

proáspăt preparát(-ă) (solúţie,
reactív)
свіжови́готовлений (ро́зчин, реакти́в)

procés izobáric
ізоба́рний проце́с

privatizáre
приватиза́ція

procés ireversíbil
незворо́тній проце́сс

priváre de libertáte pe viáţă
дові́чне позба́влення во́лі

procés imaginár
уя́вний проце́с

privárea libertắţii
позба́влення во́лі

probabilitátea eveniméntului
aleatóriu
ймові́рність випадко́вої поді́ї
probabilitátea inversắrii
accidentále
ймові́рність випадко́вої поді́ї
протиле́жної
probabilitátea unéi súme aleatórii
de eveniménte accidentále
ймові́рність випадко́вої су́ми
несумі́сних випадко́вих поді́й
próbă, test
про́ба
probléma sudétă
Суде́тська пробле́ма
probléme combinatórice
комбінато́рні зада́чі
probléme ecológice
екологі́чні пробле́ми
probléme globále ále omenírii
глоба́льні пробле́ми лю́дства
procarióte
прокаріо́ти
procedéu jurídic administratív
адміністрати́вне судочи́нство
procedúră
процеду́ра
procedúră administratívă
адміністрати́вне прова́дження
procedúră penálă
криміна́льне прова́дження
procént
відсо́ток
procés bugetár
бюдже́тний проце́с
procés catódic
като́дний проце́с
procése de dezintegráre
дезінтеграці́йні проце́си
procése de integráre
інтеграці́йні проце́си
procés exotérmic
екзотермі́чний проце́сс

procés izotérmic
ізотермі́чний проце́с
procés legislatív
законода́вчий проце́с

prodúcţia
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P

procés neautorizát
самочи́нний проце́сс
procés opús
протиле́жний проце́сс
procesór
проце́сор
procesór de tabéle
табли́чний проце́сор
procesór de text
те́кстовий проце́сор
procés penál
криміна́льний проце́с
procés sexuál
стате́вий проце́с
procés spontán
спонта́нний проце́с
procés tehnológic
технологі́чний проце́с
procés termodinámic
термодинамі́чний проце́с
procésul adiabátic
адіаба́тний проце́с
procésul anódic
ано́дний проце́с
Procuratúra Ucraínei
Прокурату́ра Украї́ни
procúră
дові́реність
producătór
виробни́к
producătóri
продуце́нти
prodúcere în másă
ма́сове виробни́цтво
productivitátea ecosistémelor
продукти́вність екосисте́ми
prodúcţia teorétică a prodúsului
reácţiei
теорети́чний ви́хід проду́кту реа́кції
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prepozíţii proveníte din álte pắrţi
de vorbíre
похідні́ прийме́нники

prepozíţii
P

prérie
пре́рія
presiúne
тиск
presiúnea lichídului pe fúndul
recipiéntului
тиск рідини́ на дно посу́дини

„Primăvára popoárelor”
«Весна́ наро́дів»
primí electróni
прийма́ти електро́ни
prímii oámeni modérni
(neoantrópii)
пе́рші суча́сні лю́ди (неоантро́пи)
primíre
отри́мування

princípiu (Le Chatelier, Pauli,
contracurént, schímbului
de căldúră)
при́нцип (Ле Шательє́, Па́улі,
протите́чії, теплоо́бміну)

presupúnere, supozíţie, ipotéză
припу́щення

princípiul comunicáţiilor rádio
при́нцип радіозв’язку́

presiúne parţiálă
парціа́льний тиск

princípiul adresắrii IP
при́нцип IP-адреса́ції

presiúne osmótică
осмоти́чний тиск

prímul sistém de semnalizáre
пе́рша сигна́льна систе́ма

presiúne excesívă
надлишко́вий тиск

primitív gráfic
графі́чний приміти́в

presiúne atmosférică normálă
норма́льний атмосфе́рний тиск

primitívă
пе́рвісна

presiúne atmosférică
атмосфе́рний тиск

primitíva, proprietátea
fundamentálă
пе́рвісна, основна́ власти́вість

presiúnea lumínii
тиск сві́тла

Preşedíntele Ucraínei
Президе́нт Украї́ни
preveníre
запобіга́ння
prezentáre
презента́ція
prezentáre diapozitivátă
сла́йдова презента́ція
prezentáre în flux
пото́кова презента́ція
prezentáre la calculatór
комп’ю́терна презента́ція
prezentáre multimédia
мультимеді́йна презента́ція

princípiul economíei lui Kéizer
при́нцип еконо́міки кейре́цу
princípiul Huygens-Fresnel
при́нцип Гю́йгенса-Френе́ля
princípiul lui Huygéns
при́нцип Гю́йгенса
princípiul motórului térmic
при́нцип ді́ї теплово́го двигуна́
princípiul suprapúnerii cấmpurilor
при́нцип суперпози́ції полі́в

prísmă regulátă
при́зма пра́вильна

„Primăvára din Prága”
«Пра́зька весна́»

prísmă óblică
при́зма похи́ла

„Primăvára arábă”
«Ара́бська весна́»

prísmă dreáptă
при́зма пряма́

príma vitéză cósmică
пе́рша космі́чна шви́дкість

prísmă
при́зма

primáte
прима́ти

prióni
пріо́ни

príma lége a termodinámicii
пе́рший за́кон термодина́міки

printá
надрукува́ти

príma lége a lui Newtón
пе́рший зако́н Ньюто́на (зако́н іне́рції)

princípiul suprapúnerii
potenţiálelor
при́нцип суперпози́ції потенціа́лів

prezúmţia de nevinovăţíe
презу́мпція невинува́тості
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precipitát; sedimént; rezíduu
оса́д

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)

precipitát
преципіта́т

potásiu
ка́лій

precedént jurídic
правови́й прецеде́нт

potásă caústică
їдке́ ка́лі

potenţiál, diferénţa în potenţiál
потенціа́л, різни́ця потенціалів
potenţiál de resúrse naturále
потенціа́л приро́дно-ресу́рсний
potenţiálul económic al ţắrii
економі́чний потенціа́л краї́ни
potenţiére
потенціюва́ння
povéste
ка́зка
povéste cúltă
літерату́рна казка
povéste populáră
наро́дна ка́зка
povestíre
по́вість
povestíre-básm
по́вість-ка́зка
povestíre eroic-romántică
геро́їко-романти́чна по́вість
povestíre istórică
істори́чна по́вість
povestíre sociálă tradiţionálă
соціа́льно-побуто́ва по́вість

precipitáţii atmosférice
атмосфе́рні о́пади
precízia măsúrării
то́чність вимі́рювання
precízia vorbírii
то́чність мо́влення

prepozíţii
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P

predatorism
хижа́цтво
predicát
при́судок
predicát compús
скла́дений при́судок
predicáte echivalénte
предикат́и рівносил́ьні
predicát idéntic fals
предика́т тото́жно хи́бний
predicát idéntic reál
предика́т тото́жно і́стиний
predicát nominál
іменни́й при́судок
predicát símplu
прости́й при́судок
predicát verbál
дієслі́вний при́судок
prefíx
пре́фікс
prefixáre
префікса́ція
pregătíre péntru crímă
готува́ння до зло́чину
prejudíciu, págubă
шко́да

prepozíţii cu orígine nedeterminátă
непохідні́ прийме́нники

prăjít, ars
розжа́рений

prepozíţie
прийме́нник

prăfós
порохува́тий

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

práguri
поро́ги

prelucráre
обро́блення

prag gustatív
смакови́й порі́г

prelíngerea textului în imagine
обтіка́ння зобра́ження те́кстом

praf de zinc
ци́нковий пил

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

poziţionárea imáginii pe págină
розташува́ння зобра́ження на сторі́нці

prejudíciu morál
мора́льна шко́да

pozíţie, aşezáre fízico-geográfică
географі́чне поло́ження
(фі́зико-географі́чне поло́ження)
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polisemantic
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P

populíşti
наро́довці

política de decentralizáre
полі́тика децентраліза́ції

populáţie actívă económic
економі́чно акти́вне насе́лення

política „autoizolắrii”
полі́тика «самоізоля́ції»

populáţie
популя́ція

politeísm
політеї́зм

popularizárea sité-ului
популяриза́ція са́йту

polistirén
полістире́н

pop-art
поп–арт

polisemántic
багатозада́чність

política de regionalizáre
полі́тика регіоналіза́ції
política „împăcắrii”
полі́тика «умиротво́рення»
política migráţiei
міграці́йна полі́тика
polítică demográfică
демографі́чна полі́тика
polítică de populáre a teritóriilor
оса́дництво
politizáre
політиза́ція
políţia naţionálă
Націона́льна полі́ція
polizaharídă
полісахари́д
polizóm
полісо́ма (полірибосо́ма)
pol magnétic
магні́тний по́люс
polóniu
поло́ній
poluáre
забру́днення
poluárea médiului
забру́днення довкі́лля

por
по́ра
poréclă, pseudoním, anoním
нікне́йм
póri nucleári
я́дерні по́ри
porníre
старта́п
pororócă
пороро́ка
porozitáte
по́ристість
portaltói
підще́па
portál Wéb
веб-порта́л
Porto-Franco
по́рто–фра́нко
portrét
портре́т
portrét literár
літерату́рний портре́т
porţelán
порцеля́на

potásă, carbonát de potásiu
по́таш

pontă, depunerea ouălor
кла́дка

póştă electrónică
електро́нна по́шта

pómpă de potásiu şi sódiu
ка́лій-на́трієвий насо́с

postúră, ţinută
поста́ва

polúţie
полю́ція

postulátele cuántice ale lui Bohr
ква́нтові постула́ти Бо́ра

pólurile sférei
полюси́ ку́лі

postulát
постула́т

Pólul Súd
Півде́нний по́люс

postlingúal
задньоязико́вий

Pólul Nórd
Півні́чний по́люс

posmodernísm
постмодерні́зм

poluáre antrópică, antropogenă
антропоге́нне забру́днення

porţiúne de râu separátă
(râu véchi)
стари́ця

poluárea naturală
приро́дне забру́днення
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polihibridáre, încrucişare
polihibridă
полігібри́дне схре́щування

podíşuri
височи́ни

poligónul frecvénţelor relatíve
поліго́н відно́сних часто́т

podíş, platóu
плоскогі́р’я

poligón neconvéx
многоку́тник неопу́клий

pod disulfídric
дисульфі́дний місто́к

poligón înscrís în circumferínţă
многоку́тник, впи́саний в ко́ло

pod
міст

poligón convéx
многоку́тник опу́клий

pneumotoráx
пневмото́ракс

poligón circumscrís circumferínţei
многоку́тник, опи́саний навко́ло ко́ла

pneumoníe
пневмоні́я

poligón
многоку́тник

plutóniu
плуто́ній

poligoáne egále
рі́вні многоку́тники

plútă
ко́рок

poligoáne de mărími egále
многоку́тники рівнове́ликі

pluralísm
плюралі́зм

polietilénă
поліетиле́н

plúmb
плю́мбум

poliembrioníe
поліембріоні́я

plugín
пла́гін

poém
пое́ма
poém eróic naratív (bâlínă)
били́на
poém lírico-épic
лі́ро-епі́чна пое́ма
poezíe
пое́зія
poézie umorístică
співомо́вка
polarizárea lumínii
поляриза́ція сві́тла

polis
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P

poliméri
поліме́ри
poliméric
поліме́рний
polimerizáre
полімериза́ція
polimér reticulát
зши́тий поліме́р
polimér termoplástic
термопласти́чний поліме́р

pólis
по́ліс

poliédru semiregulát
многогра́нник напівпра́вильний

polipropilénă
поліпропіле́н

poliédru regulát
многогра́нник пра́вильний

poliploidíe
поліплоїді́я

poliédru înscrís
многогра́нник впи́саний

políp
полі́п

poliédru convéx
многогра́нник опу́клий

polinucleotídă
полінуклеоти́д

poliédru
многогра́нник

polinóm
многочле́н

policonfesionalísm
поліконфесі́йність

polimorfísm
поліморфі́зм

policondensáre
поліконденса́ція

polimér termoreactív
термореакти́вний поліме́р

polenizáre
запи́лення

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

polarizatóri
поляриза́тори
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pixel
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plasmolíză
плазмо́ліз

plan compléx
ко́мплексна площи́на

plasmódiul maláric
малярі́йний плазмо́дій

plan
площина ́

plasmídă
плазмі́да

pláje
пля́жі

plásmă sangvínă
пла́зма кро́ві

placéntă
плаце́нта

plásmă
пла́зма

plácă vídeo
відеока́рта

plánul téxtului
план те́ксту

plácă de báză
матери́нська пла́та

plánul „Ost”
план «Ост»

pláca platfórmei
плита́ платфо́рми

plánul „Barbaróssa”
план «Барбаро́сса»

pláca coloánei de rectificáre
тарі́лка ректифікаці́йної коло́ни

plánte vasculáre
суди́нні росли́ни

píxel
пі́ксел

planctón
планкто́н
plan de coordonáte
координа́тна площина́
plan de simetríe
площина́ симе́трії
plan diagonál
діагона́льна площина́
planimetríe
планіме́трія
plán tangént la cilíndru
доти́чна площина́ цилі́ндра
plan tangént la con
доти́чна площина́ до ко́нуса
plan tangént la sféră
доти́чна площина́ ку́лі
plántă monócotilidonată
однодо́льні росли́ни

plástic
пла́стик
plastíde
пласти́ди
plastifiánt
пластифіка́тор
platfórmă (platfórme véchi, tínere)
платфо́рма (да́вні платфо́рми, молоді́
платфо́рми)
plátină
пла́тина
platipodíe
плоскосто́пість
pláyere multimédia
мультимеді́йні програвач́і
plắci litosférice
літосфе́рні пли́ти

plótter
пло́тер

plánte superioáre
ви́щі росли́ни

plói acíde
кисло́тні дощі́

plánte dióice
дводо́мні росли́ни

ploáie
дощ

plánte dicotiledonate
дводо́льні росли́ни

plesiozáur
плезіоза́ври

plánte de cultură
культу́рні росли́ни

pleoápe
пові́ки

plánte cu spori
спо́рові росли́ни

plebiscít
плебісци́т

plánte bioreactoáre
росли́ни-біореа́ктори

plebíi
плебе́ї

plánte agrícole
сільськогоспо́дарські росли́ни

plămấni
леге́ні

plántă monoică
однодо́мні росли́ни
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piéţe de pắsări (monuménte ale
natúrii)
пташи́ні база́ри

persoánă jurídică
юриди́чна осо́ба

piésă
п’є́са

persoánă istórică
істори́чна осо́ба

piérderi
зби́тки

persoánă fízică întreprinzătór
фізи́чна осо́ба-підприє́мець

piérdere (de electróni)
втра́та (електро́нів)

persoánă fízică
фізи́чна осо́ба

piemóntul ucraineán
«Украї́нський П’ємо́нт»

persoánă fắră cetăţeníe
осо́ба без громадя́нства

pielonefrítă
пієлонефри́т

persoánă
осо́ба

pictográmă, icoánă, „sémn”
піктогра́ма

perpendiculáră
перпендикуля́р

picioruşe fálse
неспра́вжні ні́жки

peroxizómi
пероксисо́ма

piciórul molúştei
нога́ молю́ска

peroxízi
перокси́ди

persoánă minóră
малолі́тня осо́ба

pitencatrop
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pigment vizual (melanínă)
зорови́й пігме́нт (мелані́н)

pitencatrop
пітека́нтроп

piáţa mondiálă
світови́й ри́нок

pistíl
товка́чик

piátră de var
вапня́к

pirotehníe
піроте́хніка

peţiólul frúnzei
черешо́к листка́

pirolíză
піро́ліз

petról; ţiţéi
на́фта

piról
піро́л

petról; gaz lampánt
гас

pirítă de fiér
колчеда́н залі́зний

petrochímic
нафтохімі́чний

pirítă
піри́т

petíţie electrónică
електро́нна пети́ція

piridínă
піриди́н

péşti osóşi
кісткові́ ри́би

piramíde de vấrstă şi sex
стате́во-вікові́ пірамі́ди

péşti migratori
прохідні́ ри́би

piramídă regulátă
пірамі́да пра́вильна

péşti crosopterigiéni
кистепе́рі ри́би

piramídă ecológică
екологі́чна пірамі́да

péşti cartilaginóşi
хрящові́ ри́би

piramída
пірамі́да

pesticíde
пестици́ди

pinocitoză
піноцито́з

personificáre
персоніфіка́ція

pigménţi fotosensibili
світлочутли́ві пігме́нти

personáj
персона́ж

pigménţi
пігме́нти

persoáne strămutáte în interiórul
unéi ţắri
вну́трішньо перемі́щені осо́би
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perioáda triásică
тріа́совий пері́од

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

perioáda Siluriánă
Силурі́йський пері́од

pericóndru
охря́стя

perioáda preşcoláră
дошкі́льний пері́од

pericol de explozie
вибухонебезпе́чний

perioáda permiánă
пе́рмський пері́од

pericárd
навколосерце́ва сумка

perioáda partajátă a fúncţiei
пері́од фу́нкції спі́льний

periánt
оцві́тина

perifíton
перифіто́н
perimétrul patrulatérului
пери́метр чотирику́тника
perimétrul poligónului
пери́метр многоку́тника
perimétrul triúnghiului
пери́метр трику́тника
perioáda antropogénă
антропоге́новий пері́од
perioáda Cambriánă
кембрі́йський період
perioáda carboniféră
кам’яновугі́льний пері́од
perioáda cretácică
крейдяни́й період
perioáda de báză a fúncţiei
пері́од фу́нкції головни́й
perioáda de imbătrâníre
пері́од старі́ння
perioáda de prescrípţie
строк позовно́ї да́вності
perioáda devoniánă
дево́нський пері́од
perioáda embrionáră
зародко́вий пері́од
perioáda frácţiei
пері́од дро́бу

perioádă
пері́од
perioádă de sugar
грудни́й пері́од
perioádă embrionáră
ембріона́льний пері́од
perioádă modérnă timpuríe
Ра́нній Но́вий час (Ранньомоде́рнова
доба)
perioádă neogénă
неоге́новий пері́од
perioádă postembrionáră
постембріона́льний пері́од
perioádă şcoláră
шкільни́й пері́од
periodizáre
періодиза́ція
perióst
окі́стя
peristaltísm
периста́льтика
perişór radiculár
корене́вий волосо́к
pérlă
перли́на
permanénţă
ста́лість
permeabilitáte
прони́кність

permutắri
розмі́́щення

perioáda paleogénă
палеоге́новий пері́од

permutáţie
перестано́вка

perioáda ordoviciánă
ордови́цький пері́од

permetivitáte dieléctrică
діелектри́чна прони́кність

perioáda maturitắţii
зрі́лий пері́од

permeabilitáte magnétică
магні́тна прони́кність

perioáda jurásică
ю́рський пері́од

permeabilitáte dieléctrică
діале́ктрична проникність

perioáda înjumătăţírii
пері́од напівро́зпаду

permeabilitátea selectívă
a membránei
вибірко́ва прони́кність мембра́ни

perioáda fúncţiei
пері́од фу́нкції
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penalizáre disciplnáră
дисципліна́рне стя́гнення

pắrţi secundáre de propozíţie
izoláte
відокре́млені другоря́дні чле́ни
ре́чення

películă de oxíd
окси́дна плі́вка

pắrţi omogéne de propozíţie
однорі́дні чле́ни ре́чення

películă
пелі́кула

pắrţile componénte ale cuvấntului
значу́щі части́ни сло́ва

peisáj
пейза́ж

pắrţi independénte de vorbíre
самості́йні части́ни мо́ви

pedipalp
ногощу́пальця

pắrţi de propozíţie
чле́ни ре́чення

pedicél, pedúncul
квітконі́жка

părínţi
батьки́

pedeápsă, sancţiúne
покара́ння

păr
воло́сся

pecenégi
печені́ги

pămấntul Şipineţ
Шипи́нська земля́

pârghíe
ва́жіль

pămấnt ars
ви́палена земля́

pắsări
птахи́
pắsări călătoáre, migratoare
перелі́тні птахи́
pắsări eratice
кочові́ пта́хи
pắsări sedentáre
осі́лі птахи́
păstrárea resúrselor
ресурсозбере́ження
pătrát
квадра́т
pătrátul diferénţei a dóuă exprésii
квадра́т різни́ці двох ви́разів
pătrátul incomplét al diferénţei
a dóuă exprésii
квадра́т непо́вний різни́ці двох
ви́разів

peréche
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pendúl cu arc
пружи́нний ма́ятник
pendúl matemátic
математи́чний ма́ятник
péne
пі́р’я
péne de zbór
махові́ пе́ра
penínsulă
піво́стрів
pénis
стате́вий член
pénsie alimentáră
аліме́нти
pentán
пента́н
pentóză
пенто́за
penúmbră, semitón
півті́нь

peréche electrónică nedivizátă
неподі́лена електро́нна па́ра

pânză de păiánjen
павути́на

peréche electrónică líberă
ві́льна електро́нна пара́

pắtură párţială
частко́ве покрива́ло

peréche de electróni comúni
спі́льна електро́нна па́ра

pătrăţícă, porţiúne
кліти́нка

peréche (de electróni, de ióni)
па́ра (електро́нів, йо́нів)

pătrát unitár
квадра́т одини́чний

peréche de ápă
пара́ водяна́

pătrátul súmei a dóuă exprésii
квадра́т су́ми двох ви́разів

peptídă
пепти́д

pătrátul númărului
квадра́т числа́

pepsínă
пепси́н

pătrátul incomplét al súmei a dóuă
exprésii
квадра́т непо́вний су́ми двох ви́разів
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partículă moláră
моля́рна ча́стка

paritátea putérii de cumpăráre
(PPC)
парите́т купіве́льної спромо́жності
(ПКС)

particípiu
дієприкме́тник

paricopitáte
парнокопи́тні

particípii pasíve
паси́вні дієприкме́тники

párcuri naţionále
націона́льні па́рки

particípii actíve
акти́вні дієприкме́тники

párcuri
па́рки

participáre (complicitáte) la crímă
співу́часть у зло́чині

parc naţionál
націона́льний парк

párte secundáră de propozíţie
другоря́дний член ре́чення

parc naturál naţionál
націона́льний приро́дний парк

parlamént („córtes”, „Státe
generále”, „seim”, „reistág”)
парла́мент (корте́си, Генера́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)
parodíe
травесті́я
parólă (pássword)
паро́ль
paroním
паро́нім
pártea fracţionáră a frácţiei
zecimále a númărului mixt
дробо́ва части́на десятко́вого дро́бу
мі́шаного числа́
pártea întreágă a númărului mixt
ці́ла части́на мі́шаного числа́
pártea parasintáctică a sistémului
nervós vegetatív
парасимпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої систе́ми

partícule elementáre
елемента́рні части́нки
partíd
па́ртія
partíd polític
політи́чна па́ртія
pasív
паси́вний
pasivizáre
пасива́ція
pasterizáre
пастериза́ція
pátă
пля́ма
pátă gálbenă
жо́вта пля́ма
paternitáte
батькі́вство
patogenitáte
патоге́нність
patricián
патри́цій

pátru normandián, formát
normandián
«норма́ндська четві́рка»

párte (de másă, moláră, de volúm)
ча́стка (ма́сова, моля́рна, об’є́мна)

patrulatér
чотирику́тник

párte componéntă
складова́ части́на

patronáj asúpra copíilor
патрона́т над ді́тьми

partea simpátică a sistémului
nervós vegetatív
симпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої системи

párte de vorbíre
части́на мо́ви
párte întreágă a númărului reál
антьє́
partenogenéză
партеногене́з

páuză
па́уза
paviliónul uréchii
вушна́ ра́ковина
pắcură
мазу́т

păgânísm
язи́чництво

párte principálă de propozíţie
головни́й член ре́чення

pădúre
ліс

párte nominálă a predicátului
compús
іменна́ части́на скла́деного при́судка
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parc landşáftic regionál
регіона́льний ландша́фтний парк

pandemíe
пандемі́я

parazitísm
паразити́зм

pancreatítă
панкреати́т

parantéză
ду́жка

pancreás
підшлунко́ва за́лоза

páramos
па́рамос

pampéro
пампе́ро

paramétrul cíclului
пара́метр ци́клу

pámpas
па́мпа (пампа́си)

paramétru
пара́метр

palétă de culóri
палі́тра кольорі́в

paramagnetísm
парамагнети́зм

paleontologíe
палеонтоло́гія

paralelográm óblic
паралелогра́м похи́лий

paleolític
палеолі́т

paralelográm drept
паралелогра́м прями́й

paleoantróp
палеоантро́пи

paralelográm
паралелогра́м

palánkă
пала́нка

paralelísm
парале́льність

paládiu
пала́дій

paralelipipéd dreptúnghic
прямоку́тний паралелепі́пед

pájişte alpínă
полони́на

paralelipíped
паралелепі́пед

pahár
скля́нка

paraléle
парале́лі

págină Wéb
веб-сторі́нка

parafíne
парафі́ни

págină, coálă
а́ркуш

parafínă
парафі́н

págină
сторі́нка

parábolă
при́тча

página de porníre (de acásă)
головна́ (дома́шня) сторі́нка

panteón
пантео́н

pact
пакт

pántă continentálă
материко́вий схил

pacificáre
пацифіка́ція

panspermíe
панспермі́я

pachét de dáte
паке́т да́них

panóul de instruménte
пане́ль інструме́нтів

páce înarmátă
«озбро́єний мир»

panóul atribútelor téxtului
пане́ль атрибу́тів те́ксту

pấlnie de divizare
діли́льна лі́йка

pánglica tímpului
лі́нія ча́су

pấlnie
лі́йка

parc
P
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ovuláţia
овуля́ція

ozonizatór
озона́тор

oţél inoxidábil
нержаві́юча сталь

ozonárea ápei
озонува́ння води́

oţél aliát
лего́вана сталь

ozón
озо́н

oţél
сталь

oxihemoglobínă
оксигемоглобі́н

otrăvíre cu ciupérci
отру́єння гриба́ми

oxigenáre
оки́снення

ostrabáiteri
остарба́йтери

oxigén
оксиге́н

ostiolă
продихо́ва щіли́на

oxíd salinizatór
солетво́рний окси́д

osteoporóza
остеопоро́з

oxíd înált, superiór
ви́щий окси́д

osteón
остео́н

oxíd de báză
осно́вний окси́д

osteocít
остеоци́т

oxíd ce nu formeáză sắruri
несолетво́рний окси́д

osmóză
о́смос

oxidánt
оки́сник

osmíu
о́смій

oxíd
окси́д

oscioáre auditive (ciocănaş,
nicoválă, scăríţă)
слухові́ кісточки́ (молото́чок,
кова́делко, стремі́нце́)

oţelít
стале́вий
oţét
о́цет

oscioare
O

o unitáte de combustíbil
convenţionál
одна́ одини́ця умо́вного па́лива
(о. у. п.)
óutlet
аутле́т
ovál
ова́л
ováre
яє́чники
oviparitáte
яйценаро́дження
ovipozitór
яйцекла́д
ovocít
овоци́т
ovogenéză
овогене́з
ovoviviparitate
яйцеживонаро́дження
ovúl
яйцекліти́на
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orgánul lui Corti
ко́ртіїв о́рган

ordinúri spirituále-cavaleréşti
духо́вно–ри́царські ордени́

organogenéză
органогене́з

órdinul zecímilor
розря́д деся́тих

organizáţii neformále
неформа́льні організа́ції

órdinul sutímilor
розря́д сотих

ordonáre
упорядкува́ння
ordonáta púnctului
ордина́та то́чки
orfosfát de dihidrogén
дигідрогенортофосфа́т
orgán de stat
держа́вний о́рган
orgáne
о́ргани
organe omolóage
гомологі́чні о́ргани
orgáne sexuále
стате́ві о́ргани
orgáne vegetátive
вегетати́вні о́ргани
organísme analoage
аналогі́чні о́ргани
organísme coloniále
колоніа́льні органі́зми
organísme cu sex separat
роздільностате́ві органі́зми
organísme modificáte genétic
(transgénice)
генети́чно модифіко́вані (трансге́нні)
організми
organísme parazíţi
органі́зми-парази́ти

órice zónă a terénului, cáre diféră
de médiul înconjurătór
уро́чище
orientárea páginii
орієнта́ція сторі́нки
orientáre apropiátă
бли́жня орієнта́ція
orientáre la distanţă
да́льня орієнта́ція
oríginea de coordonáte
поча́ток координа́т
oríginea limbájului
похо́дження мо́ви
oríginea semidréptei
поча́ток про́́меня
orizontálă (línie)
горизонта́лі
ort
орт
ortoepíe
орфое́пія
ortofosfát
ортофосфа́т
ortogonalitáte
ортогона́льність
ortografíe
орфогра́фія

ortopozíţie
о́рто-поло́ження

organísm multicelulár
багатокліти́нний органі́зм

ortográmă
орфогра́ма

organísm monocelulár, unicelular
однокліти́нний органі́зм

ortografíe, scríere coréctă
право́пис

organísme transgénice
трансге́нні органі́зми

osciláţie armónică, amplitúdine
гармоні́чне колива́ння, ампліту́да

organíte nemembránare
немембра́нні органе́ли

osciláţie armónică
гармоні́чне колива́ння

organíte membranare
мембра́нні органе́ли

osciláţie
колива́ння

organíte
органе́ли

organizatórul crímei
організа́тор зло́чину

osciláţii
O

osciláţie armónică, frecvénţă
unghiuláră
гармоні́чне колива́ння, кутова́ частот́а

osciláţii şi váluri electromagnétice
електромагні́тні колива́ння та хви́лі

organizáţie públică (obşteáscă)
грома́дська організа́ція

osciláţii electromagnétice líbere
ві́льні електромагні́тні колива́ння

Organizáţia Mondiálă a Comérţului
(OMC)
Світова́ організа́ція торгі́влі (СОТ)
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órdinul miímilor
розря́д ти́сячних

óperă lírică
ліри́чний твір

órdinul enúmărului
розря́ди числа́

óperă épică
епі́чний твір

Órdine véche
Стари́й поря́док

óperă dramátică
драмати́чний твір

órdine públică
публі́чний поря́док

óperă artístică
худо́жній твір

órdinea cuvíntelor
поря́док слів

operáţii cu véctori
ді́ї над ве́кторами

orbul găinilor, nictalopie
ку́ряча сліпота́

orbítă vacántă (líberă)
вака́нтна (ві́льна) орбіта́ль

operáţii artimétice cu númere
compléxe
арифмети́чні дії над ко́мплексними
чи́слами

orbítă líberă
ві́льна орбіта́ль

operáţie lógică
логі́чна опера́ція

O

orbitál electrónic non-hibríd
негібри́дна електро́нна орбіт́аль

operáţie antiterorístă
Антитерористи́чна опера́ція (АТО)

orbitál electrónic în fórmă
de hantélă
гантелеподі́бна фо́рма електро́нної
орбіта́лі

operáţia „Vísla”
опера́ція «Ві́сла»

oleum
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operáţia „Occidént”
опера́ція «За́хід»

orbitál atómic
а́томна орбіта́ль

operatóri încorporáţi
вкла́дені опера́тори

orbitál
орбіта́ль

operatór
опера́тор

oráş-stat
місто-держава

operánd
опера́нд

oráşe mondiále
світові́ міста́

op-art
оп–арт

oráşe Cherven
Черве́нські міста́

oogamíe
оога́мія

óra locálă, zonálă
час лі́тній, місце́вий, поясни́й

ontogenéză
онтогене́з

oralitáte
слове́сність

omotetíe
гомоте́тія

oràş
мі́сто

omoním
омо́нім

opúnere, antitéză
протиста́влення

omológ
гомо́лог

óptică geométrică
геометри́чна о́птика

omográf
омо́граф

óptică
о́птика

omofón
омофо́н

óptica fízică
фізи́чна о́птика

om înţelépt
люди́на розу́мна

opozíţie
протиді́я

ombudsmán
омбудсма́н

opércule branhiale
зя́брові кри́шки

oligozaharíd
олігосахари́д

óperă lírico-épică
лі́ро-епі́чний твір

oléum
о́леум
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O

oceán
океа́н

oáse tubuláre
кістки́ тру́бчасті

occidentáli
за́хідники

oáse spongioáse
кістки́ гу́бчасті

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

oáse pláte
кістки́ пло́скі

observáţie
спостере́ження

oáse míxte
кістки́ змі́шані

oboseála múşchilor
вто́ма м’я́зів

oase cavitare
порожни́сті кістки́

obligáţii constituţionále
конституці́йні обо́в’язки

oáse
кістки́

óblică
похи́ла

oámeni véchi
да́вні лю́ди

obisnuínţe, deprínderi
зви́чки

oámenii de Cro-Magnon
кроманьйо́нці

oáză
оа́зиси

oceán planetár
світови́й океа́н

obấrşie
ви́тік

óchi
о́ко

obezitáte
ожирі́ння

óchi faţétaţi
фасе́ткові о́чі

obicéi
зви́чай
obicéi de afáceri, cífră de afáceri
personalizátă
зви́чай ділово́го оборо́ту
obiéct
об’є́кт

óchi símplu, ocel
просте́ о́ко
ochulár
окуля́р
ócină, feúdă
во́тчина

olefínă
олефі́н

obiéctul reglementắrii legále
предме́т правово́го регулюва́ння

ofiţér de políţie de sectór
дільни́чний офіце́р полі́ції

obiéctul biologíei
предме́т біоло́гії

off-tópic
офто́пік

obiéct OLE
об’є́кт OLE

oferírea matériei príme
дава́льницька сировина́

obiectív
об’єкти́в

ocupáre, cupríndere
займа́ння

obiéct găsít
зна́хідка

octét
байт

obiéctele gráfice ále desénului
графі́чні об’є́кти малю́нка

octán
окта́н

obiécte de prezentáre gráfică
графі́чні об’є́кти презента́ції

octaédru
окта́едр

obiécte de prezentáre a téxtului
те́кстові об’є́кти презента́ції

ocrotírea natúrii
охоро́на приро́ди

obiéct, lúcru
річ

olefínă
O
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númere recipróc ínverse
чи́сла взає́мно обе́рнені

numerále cardinále
кі́лькісні числі́вники

númere raţionále
чи́сла раціона́льні

numerále calitatíve
я́кісні числі́вники

númere príme
чи́сла прості́

numerál
числі́вник

númere pozitíve
чи́сла дода́тні

númele fişiérului sáu al mápei
ім’я́ фа́йлу або па́пки

númere pecipróc príme
чи́сла взає́мно прості́

númele dispozitívului de stocáre
ім’я́ при́строю збере́ження да́них

númere páre
чи́сла па́рні

númere opúse
чи́сла протиле́жні

númele complét al fişiérului
(specificáţia fişiérului)
по́вне ім'я́ фа́йлу (специфіка́ція
фа́йлу)

númere negatíve
чи́сла від’є́мні

núme de doméniu
доме́нне ім’я

númere naturále
чи́сла натура́льні

númărul substantívelor
число́ іме́нників

numerále colectíve
збі́рні числі́вники
numerále compúse
складні́ числі́вники
numerále compúse (din dóuă sau
mai múlte cuvínte)
скла́дені числі́вники
numerále fracţionáre
дробові́ числі́вники
numerále ordinále
поря́дкові числі́вники

númărul
N

numerále péntru definírea
númerelor întrégi
числі́вники на озна́чення ці́лих чи́сел
numerále símple
прості́ числі́вники

numerotárea atómilor de carbón din
lanţ
нумера́ція а́томів карбо́ну в ланцюгу́
numitórul frácţiei
знаме́нник дро́бу
nutáţie
нутаці́ї
nutríţie
жи́влення
nutríţie insuficiéntă
недоста́тнє харчува́ння
nutríţie minerálă
мінера́льне жи́влення
nuvélă
нове́ла

numeráţie
нумера́ція
númere compléxe
чи́сла ко́мплексні
númere compléxe egále
рі́вні ко́мплексні чи́сла
númere compúse
чи́сла скла́дені
númere conjugáte
чи́сла спря́жені
númere cuántice
ква́нтові чи́сла
númere fracţionáre
чи́сла дробові́
númere impáre
чи́сла непа́рні
númere întrégi
чи́сла ці́лі

100

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 222
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
númăr compléx, argumént
ко́мплексне число́, аргуме́нт

nórme corporatíve
корпорати́вні но́рми

númăr cetánic
цета́нове число́

nórmă lingvístică
мо́вна но́рма

numărătórul frácţiei
чисе́льник дро́бу

nórmă de reácţie
но́рма реа́кції

nórme morále
мора́льні но́рми
nórme sociále
соціа́льні но́рми
notár
нота́ріус
notariat
нотаріа́т
nótă de subsól
ви́носка
notebóok (laptóp)
ноутбу́к
nóua gândíre polítică
нове́ політи́чне ми́слення
nóua polítică económică
неп (нова́ економі́чна полі́тика)

númăr compléx, extrágerea
rădăcínii
ко́мплексне число́, добува́ння ко́реня
númăr compléx, fórma
trigonométrică
ќомплексне число́, тригонометри́чна
фо́рма
númăr compléx, fórmă algébrică
ко́мплексне число́, алгебраї́чна фо́рма
númăr compléx, modúl
ко́мплексне число́, мо́дуль
númăr compléx, pártea imagináră
ко́мплексне число́, уя́вна части́на
númăr compléx, pártea reálă
ко́мплексне число́, ді́йсна части́на

númăr iraţionál
ірраціона́льне число́

nucleón
нукло́н

númăr imaginár
число́ уя́вне

nucleóli
яде́рце

númăr de neuróni
число́ нейтро́нне

nucleoíd
нуклео́їд

númăr compléx, ridicárea la putére
naturálă
ко́мплексне число́, підне́сення
до натура́льного сте́пеня

nóua régulă
«нови́й поря́док»

nucleóni
нукло́ни

númăr mixt
число́ мі́шане

numărul protónic
число́ прото́нне

nuclízi radioactívi, radionuclízi
радіоакти́вні нуклі́ди

númărul de protóni
кі́лькість прото́нів

nuclíd
нуклі́д

númărul de órdine al eleméntului
порядко́вий но́мер елеме́нта

nucléu vegetatív
ядро́ вегетати́вне

númărul de neutróni
кі́лькість нейтро́нів

nucléul Pămấntului
ядро́ землі́

númărul (constánta) Avogadro
число́ (ст́ала) Авога́дро

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

númărul Avogádro
ста́ла Авога́дро

nucléul atómului
а́томне ядро́

númăr prim
число́ просте́

nucléu generatív
ядро́ генерати́вне

númăr plurál
множина́

nucléu
ядро́

număr nuclon (masă)
число́ нукло́нне (ма́сове)

nucleozóm
нуклеосо́ма

númăr nucleónic
нукло́нне число́

nucleotídă
нуклеоти́д

numărul
N
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nivélul de organizáre al ţesúturilor
ткани́нний рі́вень організа́ції

neurohormóni
нейрогормо́ни

nivél trófic
трофі́чний рі́вень

neurasteníe
неврастені́я

nivél neterminát
незаве́ршений рі́вень

netbóok
нетбу́к

nivelmétru
висотомі́р

nesiguránţă incendiáră
пожежонебезпе́чний

nivél lingvístic
рі́вень мо́ви

nervúra frúnzei
жи́лка листка́

neuromediatori
нейромедіа́тори
neuróni intercalaţi
вставні́ нейро́ни
neurón motor (eferent)
рухови́й (відцентро́вий) нейро́н
neurón (neurocit)
нейро́н (нейроци́т)
neurón sensíbil (centripetál)
чутли́вий (доцентро́вий) нейро́н
neurúlă
не́йрула
neustón
не́йстон
neutralizáre
нейтраліза́ція
neutrón
нейтро́н

nervúra
N

névroglie, neuroglie
нейроглі́я
nevróză
невро́з
níchel
ні́кель
níşă ecológică
екологі́чна ні́ша
nitráre
нітрува́ння
nitrobenzén
нітробензе́н
nitrogén, azót
нітроге́н
nivél de energíe zéro
нульови́й рі́вень ене́ргії

nivélurile de organizáre
a matériei vii
рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії
niviláre
нівелюва́ння
nivométru
опадомі́р
noápte poláră
поля́рна ніч
nod
ву́зол
nód al reţélei cristalíne
ву́зол кристалі́чної ґра́тки
nod de reţeá
ву́зол мере́жі
nod de transpórt
ву́зол тра́нспортний
nod industriál
промисло́вий ву́зол
nomázi
кочовики́ (кочівники́, нома́ди)
nomenclatúra partídului
парті́йна номенклату́ра
nomenclatúră
номенклату́ра
nomenclatúră bináră
біна́рна номенклату́ра
nomenclatúră sistemátică
системати́чна номенклату́ра
nonán
нона́н
noosféră
ноосфе́ра

normála la plan
норма́ль до площини́

nivél energétic exteriór (strát
electrónic)
зо́внішній енергети́чний рі́вень
(електро́нний шар)

nóri cumulatívi, círrus, stratificáţi
хма́ри ку́пчасті, пери́сті, шарува́ті

nivél energétic
енергети́чний рі́вень

nor de etichéte
хма́ра те́гів

nivél electrónic
електро́нний рі́вень

nórmă de drept
но́рма пра́ва
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N

nérvi spinali
не́рви спинномозко́ві

necesitáte imperioásă
кра́йня необхі́дність

nérvii cranieni
не́рви че́репно-мозкові́

nebulozitáte
хма́рність

nerváţie
жилкува́ння

neaténţie
необере́жність

neprefixát
безпре́фіксний

neandertaliéni
неандерта́льці

neorealísm
неореалі́зм

nazofarínge
носогло́тка

neón
нео́н

nazísm
наци́зм (націона́л–соціалі́зм)

neologísm
неологі́зм

navigátor
навіга́тор

neolític
неолі́т

navigáre
навіга́ція

neoliberalísm
неолібералі́зм

naţiúne
на́ція

neolamarckísm
неоламаркі́зм

naţionalísm integrál
інтегра́льний націоналі́зм

neoconservatísm
неоконсервати́зм

naţionalísm
націоналі́зм

neocatastrofísm
неокатастрофі́зм

naţionál-comunísm
націона́л–комуні́зм

nemişcătór, staţionár
нерухо́мий

negárea predicátului
запере́чення предика́та

natúra dúblă a partículelor,
fenoménelor (natúra dualístă
a partículelor, fenoménelor)
двої́ста приро́да части́нок, я́вищ
(дуалісти́чна приро́да части́нок,
я́вищ)

negárea exprésiei
запере́чення ви́словлення

nátriu caústic, hirdoxíd de nátriu
їдки́й натр

nefrón
нефро́н

náştere
поло́ги

neelectrolít
неелектролі́т

nástii
на́стії

nederivát
беза́фіксний

naródnici
наро́дники

nectón
некто́н

nanotúburi
нанотру́бки

nectár
некта́р

nanotehnologíe
нанотехноло́гія

necróză
некро́з

nanométru
нано́метр

necolorát
знеба́рвлення

nanísm
ка́рликовість

nemetál
немета́л

nervi
N
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mutáţii genétice
ге́нні (точко́ві) мута́ції
mutáţii genómice
гено́мні мута́ції
mutáţii indúse
індуко́вані мута́ції
mutáţii letále
лета́льні мута́ції
mutáţii neútre
нейтра́льні мута́ції
mutáţii spontáne
спонта́нні (неіндуко́вані) мута́ції
mutáţii subletále
сублета́льні мута́ції
mutualísm
мутуалі́зм
muzéu
музе́й

mutáţii
M
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multíplu
кра́тне

moscofíli
москвофі́ли

multiplicitáte
мультиплікати́вність

morúlă
мо́рула

multimédia
мультиме́діа

mormolóc
пу́головок

múgur; óchi
бру́нька

morfologíe
морфоло́гія

múchiile laterále ále prísmei
бічні́ ре́бра приз́ми

morfológic
морфологі́чний

múchiile laterále ále piramídei
бічні́ ре́бра пірамі́ди

morfemátică
морфе́міка

moşteníre
спа́дщина
moştenire intermediară
проміжне́ успадкува́ння
moşteníre înlănţuită
зче́плене успадкува́ння
motoáre térmice
теплові́ двигуни́
motór cu reácţie aeroreactór
пові́тряно-реакти́вний двигу́н
motór de căutáre
пошуко́ва систе́ма
motór eléctric
електри́чний двигу́н
motorínă
ди́зельне па́ливо
motór-rachétă cu reácţie
раке́тний реакти́вний двигу́н
móuse
ми́ша
mozáic
моза́їка
mozaicul foliar
листкорозмі́щення
múchia bázei piramídei
ребро́ осно́ви пірамі́ди
múchia laterálă a piramídei
ребро́ пірамі́ди бічне́

multivectorialitátea políticii extérne
багатове́кторність зо́внішньої
полі́тики
mulţíme
полю́ддя
múnci de corécţie
виправні́ робо́ти
múnţi (bloc, înálţi, vulcánici, jóşi,
tíneri, médii, de încreţíre,
de încreţíre-bloc, bătrâni, tectónici)
го́ри (бри́лові, висо́кі, вулкані́чні,
низькі́, молоді́, середньовисо́кі,
скла́дчасті, скла́дчасто-бри́лові, старі́,
тектоні́чні)
musón
мусо́н
mustắţi
ву́сики
múşchi
мох
múşchi antagoníşti
м’я́зи-антагоні́сти
múşchi deltoíd
дельтоподі́бний м’яз

mutaţii
M

múşchi mimici
мімі́чні м’я́зи
múşchi schelétici
скеле́тні м’я́зи
múşchi sinergíşti
м’я́зи-синергі́сти

mutáţii cromozomále
хромосо́мні мута́ції

múchia únghiului triédru
ребро́ тригра́нного кута́

mutáţie
мута́ція

múchia únghiului diédru
ребро́ двогра́нного кута́

mutagéni fízici
фізи́чні мутаге́ни

múchia prísmei
ребро́ при́зми

mutagéni chímici
хімі́чні мутаге́ни

múchia poliédrului
ребро́ многогра́нника

mutagéni biológici
біологі́чні мутаге́ни

múchia paralelipipédului
dreptunghiulár
ребро́ прямоку́тного паралелепі́педа
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monoatómic
одноа́томний

modúlul véctorului de indúcţie
magnétică
мо́дуль ве́ктора магні́тної інду́кції

monitorizáre ecológică
екологі́чний моніто́ринг

modúlul véctorului
мо́дуль ве́ктора

monitorizáre
моніто́ринг

modúlul númărului
мо́дуль числа́

monitór
моніто́р

módul indicatív al vérbului
ді́йсний спо́сіб дієсло́ва

monarhíe parlamentáră
парла́ментська мона́рхія

mod imperatív
наказо́вий спо́сіб

monarhíe federatívă
федерати́вна мона́рхія

modificările lăstárilor
видозміни́ па́гона

módurile vérbului
спо́соби дієслі́в
mol
мол
mol; molecúlă-gram
моль
molári
кутні́ зу́би
moleculáră (structúră, másă)
молекуля́рна (будо́ва, ма́са)

modificările
M

molecúlă
моле́кула
molecúlă cíclică
циклі́чна моле́кула
molecúlă nepoláră
неполя́рна моле́кула
molecúlă plátă
площи́нна моле́кула
molecúlă poláră
поля́рна моле́кула
molecúlă spaţiálă
просторо́ва моле́кула

monofilíe
монофілі́я
monológ
моноло́г
monóm
одночле́н
monóm de fórmă standárd
одночле́н станда́ртного ви́гляду
monomér
мономе́р
monopól
монопо́лія
monopolizárea economíei
монополіза́ція еконо́міки
monosemíe
однозна́чність (моносемі́я)
monosubstituít
монозамі́щений
monoteísm
монотеї́зм
monotreme, prototerieni
першозві́рі
monozaharídă
моносахари́д

morfém
морфе́ма

monarhíe dualístă
дуалісти́чна мона́рхія

morénă
море́на

monarhie constituţionálă
конституці́йна мона́рхія

morálă
мора́ль

monarhíe
мона́рхія

monumént istóric
історична па́м’ятка

monarhía reprezentatívă a cástei
ста́ново–представни́цька мона́рхія

monuménte ále natúrii
па́м’ятки приро́ди

moméntul fórţei
моме́нт си́ли

monumént al natúrii
па́м’ятка приро́ди

molúşte cefalopóde
головоно́гі молю́ски

monumént
па́м’ятник

molúşte biválve
двостулко́ві молю́ски

montáj
монта́ж

molíbden
молібде́н
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modélul bílă-ax
кулестержне́ва моде́ль

mitologíe
міфоло́гія

modél nemateriál
нематеріа́льна моде́ль

mitocondríe
мітохо́ндрія

modél materiál
матеріа́льна моде́ль

mitagéni
мутаге́ни

modél informaţionál
інформаці́йна моде́ль

mít
міф

modél geocéntric
геоцентри́чна моде́ль

mişcắri neotectónice
неотектоні́чні ру́хи

modél de nucléu al atómului
моде́ль ядра́ а́тома

mişcắri higroscópice
гігроскопі́чні ру́хи

modél de dáte
моде́ль да́них

mişcări de créştere a plantelor
ростові́ ру́хи росли́н

modél de calculatoáre
комп’ю́терна моде́ль

mişcáre unifórmă variátă
рівнозмі́нний рух

modél (atómic, moleculár, al reţélei
cristaline)
моде́ль (а́тома, моле́кули,
кристалі́чної ґра́тки)

mişcáre unifórm accelerátă
рівноприско́рений рух

modeláre matemátică
математи́чне моделюва́ння

mişcáre relatívă
відно́сний рух

modeláre fízică
фізи́чне моделюва́ння

mişcáre rectilínie unifórmă
рівномі́рний прямоліні́йний рух

modeláre
моделюва́ння

mişcáre rectilínie
прямоліні́йний рух

mişcáre separatístă
сепарати́стський рух

mitóză
міто́з
mitropolíe
митропо́лія
mixotrófi
міксотро́фи
mláştină; báltă
болота́ верхові́, низи́нні, перехідні́
mobilizáre
мобіліза́ція
mocníre
жеврі́ння
modalitáte
мода́льність
módă
мо́да
mod de formáre a cuvíntelor fắră
sufíxe
безсуфікса́льний спо́сіб
словотво́рення

modélul mozáicului fluid
al structúrii membránelor celuláre
ріди́нно-мозаї́чна моде́ль будо́ви
кліти́нних мембра́н
modélul obiéctului
моде́ль об’є́кта
modém
моде́м
moderatór
модера́тор

modificări
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M

modérn
моде́рн
modernísm
модерні́зм
modernizáre
модерніза́ція
modérnul ucraineán
украї́нський моде́рн
modificáre
модифіка́ція
modificárea formúlei
модифіка́ція фо́рмули

modificắri alotrópice
алотро́пна видозмі́на

modél
моде́ль

modificarea rădăcínii
видозміни́ ко́реня

mod de reşedínţă individuál
al sóţilor
режи́м окре́мого прожива́ння
подру́жжя
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mişcárea naturálă a populáţiei
приро́дний рух (відтво́рення)
насе́лення

mínim de subzisténţă
прожитко́вий мі́німум

mişcárea mecánică a populáţiei
механі́чний рух насе́лення

miniatúri de cắrţi
книжко́ві мініатю́ри

mişcáre ameboídă
амебо́їдний рух

mineréu naturál
приро́дна копа́лина

mínimul
мі́німум
mínimul fúncţiei
мі́німум фу́нкції
minór
неповнолі́тній
minoritắţi etnice
етні́чні менши́ни
minoritắţi naţionále
націона́льні менши́ни
minúne económică
«економі́чне ди́во»
mínus
мі́нус
minút
міну́та
miocárd
міока́рд
miocít
міоци́т

mineréu
M

miofibrílă
міофібри́ла
miopíe
короткозо́рість
miozínă
міози́н
miráj
міра́ж
miros
нюх
mirós specífic
специфі́чний за́пах
mişcáre
рух
mişcárea chartístă
чарти́стський рух
mişcárea córpului aruncát orizontál
рух ті́ла, ки́нутого горизонта́льно
mişcárea córpului aruncát sub
un únghi la orizónt
рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту

mişcárea naţionalístă ucraineánă
украї́нський націоналісти́чний рух
mişcárea ordonátă a electrónilor
упорядко́ваний рух електро́нів
mişcárea organizáta a iónilor
упорядко́ваний рух йо́нів
mişcárea partículelor încărcáte
într-un câmp magnétic
рух заря́джених части́нок
в магні́тному по́лі
mişcáre armónică oscilatórie
гармоні́чний колива́льний рух
mişcárea stahanístă
стаха́нівський рух
mişcárea voluntárilor
волонте́рський рух
mişcáre browniánă
броу́нівський рух
mişcáre circuláră unifórmă
рівном́ірний рух по ко́лу
mişcáre comunáră
комуна́рський рух
mişcáre cooperatívă
кооперати́вний рух
mişcáre curbilínie
криволін́ійний рух
mişcáre de Rezisténţă
рух О́пору
mişcáre dezordonáta
безла́дний рух
mişcáre haótică
хаоти́чний рух
mişcáre liniáră inegálă
нерівномі́рний прямоліні́йний рух
mişcáre mecánică
механі́чний рух
mişcáre naţionál-democrátică
націона́льно–демократи́чний рух
mişcáre nealiniátă
Рух неприє́днання
mişcáre olímpică
олімпі́йський рух

mişcáre populáră
грома́дівський рух

mişcárea drépturilor ómului
правозахисни́й рух

mişcáre oscilatoáre
колива́льний рух

mişcárea córpului sub influénţa mai
múltor fórţe
рух ті́ла під ді́єю де́кількох сил
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mijloáce de prográmare
educaţionále
програ́мні за́соби навча́льного
призна́чення

mezolític
мезолі́т

mijloáce de prodúcţie
за́соби виробни́цтва

mezodérm
мезоде́рма

mijloáce de formáre a cuvíntelor
спо́соби словотво́рення

métru pătrát
квадра́тний метр

migráţie
мігра́ції

métru cub (m³)
кубі́чний метр

migráţia fórţei de múncă
трудова́ мігра́ція

métru
метр

migráţia animálelor
мігра́ції твари́н

metrópolă
метропо́лія

mielínă
мієлі́н

metronóm
метроно́м

mezofil
мезофі́л

micéliu
грибни́ця (міце́лій)
micologíe
міколо́гія
micoríză
мікори́за
micóze
міко́зи
microanalíză
мікроана́ліз
microbiologíe
мікробіоло́гія

mijlóc de formáre a cuvíntelor prin
prefixáre
префікса́льний спо́сіб словотво́рення
mijlóc de formáre a cuvíntelor prín
prefixáre-sufixáre
префікса́льно-суфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
mijlóc de formáre a cuvíntelor prin
sufixáre
суфікса́льний спо́сіб словотво́рення
mijlóc de preveníre
запобі́жний за́сіб

minerále
мінера́ли

microunivérs
мікросві́т

minerál, mínă
копа́лина

microtúbuli
мікротру́бочки

mimetísm
мімікрі́я

microscopíe optică
світлова́ мікроскопі́я

militarizáre
мілітариза́ція

microscopíe electrónică de scanáre
сканува́льна електро́нна мікроскопі́я

milión
мільйо́н

microscopíe electrónică
електро́нна мікроскопі́я

milimétru pătrát
квадра́тний міліме́тр

microscóp electrónic
електро́нний мікроско́п

milimétru cub
куб́ічний міліме́тр

microscóp
мікроско́п

miliárd
мілья́рд

micropreparáte
мікропрепара́ти

miléniu
тисячолі́ття

micronutriénţi
мікродо́бриво

míjlocul segméntului
середи́на відрі́зка

microfíbre (microfilaménte)
мікрони́тки (мікрофіла́менти)

mijlóc terapeútic
лікува́льний за́сіб

microevolúţie
мікроеволю́ція

mijlóc de protécţie a plántelor
за́сіб за́хисту росли́н

microelemént
мікроелеме́нт

minerále
M
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metóda empírică de cercetáre
емпіри́чний ме́тод дослі́дження

metanál (aldehídă antineoplázică)
метана́ль (мураши́ний альдегі́д)

metóda descriptívă de ordonáre
a secvénţei
спо́сіб задання́ послідо́вності
описо́вий

metán
мета́н

metamorfóze
метаморфо́зи

metanól (alcoól metílic)
метано́л (мети́ловий спирт)
meteorologíe
метеороло́гія
metilamínă
етиламі́н
metíl de oránj (metiloránj)
мети́ловий ора́нжевий (метилора́нж)
metiletilamín
метилетиламі́н
metíl (radicál, substituént)
мети́л (радика́л, замісни́к)

metamorfoze
M

metóda gémenilor
близнюко́вий ме́тод
metóda genealógică
генеалогі́чний ме́тод
metóda grupắrii
ме́тод групува́ння
metóda interválelor
ме́тод інтерва́лів
metóda lócurilor geométrice
ме́тод геометри́чних місць то́чок
metóda populaţional-statístică
популяці́йно-статисти́чний ме́тод

metóda selécţiei
вибірко́вий ме́тод

metóda biológică de combátere
a inséctelor dăunătoáre
біологі́чний ме́тод боротьби́
зі шкідли́вими кома́хами

metóda recuréntă de definíre
a şírului
спо́сіб задання́ послідо́вності
рекуре́нтний

metóda atómilor marcáţi
(autoradiografíe)
ме́тод мі́чених а́томів
(авторадіогра́фія)

metóda reácţiei de polimerizare
în lanţ
ме́тод полімера́зної ланцюго́вої реакції

metóda adunắrii
ме́тод додава́ння

metóda citogenétică
цитогенети́чний ме́тод
metóda comparatívă de cercetáre
descriptívă
порівня́льний ме́тод дослі́дження
metóda coordonátelor
ме́тод координа́т
metóda de centrifugáre
ме́тод центрифугува́ння

metóda statístică de cercetáre
статисти́чний ме́тод дослі́дження
metóda substitúţiei
ме́тод підстано́вки
metóda transformắrilor echivalénte
ме́тод рівноси́льних перетво́рень
metódă biochímică
біохімі́чний ме́тод
metódă de cercetáre
ме́тод дослі́дження

metodă descriptivă de cercetare
описо́вий ме́тод дослі́дження

metóda de determináre a calităţilor
reproducătórului
ме́тод ви́значення я́костей плідника́

metódă de reglementáre jurídică
ме́тод правово́го регулюва́ння

metóda decurgătoáre
спо́сіб обтіка́ння

metódă de obţínere
спо́сіб добува́ння (оде́ржання)

metóda de cultúră celuláră
ме́тод культу́ри кліти́н

metódă de la contrár
ме́тод від супроти́вного

metóda de comparáre
спо́сіб вирі́внювання

metódă de elaboráre a oţélului
cu ajutórul árcului eléctric
електродугови́й спо́сіб виробни́цтва
ста́лі

metóda de cercetáre experimentálă
експеримента́льний ме́тод
дослі́дження

metóda de elaboráre a oţélului
în convertizór
конве́рторний спо́сіб отри́мання ста́лі

metódă ştiinţífică
науко́вий ме́тод
metóde genétice de lúptă
генети́чні ме́тоди боротьби́
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meseríe
ремесло́

memória calculatórului
па́м’ять комп’ю́тера

mesáj
повідо́млення

membre locomotoare
ходи́льні но́ги

meristém
меристе́ма

membráne înotătoare
пла́вальні пере́тинки

meridiáne
меридіа́ни

membránă vasculáră
суди́нна оболо́нка

mercúr
ртуть

membránă semipermeábilă
напівпрони́кна мембра́на

mercantilísm
меркантилі́зм

membránă plasmátică
плазмати́чна мембра́на

menstruáţie
менструа́ція

membránă celuláră
кліти́нна мембра́на

menopáuză
менопа́уза

melodía vorbírii
ритмомело́дика

memórie
па́м’ять
memórie de lúngă durată
па́м’ять довготрива́ла
memórie de scúrtă durată
па́м’ять короткоча́сна
memórie exterióară
зо́внішня па́м’ять
memórie imună
іму́нна па́м’ять
memórie interióară
вну́трішня па́м’ять
memórie istórică
істори́чна па́м'ять
memórie operatívă (RAM)
операти́вна па́м'ять (RAM)
memórie permanéntă (ROM)
пості́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)
memórie senzoriálă
па́м’ять сенсо́рна
memóriu
мемора́ндум
memorizáre
запам'ято́вування
menáj
господарюва́ння

méşter
ма́йстер
metaaluminát
метаалюміна́т
metabolísm
о́бмін речови́н
metabolism energetic
енергети́чний о́бмін

M

metál
мета́л

metamorfoză

metáforă
мета́фора

metabolísm gazós
газоо́бмін
metabolism plástic
пласти́чний о́бмін
metafáză
метафа́за

metál colorát (neferós)
кольоро́вий мета́л
metál ferós (négru)
чо́рний мета́л
metálic
метале́вий

metamorfoză incomplétă
непо́вне перетво́рення

meníu rapíd (contextuál)
конте́кстне меню́

metamorfoză complétă
по́вне перетво́рення

meníu principál
головне́ меню́

metalurgíe
металургі́я

meníu de sistém
систе́мне меню́

metál refractár
тугоплавки́й мета́л

meníu
меню́

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

meningítă
менінгі́т
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mediatoárea segméntului
середи́нний перпендикуля́р відрі́зка

mărunţíre, fragmentáre,
fracţionáre
подрі́бнення

média pláyer
програва́ч мультиме́діа (медіапле́єр)

măríre totálă a microscópului
зага́льне збі́льшення мікроско́па

măsurárea segméntelor
вимі́рювання відрі́зків
măsurárea únghiurilor
вимі́рювання куті́в
măsúră în grade a árcului
граду́сна мі́ра дуги́ ко́ла
măsúră în grade a únghiului
граду́сна мі́ра кута́
măsúri forţáte de natúră
educaţionálă
примусо́ві за́ходи виховно́го
хара́ктеру
măsúri forţáte de natúră medicálă
примусо́ві за́ходи меди́чного
хара́ктеру
măsúrile tendínţei centrále
мі́ри центра́льної тенде́нції
mătáse naturálă
шовк натура́льний
meándre
меа́ндри
mecánica clásică
класи́чна меха́ніка

mărire
M

mecánica relativístă
релятиві́ська меха́ніка

médie aritmétică
сере́днє арифмети́чне
médii de existénţă (a viéţii), habitát
середо́вища існува́ння (життя)
mediolinguál
середньоязико́вий
meditáţie lírică
ліри́чна медита́ція
médiu
довкі́лля
médiu (acíd, alcalín, neútru)
середо́вище (кисло́тне, лу́жне,
нейтра́льне)
médiu acídic
ки́сле середо́вище
médiu acídic putérnic
сильнокисло́тне середо́вище
médiu alcalín putérnic
сильнолу́жне середо́вище
médiu de viáţă
середо́вище життя́
médiu dispersát
дисперсі́йне середо́вище
médiu geográfic
географі́чне середо́вище

médiul intérn al organísmului
вну́трішнє середо́вище органі́зму

mecanísm de reácţie (radicál líber,
iónic)
механі́зм реа́кції (вільнорадика́льний,
йо́нний)

médiul acvátic
во́дне середо́вище

mecanísm de cedáre-acceptáre
до́норно-акце́пторний (механі́зм)

médiu înconjurătór
навко́лишнє середо́вище (або
довкі́лля)

mecánică
меха́ніка

médiul sólului
ґрунто́ве середо́вище
médiul teréstru şi aerián
назе́мно-пові́тряне середо́вище

melásă, glucóză alimentáră
па́тока

mediánă
медіа́на

melancólic
меланхо́лік

mecená
мецена́т

meióză
мейо́з

mecanísmul státului
механі́зм держа́ви

megapólis
мегалопо́ліс

mecanísm radicál
радика́льний механі́зм

medúză
меду́за

mecanísme símple
прості́ механі́зми

médiu omogén
гомоге́нне середо́вище

mecanísme internaţionále péntru
protécţia drépturilor ómului
міжнаро́дні механі́зми за́хисту прав
люди́ни
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mărími vectoriále fízice
фізи́чні ве́кторні величи́ни

materiále péntru vopsíre
лакофа́рбові матеріа́ли

mărími vectoriále
ве́кторні величи́ни

materiále abrazíve
шліфува́льні матеріа́ли

mărími variábile
змі́нні величи́ни

materiál dens
щі́льний матеріа́л

mărími constánte
ста́лі величи́ни

materiál de constrúcţie
будіве́льний матеріа́л

mărími, valóri
величи́ни

matemática
матема́тика

măríme în radiáni
радіа́нна мі́ра

mátca oceánului
ло́же океа́ну

măríme fízică
фізи́чна величина́

masoneríe
масо́нство

mărímea únghiului
величина́ кута́

masív
маси́в

măríme aleatórie discrétă
випадко́ва дискре́тна величина́

másă plástică
пластма́са

măríme aleatórie
випадко́ва величина́

masă moleculáră relatívă
відно́сна молекуля́рна ма́са

mărímea eşantiónului
ро́змах ви́бірки

másă moláră
моля́рна ма́са

mărímea caractérelor
кегль

másă inértă
іне́ртна ма́са

mắduva spinắrii
спинни́й моз́ок

másă de ápă
во́дна ма́са

măcinárea mecánică a hránei
механі́чне подрі́бнення ї́жі

másă de áer
пові́тряна ма́са

máximul fúncţiei
максимум фу́нкції

másă crítică
крити́чна ма́са

máximul
максимум

másă atómică relatívă
відно́сна а́томна ма́са

maxiláre
ще́лепи

másă atómică
а́томна ма́са

maturizarea ARN
дозріва́ння РНК

mása Soárelui
м́аса Со́нця

matríce nucleáră
я́дерний ма́трикс

mása nucléului atómic
ма́са а́томного ядра́

matríce
ма́триця

mása córpului
ма́са ті́ла

matóda descompúnerii în fáctori
ме́тод розклада́ння на мно́жники

mása algorítmului
ма́совість алгори́тму

maternitáte
матери́нство

mása
ма́са

matérii príme téhnice
техні́чна сировина́

marsupiále
су́мчасті

matérie prímă
сировина́

mármură
ма́рмур

materiál sintétic
синтети́чний матеріа́л

márginea tabélului
ме́жі табли́ці

materiál lubrifiánt
масти́льний матеріа́л

márginea desénului
ме́жі рису́нка

mărimi

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 234
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

M

87

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 235
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

M

macartísm
M

márginea acvátică a continéntului
підво́дна окра́їна материка́

mái uşor decất áerul
ле́гший за пові́тря

margarínă
маргари́н

maimúţe antropoíde
людиноподі́бні ма́впи

„Márele fíting”
«Вели́кий згін»

magnéziu
ма́ґній

„Márea teroáre”
«Вели́кий теро́р»

magnetít
магнети́т

máre
мо́ре

magnetísm
магнети́зм

marcote
відво́дки

magnétic
магне́тик

márcher, marcatór
ма́ркер

magnét
магні́т

marcatórul completắrii
ма́ркер запо́внення

magnát
магна́т

mápa sitéului
ма́па са́йту

mágmă
ма́гма

manufactúră
мануфакту́ра

magmatísm
магмати́зм

mantísă
манти́са

magistrát
магістра́т

mantá
ма́нтія

magistrálă electrónică
ши́на

manipulatór
маніпуля́тор

magistrálă
магістраль

manganát
мангана́т

magistrála de exténsie
систе́мна магістра́ль

mangán
ма́нган

magistràlă àuto
автомагістра́ль

manáger de eveniménte
обро́бник поді́ї

macroevolúţie
макроеволю́ція

mamografíe
мамогра́фія

macroeleménte
макроелеме́нти

mamifére teriodónte
звірозу́бі сса́вці

macroelemént
макроелеме́нт

maltóză
мальто́за

macrocomándă
ма́крос

Malorósia
Малоро́сія

machét de désing
диза́йн-маке́т

maleabilitáte
ко́вкість

machétă
маке́т

malárie
малярі́я

machetáre
макетува́ння

malachít
мала́хіт

macartísm
маккарти́зм
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lúpta péntru existénţă
боротьба́ за існува́ння

lucrătór angaját
на́йманий працівни́к (робітни́к,
пролета́рій)

lúpta interspecífică
міжвидова́ боротьба́

lucrătór, angaját
працівни́к

lúcrul curéntului
робо́та стру́му
lúcrul fórţei de elasticitáte
робо́та си́ли пру́жності
lúcrul fórţei de frecáre
робо́та си́ли тертя́
lúcrul fórţei de gravitáţie
робо́та си́ли тяжі́ння
lúcrul fórţei la deplasáre a córpului
робо́та си́ли при перемі́щенні ті́ла

lustráţie
люстра́ція
luteranísm
лютера́нство
lux
люкс
luxáţie
ви́вих
luxmétru
люксме́тр

lúcrul mecánic al fórţei constánte
механі́чна робо́та пості́йної сили
lucrul musculár dinámic
динамі́чна робота м’я́зів
lucrul státic al muşchilor
стати́чна робо́та м’я́зів
lúmea líberă
«ві́льний світ»
lúme anorgánică
неоргані́чний світ
lúme bipoláră
біполя́рний (двопо́люсний) світ

luxmetru

lúme multipoláră
багатополя́рний світ
lúmen
лю́мен
lumináre
світі́ння

L

lumínă monocromátică
монохромати́чне світло
lumínă nepolarizátă
неполяризо́ване сві́тло
lúncă
запла́ва
lungímea circumferínţei
до́вжина́ ко́ла
lungímea códului binár (cantitátea
de dáte)
до́вжина двійко́вого ко́ду
повідо́млення (обсяг даних)
lungímea líniei frấnte
довжина́ ла́маної
lungímea segméntului
довжина́ відріз́ка
lungímea véctorului
довжина́ ве́ктора
lúpă
лупа́
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litiază biliară, colelitiază
жовчокам’яна́ хворо́ба

línii de transpórt de energíe
eléctrică (ltee)
лі́нії електропереда́ч (ЛЕП)

líteră
бу́ква

línii de tensionáre (línii eléctrice)
лі́нії напру́женості (силові́ лі́нії)

literatúră polémică
полемі́чна літерату́ра

línii de putére, eléctrice
силові́ лі́нії

literatúră barócă
баро́кова літерату́ра

línie púră
чи́ста лі́нія

literatúră
літерату́ра

línie laterálă
бічна́ лі́нія

líniile de fórţă ale cấmpului electric
силові́ лі́нії електри́чного по́ля
líniile de fórţă ale cấmpului
magnetic
силові́ лі́нії магні́тного по́ля
líniile indúcţiei magnétice
лі́нії магні́тної інду́кції
línişte de áur
«Золоти́й спо́кій»
lipíde
ліпі́ди
lipsírea drépturilor părintéşti
позба́влення батькі́вських прав
lírică
лі́рика
lírică civílă
громадя́нська лі́рика

linie
L

lírică filosófică
філосо́фська лі́рика
lírică íntimă
інти́мна лі́рика
lírică peisagístică
пейза́жна лі́рика
lírico-épic
лі́ро-е́піка
„lisenhívşcina”
«ли́сенківщина»
lísta neágră
чо́рний спи́сок
lístă
спи́сок

litígii (controvérse) funciáre
земе́льні спо́ри
lítiu
лі́тій
litopiséţe căzăcéşti
коза́цькі літо́писи
litosféră
літосфе́ра
lítru
літр
livrésc
кни́жний
lizozómi
лізосо́ми
localitáte
насе́лений пункт
localitáte de tip orăşenésc (lto)
се́лище місько́го ти́пу (смт.)
locáţia conexiúnii
розмі́щення зв’язку́
lócul de existénţă al spéciei
мі́сце існува́ння ви́ду
lócul geométric al púnctelor
геометри́чне мі́сце то́чок
logarítm
логари́фм
logarítm naturál
логари́фм натура́льний
logarítm zecimál
логари́фм десятко́вий
lógică matemátică
математи́чна ло́гіка

lucrắri públice
грома́дські робо́ти

literár
літерату́рний

lucrárea fórţelor cấmpului eléctric
робо́та сил електри́чного по́ля

lístă numerotátă
нумеро́ваний спи́сок

lovitúră plástică
непру́жний уда́р

lístă marcátă
марко́ваний спи́сок

lordóză
лордо́з

lístă cu mai múlte nivéluri
багаторі́вневий спи́сок

longitúdine geográfícă
географі́чна довгота́

lístă ce se deschíde (lístă derulántă)
спи́сок, що розкрива́ється (спадни́й
спи́сок)
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límita fúncţiei
грани́ця фу́нкції

ligroínă
лігрої́н

límita de stấnga a fúncţiei
грани́ця фу́нкції лівосторо́ння

ligánd
ліга́нд

límita de dreápta a fúncţiei
грани́ця фу́нкції правосторо́ння

lichopodiofite
плауни́

límfă
лі́мфа

lichíd uleiós
олі́їста рідина́

límbul foliar
листко́ва пласти́нка

lichíd tisular
ткани́нна рідина́

limán
лима́н
limbáje de programáre
мо́ва програмува́ння
limbáj poétic
поети́чна мо́ва

límita fúncţiei, critériile
de existénţă
грани́ця фу́нкції, крите́рій існува́ння
límita fúncţiei la infinít
грани́ця фу́нкції на нескінче́нності
limitárea libertắţii
обме́ження во́лі

línie frấntă închísă
ла́мана за́мкнена

límbi túrcice
тю́ркські мо́ви

línie frấntă
ла́мана

límbi sláve
слов'я́нські мо́ви

línie de plutíre
ватерлі́нія

límbi románice
рома́нські мо́ви

línie de páuză
тире́

límbi índo-européne
індоєвропе́йські мо́ви

línie de aşezắri
сму́га осі́лості

límbi hamítice
хамі́тські мо́ви

línie
лі́нія

límbă naţionálă
націона́льна мо́ва

línia zăpézilor
снігова́ лі́нія

límbă de stat
держа́вна мо́ва

línia schimbắrii dátelor
лі́нія змі́ни дат

límbă de nisíp
коса́

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

límbă de báză
прамо́ва (мо́ва-осно́ва)

línia médie a triúnghiului
сере́дня лі́нія трику́тника

límbă
язи́к

línia médie a trapézului
сере́дня лі́нія трапе́ції

límba slavónă véche
праслов’я́нська мо́ва

línia „Cherz”
«Лі́нія Керзо́на»

límba slávă véche
старослов’я́нська мо́ва

lingvístică tradiţionálă
традиці́йне мовозна́вство

límba rúsă véche
давньору́ська мо́ва

lingvístică
лінгві́стика

limbáj versificát
віршо́вана мо́ва

límita unilaterálă a fúncţiei
грани́ця фу́нкції односторо́ння

limbájul prózei
прозо́ва мо́ва

límita şírului
грани́ця послідо́вності

limbájul personájelor
мо́ва персонажів

límita semiplánului
межа́ півплощини́

limbájul de marcáre a hipertéxtelor
HTML
мо́ва розмі́тки гіперте́кстів HTML

línie
L
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lentíle convéxe
опу́клі лі́нзи

légea propagării luminii rectilínii
зако́н прямоліні́йного поши́рення
сві́тла

lentíle concáve
уві́гнуті лі́нзи

légea periódicitắţii
періоди́чний зако́н

lentílă
л́інза

légea lui Pascál
зако́н Паска́ля

légea puritắţii gaméţilor
зако́н чистоти́ гаме́т
légea reflécţiei
зако́н відбива́ння
légea refrácţiei
зако́н зало́млення
légea segregắrii (disjúncţiei)
зако́н розще́плення

legea
L

les (rócă)
лес
letopiséţ
літопи́сець
leucocíte
лейкоци́ти
leucopláste
лейкопла́сти
lexém
лексе́ма

lichíd intercelulár
міжкліти́нна рідина́

lemn
деревина́

lichíd
рідина́

lémă
ле́ма

lichenoindicaţie
ліхеноіндика́ція

legiúne
легіо́н

lichéni
лиша́йники

legitáte
закономі́рність

lichefiérea gázelor
зрі́дження га́зів

legisláţie antitróst
антимонопо́льне законода́вство

lichefiére
скра́плювання

légile termodinámicii
зако́ни термодина́міки

licénţă ópen soúrce sáu gratuítă
ліце́нзія з відкри́тим ко́дом (або free)

légile ópticii geométrice
зако́ни геометри́чної о́птики

licénţă de próbă sáu triál (triál- din
engléză - încercáre)
про́бна або trial (англ. trial випро́бування) ліце́нзія

légile lui Newton
зако́ни Ньюто́на

légile lui Faraday
зако́ни Фараде́я

liberalizáre
лібераліза́ція

légile eféctului fotoeléctric
зако́ни фотоефе́кту

líber
луб

léxic uzuál
побуто́ва ле́ксика

légile de conserváre a încărcătúrilor
eléctrice şi númerelor de másă
зако́ни збере́ження електри́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел

léxic ucraineán autohtón
вла́сне украї́нська ле́ксика

légile curéntului contínuu
зако́ни пості́йного стру́му

léxic orál
розмо́вна ле́ксика

legiferáre
правотво́рчість

lexicologíe
лексиколо́гія

legéndă
леге́нда

lexicografíe
лексикогра́фія

legénda hắrţii
леге́нда ка́рти

léxic neútru
нейтра́льна ле́ксика

lége fundamentálă
фундамента́льний зако́н

léxic, vocabulár
ле́ксика

légea sériilor omoloáge ale
variabilităţii
зако́н гомологі́чних ряді́в мінли́вості
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légea atrácţiei universále
зако́н всесві́тнього тяжі́ння

legătúra intermoleculáră
cu hidrogén
міжмолекуля́рний водне́вий зв’язо́к

légea a dóua a termodinámicii
дру́гий зако́н термодина́міки

legătúra amídă (peptídică)
амі́дний (пепти́дний) зв’язо́к

legătúra intramoleculáră
cu hidrogén
внутрішньомолекуля́рний водне́вий
зв’язо́к
legătúra pi (π)
пі-зв’язо́к
legătúra sígma
си́гма зв’язо́к
legătúră
зв’язки́
legătúră, conexiúne símplă
прости́й зв’язо́к
legătúră chímică
хімі́чний зв’язо́к
legătúră chímică (pi (π-),
sígma (σ), hidrogén, covalént
nepolár, covalént polár, conjugát,
obişnuít, dúblu, tríplu)
зв’язо́к хімі́чний (пі (π-);
си́гма (σ-); водне́вий; ковале́нтний
неполя́рний; ковале́нтний поля́рний;
спря́жений; ордина́рний; подві́йний;
потрі́йний)
legătúră covaléntă
ковале́нтний зв’язо́к
legătúră de hidrogén
водне́вий зв’язо́к
legătúră genétică
генети́чний зв’язо́к
legătúră nervoásă temporáră
тимчасо́вий нерво́вий зв'язо́к
legătúră ordináră
ордина́рний зв’язо́к
legătúră peptídică
пепти́дний зв’язо́к
legătúră poláră
поля́рний зв’язо́к
legătúră tríplă
потрі́йний зв’язо́к
legătúri macroérgice
макроергі́чні зв’язки́
legătúri trófice
трофі́чні зв’язки́
lége
зако́н
légea a dóua a lui Newtón
дру́гий зако́н Ньюто́на

légea a tréia a lui Newtón
тре́тій зако́н Нью́тона
légea (Avogadro, Gay-Lussac,
máselor actíve, conservắrii
máselor, periódică, constánţei
compozíţiei)
зако́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка, ді́ючих
мас, збере́ження ма́си, періоди́чний,
ста́лості скла́ду)
légea biogenétică
біогенети́чний зако́н
légea Boyle-Mariotte
закон Бо́йля-Маріо́тта
légea combinării independente
a caracterelor
зако́н незале́жного комбінува́ння
ста́нів озна́к
légea conservắrii energíei mecánice
зако́н збере́ження механі́чної ене́ргії
légea conservării impúlsului
зако́н збере́ження і́мпульсу
„Légea déspre cínci spíce”
«Зако́н про п’я́ть колоскі́в»
légea dezintegrắrii radioactíve
зако́н радіоакти́вного ро́зпаду
légea exclúderii célui de-al tréilea
зако́н ви́ключення тре́тього
légea indúcţiei electromagnétice
зако́н електромагні́тної інду́кції
légea lui Arhiméd
зако́н Архіме́да

légea
L

légea lui Charles
зако́н Ша́рля
légea lui Coulómb
зако́н Куло́на
légea lui Gay Lussac
зако́н Гей-Люсса́ка
légea lui Hooke
зако́н Гу́ка
légea lui Jóule-LÉNZ
зако́н Джо́уля-Ле́нца
legea lui Morgan
зако́н Мо́ргана
légea lui Ohm péntru o porţiúne
de cerc
зако́н О́ма для діля́нки ко́ла
légea lui Ohm péntru un cerc
complét
зако́н О́ма для по́вного ко́ла
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L
látura laterálă a triúnghiului isoscél
бічна́ сторона́ рівнобе́дреного
трику́тника

lamarckísm
ламаркі́зм

latitúdine geográfícă
географі́чна широта́

lagúnă
лагу́на

latifúndie
латифу́ндія

lagomórfe
зайцеподі́бні

látex
ла́текс

lactóză
лакто́за

lárvă
личи́нка

lac
о́зеро

laméle
ламе́ли

látura poligónului
сторона́ многоку́тника

laminárea metálelor
прока́т мета́лів

látura únghiului
сторона́ кута́

lámpă cu alcoól
спирті́вка

láturile dreptúnghiului
сто́рони прямоку́тника

landşáft (peisáj) antrópic
антропоге́нний ландша́фт
landşáfturi antropogéne, naturále
ландша́фти антропоге́нні, приро́дні
lantán
ланта́н

lac
L

láturile opúse ále patrulatérului
сто́рони чотирику́тника протиле́жні
láturile patrulatérului
сто́рони чотирику́тника
láturile recurénte
сто́рони відрові́дні

lantanídă
лантано́їд
lánţ (de atómi, deschís, de carbón,
cu structúră normálă, ramificát)
ланцю́г (а́томів, відкри́тий,
карбо́новий, норма́льної будо́ви,
розгалу́жений)
lanţ (de múnţi)
па́смо

láturile triúnghiului
сто́рони трику́́тника
láturile vecíne ále patrulatérului
сто́рони чотирику́тника сусі́дні
láturile vecíne ále poligónului
сто́рони многоку́тника сусі́дні
lávă
ла́ва

lanţ oceánic intermediár
середи́нно-океані́чний хребе́т

lavsán
лавса́н

lanţ trofic
харчови́й ланцю́г

lăstár
па́гін

lanţ trofic detrivor
харчови́й ланцю́г детри́тний

lăţímea dreptúnghiului
ширина́ прямоку́тника

lanţ trofic erbivor
харчови́й ланцю́г пасови́щний

legárea únui obiéct
зв’я́зування об’є́кту

larínge
горта́нь

legalitáte
зако́нність

lápte
молокó

leános
лья́нос

lánţul nervós abdominál
черевни́й нерво́вий ланцюжо́к

lăţímea paralelipipédului
dreptunghiulár
ширина́ прямоку́тного паралелепі́педа

lánţul alimentár detrític
детри́тний харчови́й ланцю́г
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K
kurin
kúrin (unitáte căzăceáscă)
ку́рінь
kriptón
крипто́н
kiş (tábără de cazáci)
кіш
kílooctét (Kbytes)
кілоба́йт

K
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J
jargón
жарго́н
„jdanovşcína”
«жда́новщина»
jócuri olímpice
Олімпі́йські і́гри
jóule
джо́уль
jóystick, dispozitív alcătuít díntr-o
articuláţie sférică mobílă
джо́йстик
judecătór
суддя́
judecătoríe, procés judiciár
суд
júntă
ху́нта

jargon

juráţi
прися́жні
jurisdícţie
юрисди́кція
justíţie
правосу́ддя

J
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întreţínere
утри́мання

îngrăşămínte minerále
мінера́льне до́бриво

întrepríndere de recicláre
переро́бне підприє́мство

îngrăşămấnt
до́бриво

întrepríndere comúnă
спі́льне підприє́мство (СП)

în glás táre, déplin, plenisón
повноголо́сся

întrepríndere
підприє́мство

înghéţ perén
багаторі́чна мерзлота́

întrécere (concurénţă) socialístă
соціалісти́чне змага́ння

îngheţát (-ă) (báie, acíd acétic)
льодяна́ (ба́ня, о́цтова кислота́)

„întrebárea ucraineánă”
«украї́нське питання»

îngheţárea ápei curgătoáre
льодоста́в

întâmpláre
ка́зус

încrucişáre neînrudítă
неспорі́днене схре́щування

întâlnírea civilizáţiilor
зу́стріч цивіліза́цій

încrucişáre monohibrídă
моногібри́дне схре́щування

întărírea ciméntului
тужаві́ння цеме́нту

încrucişáre înrudítă
спорі́днене схре́щування

înlăturáre, elimináre
усу́нення
înlocuí, substitui
замі́щувати
înlocuíre, substituire
замі́щення
înmuguríre
брунькува́ння
înmulţíre
мно́ження
înmulţíre, reproducere
розмно́ження
înmulţírea frácţiilor zecimále
мно́ження десятко́вих дро́бів
înmulţírea monómului
cu un polinóm
мно́ження одночле́на на многочле́н

învăţáre la distánţă
дистанці́йне навча́ння
învăţătúră
навча́ння
învăţătură evoluţionistă
еволюці́йне вче́ння
învelíş celulár
кліти́нна оболо́нка
învelíş geográfic
географі́чна оболо́нка

înzestrare
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Î

învelíş nucleár
я́дерна оболо́нка
învelíşul proteínelor
згорта́ння білка́
înzestrare
обдаро́ваність

înmulţírea polinómului
cu un polinóm
мно́ження многочле́на на многочле́н
înmulţíre asexuátă
нестате́ве розмно́ження
înmulţíre sexuátă
стате́ве розмно́ження
înmulţíre vegetatívă
вегетати́вне розмно́ження
înotătoáre
плавці́
înregistráre (coloánă)
за́пис (корте́ж)
înrudíre lingvístică
спорі́дненість мов
însuşíre
присво́єння
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Î
îmbătrânire
Î

încălzírea (amestecárea)
substánţei
розжа́рювання речовини́

împăcáre
прими́рення

încălzíre
нагріва́ння

îmbogăţírea mineréului
збага́чування руди́

încălcárea stắrii de echilíbru
пору́шення ста́ну рівнова́ги

îmbináre de cuvínte
словосполу́чення

înălţíme relatívă
відно́сна висота́

îmbătrânírea populáţiei
старі́ння насе́лення

înălţímea triúnghiului
висота́ трику́тника

îmbătrânírea polimérului
старі́ння поліме́ру

înălţímea trapézului
висота́ трапе́ції

îmbătrâníre
старі́ння

împărţírea
ді́лення

încălzíre globálă
глоб́альне потеплі́ння

împărţírea cu rest
ді́лення з оста́чею

încărcáre corporálă
заря́д тіла

împărţírea frácţiilor zecimále
ді́лення десятко́вих дро́бів
împărţíre teritorial-administrativă
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій
împărţitór
дільни́к

încărcáre elementáră
елемента́рний заря́д
încărcáre líberă
ві́льні заря́ди
încărcáre parţiálă
частко́вий заря́д
încăzăcíre
покоза́чення

împerechérea electrónilor
спа́рювання електро́нів

începútul enumerắrii
поча́ток ві́дліку

împrumút
запози́чення

încercá, a testá
випробо́вувати

împrumutát, străín
іншомо́вний

încercáre
за́мах

înălbitór
відбі́лювач

încetinătór, retardér
упові́льнювач

înălţímea calótei sférice
висота́ кульово́го сегме́нта

închísă (structúră)
за́мкнена (будо́ва)

înălţímea cilíndrului
висота́ цилі́ндра

închís (lanţ)
за́мкнений (ланцю́г)

înălţímea cónului
висота́ ко́нуса

încoronáre
корона́ція

încrucişáre dihibrídă
дигібри́дне схре́щування

înălţímea prísmei
висота́ при́зми

încrucişáre analizatoáre
аналізу́юче схре́щування

înălţímea piramídei
висота́ пірамі́ди

încorporárea obiéctului
вбудо́вування об’є́кта

înălţímea paralelográmului
висота́ паралелогра́ма

încorporáre
інкорпора́ція

înălţímea paralelipipédului
dreptunghiulár
висота́ прямоку́тного паралелепі́педа
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istórie
істо́рія

ión spaţiál
просторо́вий йон

istóric
істо́рик

ionizáre
йоніза́ція

ipotenúză
гіпотену́за
ipotéza catastrófelor
гіпо́теза катастро́ф
ipotéza compromísului adaptív
гіпо́теза адапти́вного компромі́су
ipotéza echilíbrului întrerúpt
гіпо́теза пере́рваної рівноваги
Ipotéza lui Ampére
гіпо́теза Ампе́ра
Ipotéza lui Planck
гіпо́теза Пла́нка
ipotéza neutralitắţii evolúţiei
moleculáre
гіпо́теза нейтра́льності молекуля́рної
еволю́ції
ipotéza panspermíei
гіпо́теза панспермі́ї

istorísm
істори́зм
IUPAC
ІЮПА́К
izbucníre
спа́лах
izobután (metilpropán)
ізобута́н (метилпропа́н)
izogamíe
ізога́мія
izoláre
ізоля́ція
izoláre ecológică
екологі́чна ізоля́ція
izoláre etológică
етологі́чна ізоляція

izomér Cis
цис-ізоме́р

ipotéza simbiótică a oríginii
eucariótelor
симбіоти́чна гіпо́теза похо́дження
еукаріо́тів

izomér
ізоме́р

ipotéza simbiogenézei
гіпо́теза симбіогене́зу

izoláre geográfică
географі́чна ізоля́ція

ipotéza purităţii gaméţilor
гіпо́теза чистоти́ гаме́т

ipotéză
гіпо́теза
ipotézele ambiogenezei
гіпо́тези абіогене́зу
ipotézele biogenézei
гіпо́тези біогене́зу
iradiére
іррадіа́ція
iresponsabilitáte
неосу́дність
irigáre
ірига́ція
irigárea sólurilor
зро́шення ґрунті́в
íris
ра́йдужка
iritárea piélii
подра́знення шкі́ри

izvor
I

izomeríe
ізоме́рія
izomeríe óptică
опти́чна ізомері́я
izomeríe spaţiálă
просторо́ва ізомері́я
izomerizáre
ізомериза́ція
izomorfísm
ізоморфі́зм
izoprén
ізопре́н
izoprocés
ізопроце́с
izotóp
ізото́п
izvoáre ále dréptului
джере́ла пра́ва

izvór, súrsă
джерело

islám
ісла́м

izvoáre istórice
істори́чні джере́ла

ischemíe
ішемі́я

izvoáre fierbínţi
гаря́чі джере́ла

ironíe
іро́нія

75

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 247
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
internód
міжву́зля

integrárea económică
internaţionálă
міжнаро́дна економі́чна інтегра́ція

internét
Інтерне́т

integráre
інтегра́ція

integráţie económică
економі́чна інтегра́ція
integráţie económică, polítică
інтегра́ція економі́чна, політи́чна
integritáte
ці́лісність
integritátea învelíşului geográfic
ці́лісність географі́чної оболо́нки
intelectualitáte
інтеліге́нція
inténţie, dol
у́мисел

integrare
I

interacţiúnea
взаємоді́я
interacţiúnea conductoárelor
взаємоді́я парале́льних провідникі́в
interacţiúnea córpurilor electrizáte
взаємоді́я наелектризо́ваних тіл
interacţiúnea génelor nealele
взаємоді́я неале́льних генів
interacţiúne complementáră
комплемента́рна взаємоді́я
interacţiúne gravitaţionálă
гравітаці́йна взаємоді́я
interacţiúne magnétică
магні́тна взаємоді́я
interdícţie
бан
interfáţa utilizatórului
інтерфе́йс користувача́
interfáţă
інтерфе́йс

interpretárea geométrică
a númerelor compléxe
геометри́чне зобра́ження
ко́мплексних чи́сел
intervénţie
інтерве́нція
intestín gros
товста́ ки́шка
intestínul subţíre
тонка́ ки́шка
intonáţie
інтона́ція
intoxicaţii alimentáre
харчові́ отру́єння
inundáţie
по́вінь
invariánt
інваріа́нт
invariativitáte
інваріа́нтність
invénţie
ви́нахід
investíţie
інвести́ції
investíţii
інвести́ції (вкла́дення капіта́лів)
iód
йод
iodhídric
йодово́день
iodúră
йоди́д
ión
йон

ión hidratát
гідрато́ваний йон

interlingvístică
інтерлі́нгва

ión de hidroxóniu
гідроксо́нію йон

interjécţie
ви́гук

ión de hidroxíl
гідрокси́д-іо́н

interferón
інтерферо́н

ión de hidrogén
гідроге́н-іо́н

interferénţă
інтерфере́нція

ion de clor
хлори́д-іо́н

interferénţa şi difrácţia úndelor
інтерфере́нція і дифра́кція хвиль

ion de amoniu
амо́ній-іо́н

interferénţa lumínii
інтерфере́нція сві́тла

ión centrál
центра́льний йон

interferénţa limbílor
схре́щення мов

ión bipolár, dipól
біполя́рний йон

interfáză
інтерфа́за
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insectivóre
комахої́дні

inflamáţie
запа́лення

insecticíd
інсектици́д

inflamábil
займи́стий

insecte hematofage
гнус

infinitív
інфініти́в

infláţie
інфля́ція
inflorescénţă
суцві́ття
inflorescénţă compúsă
складне́ суцві́ття
inflorescénţă símplă
просте́ суцві́ття
influénţa reciprócă, interacţiúnea
atómilor în molecúlă
взає́мний вплив а́томів у моле́кулі
influénţă antropogénă
антропоге́нний вплив
informátică
інформа́тика

inserá
вста́вити
insolubilitáte
нерозчи́нність
inspiráţie
вдих
instaláre
інсталя́ція
instánţa judecắţii
інста́нція су́ду
instínct
інсти́нкт
institút de cercetáre ştiinţífică
інститу́т науко́во-до́слідний

instruménte de programáre
pedagógice
педагогі́чні програ́мні за́соби

infracţiúne, crímă
зло́чин

instrumént
інструме́нт

infracţiúne
правопору́шення

institút jurídic
правови́й інститу́т

informáţie
інформа́цiя

infrastructúră
інфраструкту́ра
infrastructúră de informáre
şi comunicáre
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра
infuzóriu, parameciu
інфузо́рія
inginér chimíst
інжене́р-хі́мік
ingineríe celuláră
кліти́нна інжене́рія
ingineríe genétică
ге́нна (генети́чна) інжене́рія
inginér-tehnologicián
інжене́р-техно́лог
inhibitór
інгібі́тор

integrală
I

instrumént electrónic péntru
contrólul realizắrilor elévilor
електро́нний за́сіб контро́лю
навча́льних дося́гнень у́чнів
insuficiénţă respiratórie
ди́хальна недоста́тність
insuficiénţă sangvínă (anemíe)
недокрі́в’я
ínsulă
о́стрів
insulínă
інсулі́н
integrála definítă
інтегра́л ви́значений, обчи́слення
площ

integrálă
інтегра́л

inscrípţie de text
те́кстовий на́пис

integrála nedefinítă
інтегра́л неви́значений

inováţie
іннова́ція

integrála definítă, proprietắţi
інтегра́л ви́значений, власти́вості

iniţiatívă legislatívă
законода́вча ініціати́ва

integrála definítă, calculárea
volúmelor
інтегра́л ви́значений, обчи́слення
об’є́мів

inimă
се́рце
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indúcţie electromagnétică
електромагні́тна інду́кція

imunitáte specífică
специфі́чний імуніте́т

indúcţie
інду́кція

imunitáte nespecífică
неспецифі́чний імуніте́т

inductánţă
індукти́вність

imunitáte naturálă
приро́дний імуніте́т

indivíd
індиві́д

imunitáte înnăscută (nespecífică)
вро́джений (неспецифі́чний) імуніте́т

índici fosíli
керівні́ копа́лани

imunitáte dobândítă (specífică)
набу́тий (специфі́чний) імуніте́т

índice de refrácţie absolút
абсолю́тний показни́к зало́млення

imunitáte celuláră
кліти́нний імуніте́т

índice de másă corporálă
і́ндекс ма́си ті́ла

imunitáte artificiálă
шту́чний імуніте́т

índice
і́ндекс

impúlsul córpului
і́мпульс тіла

imunitáte umorálă
гумора́льний імуніте́т

impúlsul
I

imunizáre
імуніза́ція
imunodeficiénţă, imunitáte
de ficitáră
імунодефіци́т
inchistare
інцистува́ння
inchizíţie
інквізи́ція
incineráre, árdere
спа́лювання
inclúziuni
вклю́чення
inclúziuni celuláre
кліти́нні вклю́чення
incolór (solúţie)
безба́рвний (ро́зчин)
incubatór
інкуба́тор

indúcţie electrostátică
електростати́чна інду́кція
indúcţie embrionáră
ембріона́льна інду́кція
indućţie magnétică
магні́тна інду́кція
industría constrúcţiei de maşíni
şi de prelucráre a metálelor
машинобудува́ння та металообро́бка
industrializáre
індустріаліза́ція
industrializáre forţátă
форсо́вана індустріаліза́ція
industría rafinắrii petrólului
нафтопереро́бна га́лузь
indústrie
промисло́вість
industríe forestiéră
лісова́ промисло́вість
inegalitáte
нері́вність

infecţie HIV
ВІЛ-інфе́кція

indicáţie ecológică
екологі́чна індика́ція

infárct
інфа́ркт

indicáţie biológică
біологі́чна індика́ція

inerţíe
іне́ртність

indicatórul móuse-ului
пока́жчик ми́ші

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

indicatór
індика́тор

inél anuál
річне́ кільце́

índexul dezvoltắrii umáne (IDU)
і́ндекс людсько́го ро́звитку (ІЛР)

inegalitáte dúblă
нері́вність подві́йна

independénţă
незале́жність

inegalitátea triúnghiului
нері́вність трику́тника

indentárea prímului rând
al aliniátului
ві́дступ пе́ршого ря́дка абза́цу

72

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 250
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

I

impériu
імпе́рія

identitátea fundamentálă
logarítmică
основна́ логарифмі́чна тото́жність

imparicopitáte
непарнокопи́тні

identitáte
тото́жність

impár
непа́рний

identificatór
ідентифіка́тор

ímn
гімн

identificárea substánţei
ідентифіка́ція речовини́

imiscíbil, cáre nu poáte fi amestecát
незмі́шуваний

idée naţionálă
націона́льна іде́я

imigráre
іммігра́ція

idéea principálă a téxtului
головна́ ду́мка те́ксту

imágo
іма́го

idée
іде́я

imágine gráfică
графі́чне зобра́ження

ícre
ікра́

imágine de fundál
фоно́вий малю́нок

icosaédru
ікоса́едр

imágine artístică
худо́жній о́браз

icoánă
іко́на

iluminism
Просві́тництво

iáscă
трутовики́

ilumináre
осві́тленість

iámb
ямб

imprimantă
I

impériu coloniál
колоніа́льна імпе́рія

imprimántă
при́нтер

ihtiozáuri
іхтіоза́ври

impresionísm
імпресіоні́зм

iezuíţi
єзуї́ти

impózit
пода́ток

ieşírea prodúsului
ви́хід проду́кту

impórtul fişiérului
і́мпорт фа́йлу

ieşíre
ви́хід

implicárea predicátelor
імпліка́ція предика́тів

iertáre
поми́лування

implicárea exprésiilor
імпліка́ція ви́словлень

ierarhíe bisericeáscă
церко́вна ієра́рхія

impíciment
імпі́чмент

ierarhíe
ієра́рхія

impersonál
безособо́вий

idioadaptáre
ідіоадапта́ція

impermeábil
непроникни́й

ideologíe
ідеоло́гія

impériul celést
Піднебе́сна імпе́рія

identitátea fundamentálă
trigonométrică
основна́ тригонометри́чна тото́жність
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hipodinamíe
гіподинамі́я
hipofíză
гіпо́фіз
hipotalámus
гіпотала́мус
hipotoníe
гіпотоні́я
hipoxíe
кисне́ве голодува́ння
hirudinínă
гіруди́н
histogenéză
гістогене́з

hlamidomonádă
хламідомона́да

H

hlamidióză
хламідіо́з

hipodinamie

histologíe
гістоло́гія
histotehnologíi
гістотехноло́гії

hoárdă tatáro–mongólă
орда́
hólding, companíe de hólding
хо́лдингова компа́нія
holocáust
Голоко́ст
home–rule (autoguvernáre)
го́мруль (самоврядува́ння)
homeostazía populáţiei
гомеоста́з популя́ції
homeostázie
гомеоста́з
hóming (instínctul cásei)
хо́мінг
hominizáre
гомініза́ція
homozigót
гомозиго́та
horéu (trohéu)
хоре́й
hormón
гормо́н
hruşcióvcă
хрущо́вки
husíţi
гуси́ти
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hidrogen carbonát
гідрогенкарбона́т

hexaclorciclohexán (hexaclorán)
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)

hidrogenáre
гідрогеніза́ція

heterózis
гетеро́зис

hexaédru
гексае́др
hexán
гекса́н
hexóză
гексо́за
hibridizáre
гібридиза́ція
hibridizárea orbitálilor
гібридиза́ція орбіта́лей
hibridizáre interspecífică
міжвидова́ гібридиза́ція
hibridizáre intraspecífică
внутрішньови́дова гібридиза́ція

hidrogén (oxíd, peroxíd)
гідроге́н (окси́д, перокси́д)
hidrogén sulfurát
сірково́день
hidrohen ortofosfát
гідрогенортофосфа́т
hidrolíza (proteínelor, estérilor,
amidónului, zaharózei, sắrii,
celulózei)
гідро́ліз (білкі́в, есте́рів, крохма́лю,
сахаро́зи, со́лі, целюло́зи)
hidrolíză
гідро́ліз
hidrosféră
гідросфе́ра

hipoclorít
гіпохлори́т

hidrogén
гідроге́н

hipocicloíd
гипоциклої́да

hidrofób
гідрофо́бний

hipertoníe
гіпертоні́я

hidrofíl
гідрофі́льний

hípertéxt
гіперте́кст

hidrocarbúră saturátă
наси́чений вуглево́день

hipermetropíe
далекозо́рість

hidrocarbúră nesaturátă
ненаси́чений вуглево́день

hipérbolă
гіпе́рбола

hidrocarbúră aromátică
аромати́чний вуглево́день

híperadresáre
гіперпосила́ння

hidrocarbúră alifátică
аліфати́чний вуглево́день

hinduísm
індуї́зм

hidrobióneţi
гідробіо́нти

hiléa
гіле́я

hidrát de carbón; glucídă
вуглево́д

hil
ру́бчик

hidrat de amóniu; amoniác
нашати́рний спирт

higrométru
гігро́метр

hífe
гі́фи

hidratát, hidrogeniciculát (atóm
de Carbón)
гідро́ваний, гідрогенізо́ваний (а́том
Карбо́ну)

hieroglíf
ієро́гліф

hidratáre
гідрата́ція

hidrúră
гідри́д

hidrát;
гідра́т

hidroxíl
гідрокси́л

hidráre
гідрува́ння

hidroxíd
гідрокси́д

hibrízi
гібри́ди

hidrostátică şi electrodinámică
гідроста́тика і електродина́міка

hibridizáre îndepărtată
відда́лена гібридиза́ція

hipoclorít
H
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H
habitat
H

héliu
ге́лій

halogenát de ápă
галогеново́день

hectár
гекта́р

halogenáre
галогенува́ння

hârtíe péntru filtrát
фільтрува́льний папі́р

halogén
галоге́н

hârtíe
папі́р

haiducíe
опри́чнина

hătmăníe
гетьмана́т

haidúci
опри́шки (повста́нці)

hắrţi topográfice
ка́рти топографі́чні

haidamáci
гайдама́ки

hắrţi temátice
ка́рти темати́чні

hácker
ха́кер

hắrţile genétice ale cromozómilor
генети́чні ка́рти хромосо́м

habitát
місцезроста́ння

haltere balansiere
дзи́жчальця

hematít
гемати́т

hánsa
Га́нза

hemoautotrófi
хемоавтотро́фи

hard disk
жорстки́й магні́тний диск

hemodialíză
гемодіа́ліз

hárdware, echipaméntul únui
sistém electrónic
апара́тне забезпе́чення

hemofilíe
гемофілі́я
hemoglobínă
гемоглобі́н

hárta cromozómului
ка́рта хромосо́ми

hemotrófi
хемотро́фи

hárta reţélei
мере́жна ка́рта

heptán
гепта́н

hártă geográfică
географі́чна ка́рта

hepatítă
гепати́т

hártă de contúr
ко́нтурна ка́рта

heterozigót
гетерозиго́та

hắrţi geográfice
ка́рти географі́чні

heterotrófi
гетеротро́фи

hắrţi económice
ка́рти економі́чні

heterocromozómi
гетерохромосо́ми

hắrţi cognitíve
ка́рти зна́нь (когніти́вні ка́рти)

heterocromatínă
гетерохромати́н

hatmanát
Гетьма́нщина

heteroatóm
гетероа́том

hátman
ге́тьман

hertz (Hz)
герц

hártă sinóptică
синопти́чна ка́рта

hermafrodíţi
гермафроди́ти

hártă istórică
істори́чна ка́рта
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guanină
гуані́н

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

grupúri personalizáte
персоніфіко́вані угрупо́вання

grúpa amídă (peptídică)
амі́дна (пепти́дна) гру́па

grupáre
угрупо́вання
grupárea atómilor
угрупо́вання а́томів
grupárea imáginilor
групува́ння малю́нків
grúpă amíno
аміногру́па
grúpă carboxíl
карбокси́льна гру́па
grúpă hidroxílă
гідрокси́льна (гідро́кси-) гру́па

gubérnie
губе́рнія
gudrón
гудро́н
GULAG
ГУЛА́Г
gúră a únui râu
ги́рло рі́чки
gúşă
во́ло
guturai, rinită
не́жить
guvernáre generálă militáră
військо́ве генера́л–губерна́торство

grúpă peptídică
пепти́дна гру́па

guvernáre
G

grúp carboníl
карбоні́льна гру́па
grup de eleménte într-un sistém
periódic
гру́па елеме́нтів у періоди́чній систе́мі
grúp de înlănţuire
гру́па зче́плення
grúp de lúcru
робо́ча гру́па
grup ecológic
екологі́чна гру́па
grúp funcţionál
функціона́льна гру́па
grup industriál şi financiár
промисло́во-фіна́нсова гру́па
grup sangvín
гру́па кро́ві
grúpul de simetríe
гру́па сим́етрії
grúpul feníl
фені́льна гру́па
grúpul Hélsinchi
Ге́льсінська гру́па
grupúl metíl
мети́льна група
grúpul nítro
нітрогру́па
grúpuri anoníme
аноні́мні угрупо́вання
grúpuri deriváte
похідні́ гру́пи (ОУН)
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gráficul únei ecuáţii liniáre cu dóuă
variábile
гра́фік ліні́йного рівня́ння з двома́
змі́нними

gospodăríe privátă
привла́снювальне господа́рство

gráficul proporţionalitắţii dirécte
гра́фік прямо́ї пропорці́йності

gonorée, blenoragie
гоноре́я

gráficul mişcării córpului
гра́фік ру́ху ті́ла

golf
зато́ка

gráficul fúncţiei liniáre
гра́фік ліні́йної фу́нкції

glucóză
глюко́за

gráficul fúncţiei cu dóuă variábile
гра́фік рівня́ння з двома́ змі́нними

glucométru
глюко́метр

gráben
гре́бінь

glucometru
G

gráber, prográm de colectáre
a anumítor informáţii
гра́бер
grad
гра́дус
grád (Célsius, Kélvin)
гра́дус (Це́льсія, Ке́львіна)
grád de comparáţie
сту́пінь порівня́ння
grad (de disociére, de oxidáre,
de polimerizáre)
сту́пінь (дисоціа́ції, оки́снення,
полімериза́ції)
grad de ocupáre a populáţiei
за́йнятість насе́лення

gráficul vitézei
гра́фік шви́дкості
grafít
графі́т
gramátică
грама́тика
gráne
гра́ни
graţiére
амні́стія
gravúră
гравю́ра
grădínă zoológică
зоопа́рк
grădíni botánice
ботані́чні сади́

grotésc
гроте́ск

gráficul fúncţiei
гра́фік фу́нкції

grosíme
товщина́

gráficul drúmului
гра́фік шля́ху

grípă
грип

gráfică vectoriálă
ве́кторна графі́ка

grílă moduláră
мо́дульна сі́тка

gráfică de rástru
ра́строва гра́фіка

grila lui Punnett
реші́тка Пенне́та

gráfică
гра́фіка

griláje de difrácţie
дифра́кційні гра́тки

gráfic
гра́фік

grévă
страйк

graffiti, inscŕipţie
графі́ті

greutáte
нава́жка

grádul polinómului
сте́пінь многочле́на

greşeálă de punctuáţie
пунктуаці́йна поми́лка

grádul monómului
сте́пінь одночле́на

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

gradiént de concentrare
градіє́нт концентра́ції

grăsími
жири́

gráde de comparáţie ale advérbelor
сту́пені порівня́ння прислі́вників

grămăjoáră
гру́дочка

gráde de comparáţie ale
adjectívelor
сту́пені порівня́ння прикме́тників
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glicerínă, glicerol
гліцеро́л

GIS (sistéme geoinformaţionále)
ГІС (географі́чні інформаці́йні
систе́ми)
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gliceríl
гліцери́л

giruétă
флю́гер

glicerát
гліцера́т

giroscópic
гігроскопі́чний

glás, voce
го́лос

gíps
гіпс

glanglioni nérvoşi
нерво́ві вузли́

gimnospérme
голонасі́нні

glánde suprarenále
наднирко́ві за́лози

gigantísm
гіганти́зм

glánde sudoripáre
потові́ за́лози

giberelíne
гіберелі́ни

glánde sexuále
стате́ві за́лози

ghiliméle
лапки́

glánde sebacée
са́льні за́лози

ghid electrónic
електро́нний посі́бник

glánde saliváre
слинні́ за́лози

ghid, conducătór
провідни́к

glánde paratiroide
паращитоподі́бні за́лози

ghicitoáre
за́га́дка

gladiatór
гладіа́тор
glanda lui Cowper
купе́рова за́лоза
glánda prostátică (prostátă)
передміхуро́ва за́лоза (проста́та)
glánda tiroídă
щитоподі́бна за́лоза
glándă cu secréţie míxtă
за́лози змі́шаної секре́ції
glándă de secréţie extérnă
(exorcine)
за́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри́нні)
glándă sericigenă
павути́нна за́лоза
glánde
за́лози

glicínă
гліци́н
glicocálix (structuri glicoproteidice)
глікока́лікс
glicogén
глікоге́н
glicól (alcoól diatómic)
гліко́ль (двоа́томний спирт)
glicolipíde
гліколіпі́ди
glicolíză
гліко́ліз
glob
гло́бус
globalizáre
глобаліза́ція
glob oculár
очне́ я́блуко
glomerulonefrítă
гломерулонефри́т

glucíde símple
вуглевод́и прості́

glánde nectarifére
некта́рники

glucíde compléxe
складні́ вуглево́ди

glánde mamáre
моло́чні за́лози

glucíde
вуглево́ди

glándele vérzi
зеле́ні за́лози

glucagón
глюкаго́н

glánde digestíve
травні́ за́лози

glosár
глоса́рій

glánde de secréţie intérnă
(endocrine)
за́лози вну́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
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geografíe
геогра́фія

génele cupláte dúpă sex, genele
înlănţuite cu sexul
зче́плені зі ста́ттю ге́ни

geografía populáţiei
геогра́фія насе́лення

gene
ві́ї

genúnchi cotilidonál
підсім’ядо́льне колі́но

génă
ген

génul substantívelor
рід іме́нників

gen
рід

génul masculín
чолові́чий рід

gémeni
близнюки́

gentrificáre
джентрифіка́ція

gél
гель

generalizáre
генераліза́ція
generatoárea cilíndrului
твірна́ цилі́ндра

gel
G

generatoárea cónului
твірна́ ко́нуса

geografíe económícă
економі́чна геогра́фія
geografíe fízică
фізи́чна геогра́фія
geografíe polítică
політи́чна геогра́фія
geografíe sociálă
суспі́льна геогра́фія

gheţár de şelf
ше́льфовий льодовик

genotíp
геноти́п

gheţár de múnte, de calótă
льодови́к гірськи́й, покри́вний

genóm
гено́м

ghéizere
ге́йзери

genofónd
генофо́нд

gheáţă
лід

genocíd
геноци́д

gheáre
кі́гті

gén neútru
сере́дній рід

gerúnziu
дієприслі́вник

gen muzicál-teatrál
мю́зикл

gerúnzii cu aspéct perfectív
дієприслі́вники доко́наного виду

gén literár, stíl
жанр

gerúnzii cu aspéct imperfectív
дієприслі́вники недоко́наного виду

gén feminín
жіно́чий рід

gerontologíe
геронтоло́гія

genética populáţiilor
гене́тика популя́цій

gérmen
проро́сток

genética
гене́тика

germániu
герма́ній

géne structurále
структу́рні ге́ни

geopolítică
геополі́тика

géne reglatoáre
регулято́рні ге́ни

geomorfologíe
геоморфоло́гія

generáţie sexuálă
стате́ве поколі́ння

geometríe
геоме́трія

„generáţie pierdútă”
«втра́чене поколі́ння»

geologíe
геоло́гія

generáţie asexuátă
нестате́ве поколі́ння

geoíd
гео́їд

generatór de osciláţii
electromagnétice
генера́тор електромагні́тних колива́нь
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G

gândíre specífică
конкре́тне ми́слення

gazdă definitivă
остато́чний хазя́їн

gândíre ecológică
екологі́чне ми́слення

gaz circulánt
циркуляці́йний газ

gândíre abstráctă
абстра́ктне ми́слення

gaz asociát
попу́тний газ

gândíre
ми́слення

gaz asfixiánt
чадни́й газ

găzduíre, servíciu de găzduíre web
хо́стинг

gastrúlă
га́струла

găsírea în natúră
знахо́дження у приро́ді

gastruláţie
гаструля́ція

gaz rarefiát
розрі́джений газ

gastrítă
гастри́т

gazós (prodúsul reácţiei)
газува́тий (проду́кт реа́кції)

gasteropóde
черевоно́гі молю́ски

gazolínă
газолі́н

garnitúră
гарніту́ра

gaz nóbil
благоро́дний газ

garanţíi de drépturi şi obligáţii
гара́нтії прав та обо́в’язків

gaz neinflamábil
негорю́чий газ

gandhísm
ґанди́зм

gáz naturál
приро́дний газ

gaméţi
гаме́ти

gáz lichefiát
скра́плений газ

gametogenéză
гаметогене́з

gazificárea combustíbilului
газифіка́ція па́лива

gáma de radiáţii
гамма-випромі́нювання

gaz ideál
ідеа́льний газ

galvanostegíe
гальваносте́гія

gáz generatór
генера́торний газ

galvanométru
гальвано́метр

gáz fulminánt
гриму́чий газ

galvanizáre
оцинко́вування

gáze
га́зи

gáliu
га́лій

gaz de sintéză
си́нтез-газ

galería pădúrilor
галере́йні ліси́

gaz de furnál
пічни́й газ

galáctici
гала́ктики

gáz (de ápă, de cócs, naturál,
petroliér, uscát)
газ (водяни́й, ко́ксовий, приро́дний,
супу́тний на́фтовий, сухи́й)

gadjét
га́джет

gấnd, meditáţie
ду́ма

gazdă intermediáră
проміжни́й хазя́їн

G3, „Márele trei”
«Вели́ка трі́йка»

gândire
G

63

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 259
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
fúncţii ále dréptului
фу́нкції пра́ва

fúncţia putére cu exponént întrég
фу́нкція степене́ва з ці́лим
пока́зником

fúncţie periódică
фу́нкція періоди́чна

fúncţia proporţionalitắţii dirécte
фу́нкція пряма́ пропорці́йність

fúncţie páră
фу́нкція па́рна

fúncţia límbii
фу́нкція мо́ви

fúncţia putére cu exponént naturál
фу́нкція степене́ва з натура́льним
пока́зником
fúncţia putére cu exponént raţionál
фу́нкція степене́ва з раціона́льним
пока́зником

fúncţia
F

fúncţie
фу́нкція
fúncţie, schéma cercetắrii
фу́нкція, схе́ма дослі́дження
fúncţie constántă
фу́нкція ста́ла
fúncţie contínuă
фу́нкція непере́рвна
fúncţie convéxă în jos
фу́нкція опу́кла вниз
fúncţie convéxă în sus
фу́нкція опу́кла вго́ру
fúncţie crescătoáre
фу́нкція зроста́юча
fúncţie descrescătoáre
фу́нкція спадна́
fúncţie discontínuă
фу́нкція розривна́
fúncţie exponenţiálă
фу́нкція показнико́ва
fúncţie impáră
фу́нкція непа́рна

fúncţii ale státului
фу́нкції держа́ви
fúncţii locále extréme
екстре́мум фу́нкції лока́льний
fúncţii recipróc ínverse
фу́нкції взає́мно обе́рнені
funcţionalísm
функціоналі́зм
funcţionár de stat
держа́вний службо́вець
funcţionárea automátă a ínimii
автома́тія робо́ти се́рця
fundamentalísm islámic
ісла́мський фундаменталі́зм
fungicid
фунгіци́д
furnál
до́менна піч
furtúnă
шторм
furtúnă de praf
пилова́ бу́ря
fus de diviziúne
верете́но по́діл (кліти́ни)
fúse oráre
годи́нні пояси́
fuziúne
ро́зплав

fúncţie infinít máre
фу́нкція нескінче́нно вели́ка
fúncţie infinít mícă
фу́нкція нескінче́нно мала́
fúncţie integrábilă pe un segmént
фу́нкція інтегро́вана на відрі́зку
fúncţie inversábilă
фу́нкція оборо́тна
fúncţie ínversă
фу́нкція обе́рнена
fúncţie liniáră
фу́нкція ліні́йна
fúncţie logarítmică
фу́нкція логарифмі́чна
fúncţie lógică
логі́чна фу́нкція
fúncţie monotónă
фу́нкція моното́нна
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fotoautotrófi
фотоавтотро́фи
fotografíe
фотогра́фія
fotoluminescénţă
фотолюмінесце́нція
fotoperiodísm
фотоперіоди́зм
fotosintéză
фотоси́нтез
fótosistém
фотосисте́ма
fototrófi
фототро́фи

fráză formátă prin juxtapúnere
(fắră conjúncţii)
безсполучнико́ве складне́ ре́чення
fráză formátă prin subordonáre
складнопідря́дне ре́чення
frazeologíe
фразеоло́гія
frăţíe
бра́тство
frăţíi bisericéşti
церко́вні бра́тства
frânáre
гальмува́ння

frontiéra sanitáră
саніта́рний кордо́н

frácţii zecimále
дро́би десятко́ві

front atmosféric cald, réce
атмосфе́рний фронт те́плий, холо́дний

frácţii ordináre
дро́би звичайні

fróndă
Фро́нда

frácţie zecimálă periódică
дріб періоди́чний десятко́вий

frigidér chímic, congelatór
холоди́льник хімі́чний

frácţie regulátă
дріб пра́вильний

fricţiúne de ruláre
тертя́ ко́чення

frácţie neregulátă
дріб непра́вильний

fréscă
фре́ска

frácţie ireducrtíbilă
дріб нескоро́тний

F

freón
фрео́н

frácţie infinítă
дріб нескінче́нний

fúncţia

frecvénţă de táct (a ceásului intérn)
та́ктова частота́

frácţia propán-bután
пропа́н-бута́нова фра́кція

frecvénţa cíclică a osciláţiei
armónice
частота́ циклі́чна гармоні́йного
колива́ння

fractúră
перело́м

fracţiúnea de másă (a eleméntului
în substánţă, a componéntului
în améstec, a substánţei dizolváte)
ма́сова ча́стка (елеме́нта в речовині́,
компоне́нта в су́міші, розчи́неної
речовини́)

frontiéră de stat
держа́вний кордо́н
front populár
Наро́дний фро́нт
fróntul úndei
хвильови́й фронт

fúncţia integrátă a adevắrului
фу́нкція і́стинності

fráză formátă prin coordonáre
складносуря́дне ре́чення

fúncţia de osciláţie armónică
фу́нкція гармоні́йного колива́ння

fráză
складне́ ре́чення

fúncţia booleánă
фу́нкція бу́лева

fránciu
фра́нцій

fulumen, filum, încrengătură
тип

fragmént de imágine
фрагме́нт зобра́ження

frúnză
лист́ок

fragmentare
дро́блення

fructóză
фрукто́за

fracţiúne (de gazolínă, de gaz,
de náftă, de propán-bután)
фра́кція (газолі́нова, га́сова,
лігрої́нова, пропа́н-бута́нова)

fruct compús
суплі́ддя
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formúle şi notaţii
фо́рмули й позна́чення

formúla perimétrului
dreptúnghiului
фо́рмула пери́метра прямоку́тника

formúlele de redúcere
фо́рмули зве́дення

formúla pătrátului súmei
фо́рмула квадра́та су́ми

formúlele adunắrii
фо́рмули додава́ння

formúla pătrátului diferénţei
фо́рмула квадра́та різни́ці

formúlă semistructurálă
напівструкту́рна фо́рмула

formúla logaritmắrii
фо́рмула логарифмува́ння

formúla perimétrului pătrátului
фо́рмула пери́метра квадр́ата
formuláre
формулюва́ння

formúla
F

formúla sínusului totál al súmei
фо́рмула си́нуса су́ми
formúla súmei cósinusurilor
фо́рмула су́ми ко́синусів
formúla súmei cotangéntelor
фо́рмула су́ми кота́нгенсів
formúla súmei cúburilor
фо́рмула су́ми кубі́в
formúla súmei sínusurilor
фо́рмула су́ми си́нусів
formúla súmei tangéntelor
фо́рмула зага́льної суми та́нгенсів
formúla súmei totále a tangéntei
фо́рмула та́нгенса су́ми
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în prodús
фо́рмули перетво́рення су́ми
тригонометри́чних фу́нкцій в добу́ток
formúla transformắrii prodúsului
fúncţiilor trigonométrice în súmă
фо́рмули перетво́рення добу́тку
тригонометри́чних фу́нкцій в су́му
formúla volúmului cúbului
фо́рмула об'є́́му ку́ба
formúla volúmului paralelipipédului
dreptúnghic
фо́рмула об'є́му прямоку́тного
паралелепі́педа
formúlă
фо́рмула
formúlă de structúră, de constitúţie
структу́рна фо́рмула
formúlă(electrónică, moleculáră,
semistructurálă, structurálă)
фо́рмула (електро́нна, молекуля́рна,
напівструкту́рна, структу́рна)
formúlă generálă (formúla brútă,
formúla moleculáră a compúsului)
зага́льна фо́рмула (бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рна фо́рмула сполу́ки)

formúle trigonométrice
фо́рмули тригонометри́чні
fórţa ascensionálă a arípii
підійма́льна си́ла крила́ літака́
fórţa frecắrii, alunecắrii
си́ла тертя́ ко́взання
fórţa lui Ampér
си́ла Ампе́ра
fórţa mótrice
руші́йна си́ла
fórţa viéţii (în teoría vitalístă)
життє́ва си́ла (у віталісти́чній тео́рії)
fórţă, putére
си́ла
fórţă de gravitáţie
си́ла тяжі́ння
fórţă electromotórie
електроруші́йна си́ла
fórţă magnétică
магні́тна си́ла
fórţă reactívă de tracţiúne
реакти́вна си́ла тя́ги
fórţe electrostátice de atrácţie
електростати́чні си́ли притяга́ння
fórţe extérne
сторо́нні си́ли
fórţe nucleáre
я́дерні си́ли
fórum
фо́рум
fóse oceánice, grópi abisále
глибоково́дні жолоби́
fosfát
фосфори́т
fosfínă
фосфі́н
fosfolipíde
фосфоліпі́ди
fósfor
фо́сфор
fosfúri
фосфі́́д
fosgén
фосге́н
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formúla áriei pătrátului
фо́рмула пло́щі квадра́та

formát prin juxtapúnere (fắră
conjúncţii)
безсполучнико́вий

formúla áriei dreptúnghiului
фо́рмула пло́щі прямоку́тника

formáte de dáte
форма́ти да́них

formúla arguméntului tríplu
фо́рмули потрі́йного аргуме́нту

formatáre condiţionátă
умо́вне форматува́ння

formúla arguméntului dúblu
фо́рмули подві́йного аргуме́нту

formatárea documéntului
форматува́ння докуме́нта

formól
формалі́н

formatárea díscului
форматува́ння ди́ска

fórme personále ale vérbului
особо́ві фо́рми дієсло́ва

formatárea
форматува́ння

formátul fişiérului
форма́т фа́йлу
formaţiúne reticulátă
ретикуля́рна форма́ція
fórma vitálă a plántelor
життє́ва фо́рма росли́н

formúla áriei triúnghiului
echilaterál
фо́рмула пло́щі рівносторо́ннього
трику́тника
formúla cósinusului totál al súmei
фо́рмула ко́синуса су́ми
formúla de micşoráre a grádului
фо́рмули пони́ження сте́пеня

formúla diferénţei cúburilor
фо́рмула різни́ці ку́бів

fórmă a státului
фо́рма держа́ви

formúla diferénţei cotangéntelor
фо́рмула різни́ці кота́нгенсів

fórmă
ф́орма

formúla diferénţei cósinusurilor
фо́рмула різни́ці ко́синусів

fórma zecimálă de scríere
a frácţiilor
десятко́ва фо́рма за́пису дро́бів

fórmă cíclică a glucózei
глюко́зи циклі́чна фо́рма
fórmă condiţionátă a vérbului
умо́вний спо́сіб дієсло́ва
fórmă gramaticálă a cuvấntului
грамати́чна фо́рма сло́ва
fórmă ipotétică
гіпотети́чна фо́рма
fórmă scúrtă a adjectívului
коро́тка фо́рма прикме́тника
fórmă sférică de orbitál electrónic
сфери́чна фо́рма електро́нної орбіта́лі
formă vocatívă, cáz vocatív
кли́чна фо́рма, кли́чний відмі́нок
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F

formúla diferénţei pătrátelor
фо́рмула різни́ці квадра́тів
formúla diferénţei sínusurilor
фо́рмула різни́ці си́нусів
formúla diferénţei tangéntelor
фо́рмула різни́ці та́нгенсів
formúla diferénţei totále
a tangéntei
фо́рмула та́нгенса різни́ці
formúla diferénţei totále de cósinus
фо́рмула ко́синуса різни́ці
formúla diferénţei totále de sínus
фо́рмула си́нуса різни́ці

formúla leucocítară
лейкоцита́рна фо́рмула

fórmele vorbírii
фо́рми мо́влення

formúla lentílei
фо́рмула лі́нзи

fórmele reliéfului
фо́рми рельє́фу

formúla jumătắţii de argumént
фо́рмули полови́нного аргуме́нту

fórmele cuvấntului
фо́рми сло́ва

formúla înmulţírii prescurtáte
фо́́рмула скоро́ченого мно́ження

fórmele comunicắrii
фо́рми спілкува́ння

formúla generálă de recurénţă
фо́рмула рекуре́нтна

fórme de tranzíţie, de trecere
перехідні́ фо́рми

formúla generálă a térmenului
n a şírului
фо́рмула зага́льна члена
послідовності

fórme de comportamént
фо́рми поведі́нки
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fóndul naturál de rezerváţii
al Ucraínei
приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни

fluorescénţă
флуоресце́нція

Fóndul monetár internaţionál (FMI)
Міжнаро́дний валю́тний фонд (МВФ)

fluór
фтор

fónd lexicál de báză
основни́й словнико́вий фонд

fluíd vâscós
в’язка́ рідина́

fluorizáre
фторува́ння
fluorúră
флуори́д
fluorúră de hidrogén
фторово́день
fluorúră iónică
флуори́д-іо́н
flux, fondáţie
флюс

flux luminós
світлови́й поті́к

F

flúx de electróni
поті́к електро́нів

fluíd

flux magnétic
магні́тний поті́к
flúxul vorbírii
мо́вний поті́к
flúxuri de mắrfuri
ванта́жні пото́ки
flúxurile şi reflúxurile
припли́ви і відпли́ви
foáie de stíclă
листове́ скло
foámete
Голодомо́р
focár
фокус

foném
фоне́ма
fonétică
фоне́тика
fónt
шрифт
fóntă, tuci
чаву́н
fórma aldehídei de glucóză
глюко́зи альдегі́дна фо́рма
fórma bázei de dáte
фо́рма ба́зи да́них
fórma cíclică a glucózei
циклі́чна фо́рма глюко́зи
fórma complétă a adjectívului
по́вна фо́рма прикме́тника
fórma cuvấntului
словофо́рма
fórma de viáţă aceluláră
некліти́нна фо́рма життя́
formaldehídă
формальдегі́д
fórma meníscului
фо́рма мені́ска
fórma nedeterminátă a vérbului
(infinitív)
неозна́чена фо́рма (інфініти́в)
дієсло́ва

fórma stándard a monómului
станда́ртний ви́гляд одночле́на

fon de ecrán
екра́нна заста́вка

formáre naţionál-militáră
націона́льне військо́ве формува́ння

fondánţi
флю́си

formárea státului
державотво́рення

folwark (tip de gospodăríre)
фільва́рок

formárea spúmei
піноутво́рення

folosírea neraţionálă a natúrii
нераціона́льне природокористува́ння

formárea spéciei; speciáţie
видоутво́рення

folclór
фолькло́р

formárea sólului
ґрунтоутво́рення

foíţe embrionáre
зародко́ві листки́

formárea de spóri
спороутво́рення

foios
кни́жка (шлу́нок)

formárea de sedimént
утво́рення о́саду

foiletón
фейлето́н

formárea cuvíntelor
словосклада́ння, словоскла́дення

focárul la distánţă
фо́кусна ві́дстань
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fitocenóză
фітоцено́з

fiérbere
кипі́ння

fişiére média digitále
подка́сти (блогка́сти)

fiér
фе́рум

fişíer de téxt
те́кстовий файл

ficát
печі́нка

fişiér de sistém
фа́йлова систе́ма

fibrinogén
фібриноге́н

fişiér ascúns
прихо́ваний файл

fibrínă
фібри́н

fişiér
файл

fíbre sintétice
воло́кна синтети́чні

fíşa de lúcru
робо́чий лист

fíbre naturále
воло́кна натура́льні

fir, sấrmă
дріт

fíbre
ворси́нки

figúră
фігу́ра
figúră automátă
автофігу́ра
figúră de rotáţie
фігу́ра оберта́ння
figúri de stíl
фігу́ри мо́ви
figúri egale
фігу́ри рі́вні
figúri similáre
поді́бні фігу́ри
fílă
вкла́дка
filiere
павути́нна боро́давка
filogenéză
філогене́з
filogeníe
філогені́я

F

fitohormóni
фітогормо́ни

flud

fitofági
фітофа́ги

fízica moleculáră
молекуля́рна фі́зика
fízică cuántică
ква́нтова фізика
fiziologíe
фізіоло́гія
flácără
по́лум’я
flácără fumigénă
кі́птя́ве по́лум’я
flácără luminoásă
світне́ по́лум’я
flegmátic
флегма́тик

flud, mesáj netemátic pe internét
флуд

fiórd
фіо́рд

fluctuaţii populaţionale
популяці́йні хви́лі (хви́лі життя́)

finalitátea algorítmului
скінче́нність алгори́тму

flotáţie
флота́ція

fíltru
фі́льтр

flóră
фло́ра

fíltre gráfice
графі́чні фі́льтри

floém
флое́ма

filtráre în ET
фільтрува́ння в ЕТ

floáre
кві́тка

filtráre în DBMS
фільтрува́ння в СУБД

fliş
фліш

filtráre
фільтра́ція

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

filologíe
філоло́гія
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fáza iniţiálă a oscilaţiei armonice
гармоні́чне колива́ння, початко́ва
фа́за
fáză dispersátă
дисперсі́йна фа́за
fărămiţare polítică
політи́чна роздро́бленість
făt
плід
fâneaţă
лука́
fecundáre
заплі́днення
fecundárea intérnă
вну́трішнє заплі́днення

fáza
F

fecundare artificiálă
шту́чне заплі́днення
fecundáre dúblă
подві́йне заплі́днення
federáţie
федера́ція
feminísm
феміні́зм
fenilamín
феніламі́н
feníl radicál
фені́л-радика́л
fenól
фено́л
fenolát
феноля́т
fenolát de ión
феноля́т-іо́н
fenolftaleínă
фенолфталеї́н

fereástră
вікно́
fereástră de aplicáţii
вікно́ дода́тка
fereástră de dialóg
діало́гове вікно́
fereástră oválă
ова́льне вікно́
ferígi
па́пороті
férmă de animále
звірофе́рма
fermént, enzímă
ферме́нт
fermentáţie
фермента́ція
fermentáţie; dospíre
броді́ння
fermentáţie; dospíre
(a substánţelor zaharoáse)
броді́ння (цукри́стих речови́н)
fermentáţie acidoláctică
молочноки́сле броді́ння
fermentáţie alcoólică
спиртове́ брод́іння
fermentáţie (a substánţelor
zaharoáse)
збро́джування (цукри́стих речови́н)
feroaliáje
фероспла́ви
ferobacterii
залізобакте́рії
fertilizáre exterioáră
зо́внішнє заплі́днення

fíbră sintétică
синтети́чне волокно́

fereástra documéntului
вікно́ докуме́нта

fíbră poliestérică
поліесте́рове волокно́

fenotíp
феноти́п

fíbră poliamídică
поліамі́дне волокно́

fenoménul colonialítăţii
я́вище колоніа́льності

fíbră de in
льняне́ волокно́

fenomén óptic
опти́чне я́вище

fíbră artificiálă
шту́чне волокно́

fenomén fízic
фізи́чне я́вище

feúdă
фео́д

fenomén chímic
хімі́чне я́вище

feudalísm
феодалі́зм

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

féţele opúse ále paralelipipédului
dreptunghiulár
гра́ні прямоку́тного паралелепі́педа
протиле́жні

fenologíe
феноло́гія
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F
farínge
гло́тка

fáctori de médiu
чи́нники середо́вища

faraón
фарао́н

fáctori climatérici
кліматотві́рні чи́нники

fapt istóric
істори́чний факт

fáctori antrópici
антропоге́нні чи́нники

fápte jurídice
юриди́чні фа́кти

factoriál
факторіа́л

fante branhiále
зя́брові щіли́ни

fáctori abiótici
абіоти́чні чи́нники

fantasmagoríe
фантасмаго́рія

fáctor
фа́ктор

fanón
кито́вий вус

fábulă
ба́йка

fáctori de stres
стрес-фа́ктори

faza
F

fascícul conducătór
провідни́й пучо́к

fáctori ecológici
екологі́чні фа́ктори (чи́нники)

fascícule de lumínă
світлові́ пучки́

fáctori ecológici antrópici
антропоге́нні екологі́чні фа́ктори

fascículi fíbro-vasculári
суди́но-волокни́сті пучки́

fáctori ecológici biótici
біоти́чні екологі́чні фа́ктори

fascíe
фа́сція

fáctori elementári ai evolúţiei
елемента́рні фа́ктори еволю́ції

fascísm
фаши́зм

fáctorii de aşezáre a industríei
чи́нники розмі́щення виробни́цтва

fáţa laterálă a piramídei
бічна́ гра́нь пірамі́ди

fáctorii evolúţiei
фа́ктори еволю́ції

fáţa laterálă a prísmei
бічна́ гра́нь при́зми

fáctor Rhésus
ре́зус-фа́ктор

fáţa paralelipípedului
dreptúnghiular
грань прямоку́тного паралелепі́педа

facţiúne de gazolínă
газолі́нова фра́кція

fáza de lumínă a fotosintézei
світлова́ фа́за фотоси́нтезу

famílii lingvístice
мо́вні сі́м’ї

fáza de întunéric a fotosintézei
темнова́ фа́за фотоси́нтезу

famílie de límbi
сім'я́ мов

fáza de distribúţie
фа́за розпо́ділу

famílie adoptívă
прийо́мна сім’я́

fáţie
фа́ція

famílie, série, grúpă de eleménte
роди́на хімі́чних елеме́нтів

fáţa únghiului triédru
грань тригра́нного кута́

famílie
сім’я́

fáţa únghiului diédru
грань двогра́нного кута́

fagocitóză
фагоцито́з

fáţa poliédrului
грань многогра́нника

fagocite
фагоци́ти
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exprésie lógică
логі́чний вираз

expansiúne
експа́нсія

exprésie literálă
ви́раз бу́квений

expansionísm
експансіоні́зм

experiénţe aleatórii
експериме́нти випадко́ві

expansionísm
E

experimént
експериме́нт
experimént de próbă
про́бний експериме́нт
experimént sígur
безпе́чний експериме́нт
experiméntul lui Lébedev
до́слід Лєбє́дєва
expiráţie
ви́дих
explicáţie
поя́снення
explózie
ви́бух

exprésie lógică, la fel adevărátă
логі́чний ви́раз, тото́жньо і́стиний
exprésie numérică
ви́раз числови́й
exprésii idéntic egále
тото́жно рі́вні ви́рази
expresivitátea vorbírii
вира́зність мо́влення
exprimáre
ви́словлення
exprimáre órală
у́сне мо́влення
exprimắri lógic echivalénte
ви́словлення логі́чно еквівале́нтні

extrácţia substánţei
добува́ння речовини́

exponént
експоне́нта

extrácţia minerálelor
видобува́ння ко́ри́сних копа́лин

exponát
експона́т

externalizáre
аутсо́рсинг

explozív
вибухі́вка

exténsia númelui de fişiér
розши́рення і́мені фа́йлу

explózie demográfică
демографічний вибух

exponéntul putérii
показни́к сте́пеня
expórt
е́кспорт
expórtul fişiérului
е́кспорт фа́йлу
exprésie
ви́раз
exprésie algébrică
ви́раз алгебраї́чний
exprésie aritmétică
арифмети́чний ви́раз
exprésie condiţionátă
умо́вний ви́раз
exprésie cu variábile
ви́раз зі змі́нними
exprésie de subradicál
підкорене́вий ви́раз
exprésie idiomátică
ідіо́ма

extrácţie
екстра́кція
extrácţie industriálă
промисло́ве видобува́ння
extráge
екстрагува́ти
extrágerea fáctorului de sub
sémnul rădăcínei
ви́несення мно́жника з-під зна́ка
ко́реня
extráse temátice
темати́чні ви́писки
extrém
екстре́мум
extremitắţile árcului
кі́нці дуги́
extremitắţile líniei frấnte
кі́нці ла́маної

extrémul fúncţiei
екстре́мум фу́нкції

exprésie întreágă
ви́раз ці́лий

extremitắţile segméntului
кі́нці відрі́зка

exprésie incidéntă
вставне́ словосполу́чення
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„exód intelectuál”
«відпли́в умі́в»

evaporáre şi condensáre
випаро́вування і конденса́ція

exocitóză
екзоцито́з

evaporárea (lichídului)
випаро́вування (рідини́)

executór
викона́вець

evaporarea lichidelor
випа́рювання рідини́

executárea algorítmului
вико́нуваність алгори́тму

evaporárea electrónilor
розпаро́вування електро́нів

excreţie
ви́ділення

evaporárea ápei de către plántă
випаро́вування води́ росли́ною

excitáţie
збу́дження

excésul executórului
ексце́с викона́вця

evaluárea valórilor pắrţilor din
stấnga şi din dreápta ále ecuáţiei
оці́нка значень лі́вої та пра́вої части́н
рівня́ння

excés
на́длишок

evacuáre
евакуа́ція

excépţie, abátere (de la régulă)
ви́няток (із пра́вила)

„Euromaidán”
«Євромайда́н»

excépţie, abátere
ви́няток

eurointegráţie
євроінтегра́ція

excentricitáte
ексцентрисите́т

euglénă vérde
евгле́на зеле́на

Évul Médiu
Сере́дні віки́

eufemísm
евфемі́зм

evolúţie neconjugată
неспря́жена еволю́ція

eucromatínă
еухромати́н

evolúţie biochímică
біохімі́чна еволю́ція

eucarióte monoceluláre
однокліти́нні еукаріо́ти

evolúţie
еволю́ція

eucarióte
еукаріо́ти

evenimént opús
поді́я протиле́жна

eubactérii
еубакте́рії

evenimént imposíbil
поді́я неможли́ва

etologíe
етоло́гія

evenimént favorábil
поді́я сприя́тлива

etnonímică
етноні́міка

evenimént elementár
поді́я елемента́рна

etníe
е́тнос

eveniménte incompatíbile
поді́ї несумі́сні

etínă
ети́н

eveniménte egál probábile
поді́ї рівноймові́рні

etimologíe
етимоло́гія

eveniménte egál posíbile
поді́ї рі́вноможли́ві

etíl etanoát
етилетано́ат

evenimént aleatóriu
поді́я випадко́ва

etilenglicól
етиленгліко́ль

evenimént adevărát (veritabil)
поді́я достові́рна (вірогі́дна)

etilénă
етиле́н

evenimént, frecvénţă
поді́я, частот́а

etíl
ети́л

evenimént
поді́я

etichétă
ярли́к

„exod
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epiteliu
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E

esénţa subiéctului
су́тність предме́тної о́бласті

epóca de piátră
кам’яни́й вік

esenţa
есе́нція

epóca de fier timpuríe
ра́нній залі́зний вік

eroziúne biológică
біологі́чне виві́трювання

epóca de fiér
залі́зний вік

eroziúnea sólurilor
еро́зія ґрунті́в

epóca de bronz
бро́нзовий вік

eróu romántic
романти́чний геро́й

epitét
епі́тет

eróul principál
головни́й геро́й

epitéliu glandulár
залози́стий епіте́лій

eróu líric
ліри́чний герой

epitéliu corpusculár
ві́йчастий епіте́лій

erói secundári
другоря́дні геро́ї

epitéliu ciliát
епіте́лій ві́йчастий

etichéta vorbírii
мо́вний етике́т

eritrocíte
еритроци́ти

etichéta reţélei
мере́жний етике́т

ergonomíe
ергоно́міка

étică ecológică
екологі́чна е́тика

eretíc
єрети́к

etiáj
ме́жень

ereditáte extranucleáră
позая́дерна спадко́вість

eterocíclu; cíclu eterogén
гетероци́кл

ereditáte citoplasmátică
цитоплазмати́чна спадко́вість

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

ereditáte
спадко́вість

etatísm
етати́зм

erbicíd
гербіци́д

etápă
ста́дія

éră
е́ра

etápa de diviziune
ста́дія по́ділу

éra proterozóică
протерозо́йська е́ра

etápa de créştere
ста́дія ро́сту

éra paleozóică
палеозо́йська е́ра

etanól
етано́л

éra nóuă
нова́ е́ра

etanoát
етано́ат

éra mezozóică
мезозо́йська е́ра

etán
ета́н

éra cainozóică
кайнозо́йська е́ра

etajáre
я́русність

éra arhaică
архе́йська е́ра

estrogén
естроге́н

eprubétă
пробі́рка

esterificáre
естерифіка́ція

épos
е́пос

estér
есте́р

epopéi
били́ни

esperánto
еспера́нто

epócă
епо́ха
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emulgatór
емульга́тор
emúlsie
ему́льсія
encefál, creier
головни́й мо́зок
encefalítă
енцефалі́т
enciclopedíe
енциклопе́дія
enciclopedíe electrónică
електро́нна енциклопе́дія
enciclopedíşti
енциклопеди́сти
endémice
енде́міки
endocárd
ендока́рд
endocitóză
ендоцито́з
endocrinologíe
ендокриноло́гія
endospérm
ендоспе́рм
endotéliu
ендоте́лій
eneolític
енеолі́т
energía cấmpului eléctric al unúi
condensatór plat
ене́ргія електри́чного по́ля плоско́го
конденса́тора
eneŕgia cấmpului magnétic
ене́ргія магні́тного по́ля стру́му
energía cấmpului magnétic
al bobinei
ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
energía de comunicáre
ене́ргія зв’язку́

energía potenţiálă a interacţiúnii
gravitaţionále a púnctelor materiále
потенціа́льна ене́ргія гравітаці́йної
взаємоді́ї матеріа́льних то́чок
energía potenţiálă a unúi arc
deformát elástic
потенціа́льна ене́ргія пру́жнодеформо́ваної пружи́ни
energíe
ен́ергія
energíe cinétică
кінети́чна ене́ргія
energíe potenţiálă
потенціа́льна ене́ргія
energíe specífică de comunicáre
(de legătúră)
пито́ма ене́ргія зв’язку́
entodérmă
ентоде́рма

epistazie
E

entropíe
ентропі́я
enúnţ
фра́за
enzíme
ферме́нти
enzíme digestíve
травні́ ферме́нти
eparhíe
єпа́рхія
epicárd
епіка́рд
epicéntrul cutrémurului
епіце́нтр землетру́су
epidemíe
епіде́мія
epidemiologíe
епідеміоло́гія
epidérmă
епіде́рма (шкі́рка)
epididím
прида́тки яє́чка
epíforă
епі́фора

epilóg
епіло́г

energía potenţiálă a córpului ridicát
deasúpra pămấntului
потенціа́льна ене́ргія ті́ла, пі́днятого
над земле́ю

epilepsíe
епіле́псія

energía intérnă a substánţei
вну́трішня ене́ргія речовини́

epigrámă
примо́вка

energía interioáră
вну́трішня ене́ргія

epiglótă
надгорта́нник

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

epistazie
епіста́з

51

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 271
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
electrónică (structúră, densitáte,
orbítă, natúra legătúrii chímice,
formúlă)
електро́нна (будо́ва, густина́,
орбіта́ль, приро́да хімі́чного зв’язку́,
фо́рмула)
electróni comúni
спі́льні електро́ни

electronică
E

electróni împerecheáţi, pári
спа́рені електро́ни
electrón neîmperecheát, impár
неспа́рений електро́н

elemént rar
рі́дкісний елеме́нт
elemént semivalént
семивале́нтний елеме́нт
elemént trivalént
тривале́нтний елеме́нт
eleméntul Vólta
елеме́нт Во́льта
elévul meşteşugárului
у́чень ремісника́

emísie termoelectrónică
термоелектро́нна емі́сія

elemént pentavalént
п’ятивале́нтний елеме́нт

emisfére cerebrále
півку́лі головно́го мо́зку

elemént nutritív
живи́льний елеме́нт

emigráţie (politică şi de muncă)
емігра́ція (політи́чна та трудова́)

elemént nemetál
неметалі́чний елеме́нт

emigráţie
емігра́ція

elemént monovalént
одновале́нтний елеме́нт

emigráre polítică
політи́чна емігра́ція

elemént metálic
металі́чний елеме́нт

emfiteóză
емфіте́взис

eleménte organogéne
органоге́нні елеме́нти

embrionizáre
ембріоніза́ція

eleméntele principále ale lentílei
основні́ елеме́нти лі́нзи

embrión; gérmene
за́родок

eleménte figurative
фо́рмені елеме́нти

embrión
ембріо́н

elemente de optică fizică
елеме́нти фізи́чної о́птики

embriologíe
ембріол́огія

eleménte biogéne
біоге́нні елеме́нти

embriogenéză
ембріогене́з

eleménte ale teoríei relativitắţii
елеме́нти тео́рії відно́сності

emancipáre
емансипа́ція

elemént de tranzíţie
перехідни́й елеме́нт

elocaţie
ехолока́ція

elément de jargón
жаргоні́зм

elípsă
е́ліпс

elemént de contról
елеме́нт керува́ння

elinísm
елліні́зм

elemént cvadrivalént
чотиривале́нтний елеме́нт

eliminá (ştérge)
ви́далити

elemént chímic dispersát
розсі́яний хімі́чний елеме́нт

elimináre (impuritắţi)
ви́лучення (до́мішок)

elemént chímic
хімі́чний елеме́нт

eliminárea, ştérgerea (pételor)
ви́далення (плям)

elemént bivalént
двовале́нтний елеме́нт

elimináre
еліміна́ція

elemént
елеме́нт

eliberárea de iraţionalitáte
a numitórului frácţiei
зві́льнення від ірраціона́льності
в знаме́ннику дро́бу

electrostátică
електроста́тика
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ecuáţia ióno-moleculáră de reácţie
(complétă, scurtátă)
йо́нно-молекуля́рне рівня́ння реа́кції
(по́вне, скоро́чене)

efécte de animáţie
анімаці́йні ефе́кти
eféct fóto
фотоефе́кт

eféctul Tyndall
ефе́кт Тінда́ля

ecuáţia lui Einstein pentru eféctul
fotoeléctric
рівня́ння Ейнште́йна для фотоефе́кту

eféctul térmic al reácţiei chímice
теплови́й ефе́кт хімі́чної реа́кції

ecuáţia lui Clapeyron
рівня́ння Клапейро́на

eféctul Compton
ефе́кт Ко́мптона

ecuáţia lui Bernoulli
рівня́ння Берну́ллі

ecuáţia moleculáră a reácţiei
молекуля́рне рівня́ння реа́кції
ecuáţia stắrii gázului ideál (ecuáţia
Menelyev-Clapeyron)
рівня́ння ста́ну ідеа́льного га́зу
(рівня́ння Мєндєлє́єва-Клапейро́на)
ecuáţie
рівня́ння
ecuáţie chímică
хімі́чне рівня́ння
ecuáţie cu dóuă variábile
рівня́ння з двома́ змі́нними
ecuáţie de grádul al tréilea
рівня́ння теплово́го бала́нсу

eficacitátea algorítmului
результати́вність алгори́тму
ejaculáre
еякуля́ція
elasticitátea polimérului
еласти́чність поліме́ру
eléctrică
еле́ктрика
electricitáte státică
стати́чна еле́ктрика

E

electrizáre
електриза́ція
electrocardiográmă
електрокардіогра́ма

electronegativitáte
електронегати́вність

efécte capiláre
капіля́рні я́вища

electrón de valénţă
вале́нтний електро́н

eféct de séră
парнико́вий ефе́кт

electrón
електро́н

editór de text
те́кстовий реда́ктор

electrométru
електро́метр

editárea unéi cắrţi péste hotáre
тамвида́в

electroluminiscénţă
електролюмінесце́нція

ecuáţii exponenţiál-putére
рівня́ння показнико́во-сте́пеневе

electrolíză
електро́ліз

electrolít táre
си́льний електролі́т

ecuáţie trigonométrică omogénă
de grádul n
рівня́ння тригонометри́чне однорі́дне
n-го сте́пеня

electrolít sláb
слабки́й електролі́т

ecuáţie termochímică
термохімі́чне рівня́ння

electrolít
електролі́т

ecuáţie logarítmică
рівня́ння логарифмі́чне

electroforéză
електрофоре́з

ecuáţie liniáră cu o variábilă
рівня́ння ліні́йне з одніє́ю змі́нною

electrodinámică
електродина́міка

ecuáţie liniáră cu dóuă variábile
рівня́ння ліні́йне з двома́ змі́нними

electród
електро́д

ecuáţie iraţionálă
рівня́ння ірраціона́льне

electrochímică (séria activitắţii
metálelor, protécţie împotríva
coroziúnii)
електрохімі́чний (ряд напру́г мета́лів,
за́хист від коро́зії)

ecuáţie exponenţiálă
рівня́ння показнико́ві

ecuáţie diferenţiálă
рівня́ння диференціа́льне

electronegativitate
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E
ebonítă
ебоні́т

economía de comándăadministratívă
еконо́міка кома́ндно-адміністрати́вна

echilibrárea cântárelor
зрівнова́жування терезі́в

economía de piáţă sociálă
соціа́льне ри́нкове господа́рство

echilíbru chímic
рівнова́га хімі́чна

ebonită
E

echilíbru combustíbilo-energétic
па́ливно-енергети́чний бала́нс
echilíbru dinámic
динамі́чна рівнова́га

economía din úmbră
тіньова́ еконо́міка
economía mắrfurilor
господа́рство това́рне
economía mondiálă
світове́ господа́рство

echilíbru hidrológic
во́дний бала́нс

economía reprodúcerii
відтво́рювальне господа́рство

echilíbru instabíl
нестійка́ рівнова́га
echilíbrul energétic al organísmului
енергети́чний бала́нс органі́зму
echilíbrul térmic
теплова́ рівнова́га

economíe de piáţă
еконо́міка ри́нкова
economíe directívă
директи́вна еконо́міка
economíe naturálă
натура́льне господа́рство

echilíbru stabíl
стійка́ рівнова́га

economíe totalitáră
тоталіта́рна еконо́міка

echipaménte
устаткува́ння
echipaménte de curăţáre (epuráre)
очисні́ спору́ди
echipaménte de laboratór
обла́днання лаборато́рне

ecosistém
екосисте́ма
ecosistém artificiál
шту́чна екосисте́ма
ecosistéme instabíle
нестабі́льні екосист́еми

echipaménte periférice
перифері́йне обла́днання

ecosistéme stabíle
стабі́льні (стійкі́) екосисте́ми

echivalénţa exprésiilor
еквівале́нтність ви́словлень

ecosistém naturál
приро́дна екосисте́ма

echivalénţa predicátelor
еквівале́нтність предика́тів

ecuáţia de úndă staţionáră
рівня́ння стоя́чої хви́лі

ecologíe
еколо́гія

ecuatórul sférei
еква́тор ку́лі

ecológic curát
екологі́чно чи́стий

ecuatór
еква́тор

eclúză
шлюз

ectodérm
ектоде́рма

eclípsă totálă
по́вне зате́мнення

ecrán tactíl (sensíbil)
се́нсорний екра́н

eclípsă de lúnă
мі́сячне зате́мнення

ecrán
екра́н

eclimétru
еклі́метр

ecosóndă
ехоло́т

eclectísm
екле́ктика
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dréptul la libertátea de gândíre
şi religioásă
свобо́да світо́гляду і віросповіда́ння
dreptúnghi
прямоку́тник
drépturi conéxe
сумі́жні права́
drépturi de proprietáte
майнові́ права́
drépturile ómului
права́ люди́ни
drepturíle ómului şi cetăţeánului
права́ люди́ни і громадя́нина

D

driopitéci
дріопіте́ки

dоuă

drépturi nedeclaráte
немайнові́ права́

dríver
дра́йвер
drójdii
дрі́жджі
drum, cále
шлях
dúne
дю́ни
duodén
дванадцятипа́ла ки́шка
durál, duralumíniu
дюра́ль (дюралюмі́ній)
duráta procésului (reácţiei)
трива́лість проце́су (реа́кції)
duráta viéţii
трива́лість життя́
duritátea ápei
тве́рдість (жо́рсткість) води́
duritátea carbónică a ápei
карбона́тна тве́рдість води́
duritáte necarbonátă (constántă)
a ápei
некарбона́тна (пості́йна) тве́рдість
води́
duzínă
дю́жина
dо́uă púncte
двокра́пка
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dosár
па́пка

diviziúnea reducţională
редукці́йний по́діл

dop
про́бка

diviziúnea múncii
по́діл пра́ці

donor (al peréchii electrónice)
до́нор (електро́нної пари́)

diviziúnea internaţionálă a múncii
міжнаро́дний по́діл пра́ці (МПП)

diviziúne celuláră bináră
біна́рний по́діл кліти́ни

diviziúnea
D

diviziúne teritoriálă (geográfică)
a múncii
територіа́льний по́діл пра́ці
(географі́чний по́діл пра́ці)
dizaharídă
дисахари́д
dizaharíde
дисахари́ди
dizenteríe
дизентері́я
dizinterie amebiană
аме́бна дизентері́я (амебіа́з)
dizolváre
розчи́нення
djaz
джаз
doctrínă
доктри́на
documént
докуме́нт
documént compilát (integrát)
скла́дений (інтегро́ваний) докуме́нт
dodecaédru
додека́едр
dolomítă
доломі́т
doméniu
доме́н
doméniu de activitáte
предме́тна га́лузь
doméniu de definíţie al fúncţiei
о́бласть ви́значення фу́нкції
doméniul de definíţie al predicátelor
о́бласть ви́значення предика́тів

dosár rădăcínă
корене́вий катало́г
(a) dóua límită
дру́га чудо́ва грани́ця
dóză de rádiaţie absorbítă
погли́нута до́за випромі́нювання
dóză echivaléntă de radiáţie
еквівале́нтна до́за випромі́нювання
dreáptă
пряма́
dreáptă de coordonáte
координа́тна пряма́
drept
пра́во
drépt, jurisprudénţă
правозна́вство
drept civíl
циві́льне пра́во
drept comerciál
госпо́дарське пра́во
drept de autór
а́вторське пра́во
drept de proprietáte
пра́во вла́сності
drépte ce se intersecteáză
пря́мі, що перетина́ються
drept electorál actív
акти́вне ви́борче пра́во
drépte paraléle
парале́льні прямі́
drépte perpendiculáre
пря́мі перпендикуля́рні
drept funciár
Земе́льне пра́во

dréptul famíliei
сіме́йне пра́во

dominión
домініо́ни

dréptul de Mágdeburg
магдебу́рзьке пра́во

domináţă incomplétă
непо́вне домінува́ння

Dréptul constituţionál al Ucraínei
Конституці́йне пра́во Украї́ни

domináţă complétă
по́вне домінува́ння

drept penál
криміна́льне правопору́шення

dominánţă
домінува́ння

drept internaţionál
міжнаро́дне пра́во

dominánt
доміна́нт
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distributivitáte
дистрибути́вність

disjúncţia predicátelor
диз’ю́нкція предика́тів

distributív
дистрибути́в

disjúncţia exprésiilor
диз’ю́нкція ви́словлень

distribuírea variábilei aleatórii
розпо́діл випадко́вої величини́

disidenţíe
дисиде́нтство

distribuírea mărímii aleatórii
розпо́діл випадко́вої величини́

discúţie
диску́сія

distribuírea dúpă probabilitắţi
розпо́діл за ймові́рностями

discúrs (referát)
до́повідь (рефера́т)

distoníe
дистоні́я

discrimináre
дискриміна́ція

distilárea uscátă a lémnului
суха́ перего́нка деревини́ (піро́ліз)

discriminánta
дискриміна́нт

distilárea fracţionáră a petrólului
фракці́йна перего́нка на́фти

discréţie
дискре́тність

distiláre
перего́нка

discreditáre
дискредита́ція

disociá
дисоціюва́ти
disociérea electrónilor
дисоціа́ція електролі́тів
disociére electrolítică
електроліти́чна дисоціа́ція

distánţa internucleáră
між’я́дерна ві́дстань

diviziunea celúlei
по́діл кліти́ни

distánţa díntre púncte
ві́дстань між то́чками

diviziunea celúlalară binară
по́діл кліти́ни на́впіл

distánţa díntre dóuă drépte paraléle
ві́дстань між парале́льними прями́ми

diviziúne
по́ділка

distánţa de la un punct la dreáptă
ві́дстань від то́чки до прямо́ї

divizáre întreágă
ді́лення на́ціло

dispúte comerciále
госпо́дарські спо́ри

diversificárea ecomomíei
диверсифіка́ція господа́рства

dispropórţii económice
диспропо́рції економі́чні

divergénţă
диверге́нція

dispozitív aritmétic şi lógic
арифме́тико-логі́чний при́стрій

distrúgere (a grílei cristálice,
a cristálului, a molecúlei, a legătúrii
chímice)
руйнува́ння (кристалі́чної ґра́тки,
криста́лу, моле́кули, хімі́чного
зв’язку́)

dispozitív
при́стрій

disponibilitátea resúrselor
ресурсозабезпе́ченість

distrúcţia proteínelor
дестру́кція білкі́в

dispérsia lumínii
диспе́рсія сві́тла

distribúţia úndelor rádio
поши́рення радіохви́ль

dispersáre
диспе́рсія

distribúţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)
розповсю́дження (хімі́чних елеме́нтів,
речови́н)

disociére graduálă
ступі́нчата дисоціа́ція

displáy
диспле́й

D

distribúţia densitắţii electrónice
розпо́діл електро́нної густини́
distribúţia eleméntelor chímice
поши́рення хімі́чних елеме́нтів

diviziúnea geográfică (teritoriálă)
a múncii
географі́чний (територіа́льний) по́діл
пра́ці

distánţă focálă
фока́льна площина́

diviziúnea
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diferénţa
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disc óptic
опти́чний диск

dimensiúnile páginii
ро́зміри сторі́нки

disc magnétic flexíbil
гнучки́й магні́тний диск

dimensiúnea tabélului
ро́змір табли́ці

dísc lógic
логі́чний диск

dimensiúnea simbólului
ро́змір си́мвола

disciplínă de múncă
трудова́ дисциплі́на

dimensiúnea imáginii
ро́змір зобра́ження

dísc de sistém
систе́мний диск

digéstie parenterálă
пристінко́ве тра́влення

dísc
диск

digéstie extraceluláră
позакліти́нне тра́влення

disbacterióză
дисбактеріо́з

digéstie extérnă (extraintestinală)
зо́внішнє (позакишко́ве) тра́влення

direcţionárea legătúrii covalénte
напра́вленість ковале́нтного зв’язку́

digéstie cavitară
порожни́нне тра́влення

dirécţia legătúrii
на́прям зв’язку́

digéstie
тра́влення

directoríe
Директо́рія

digéstia intraceluláră
внутрішньокліти́нне тра́влення

directoáre
директри́са

difúzie, difuziune
дифу́зія

dipól
дипо́ль

difteríe
дифтері́я

diplomaţía căsătoríei
шлю́бна диплома́тія

difrácţie
дифра́кція

dipeptídă
дипепти́д

difrácţia válurilor
дифра́кція хвиль

dioxíd de sulf
сірчи́стий газ

difrácţia lumínii
дифра́кція сві́тла

dioxíd de carbón
вуглеки́слий газ

dificultáte spaţiálă
утру́днення просторо́ве

dínţi incisívi
різці́

diferenţiérea celúlelor
диференціа́ція кліти́н

dínţi
зу́би

diferenţiére
диференціа́ція

dinozáuri
диноза́ври

diferenţiálul
диференціа́л

dinamítă
динамі́т

diferénţe
різнова́ги

dinamísm
динамі́чність

diferénţă omológică
гомологі́чна різни́ця

dinámica córpului
дина́міка ті́ла

diferénţă de polinoáme
різни́ця многочле́нів

dimorfísm sexuál
стате́вий диморфі́зм

diferénţă de pătráte
різни́ця квадра́тів

dimetilamínă
диметиламі́н

diferénţă de cúburi
різни́ця кубі́в

dimensiúnile vérsurilor
віршо́ві ро́зміри

diferénţă
різни́ця

dimensiúnile paralelipipédului
ви́міри прямоку́тного паралелепі́педа

diferénţa în potenţiál
різни́ця потенціа́лів

44

dialéct, exprésie populáră
гові́рка

dezvoltárea individuálă
a organísmului
індивідуа́льний ро́звиток органі́зму

dialéct
діале́кт

dezvoltarea extensivă a economiei
екстенси́вний ро́звиток еконо́міки

diagrámă încorporátă
вбудо́вана діагра́ма

dezvoltáre
ро́звиток

diagrámă cu báre
діагра́ма сто́впчаста

dezurbanizáre
дезурбаніза́ція

dezvoltárea intensívă a economíei
інтенси́вний ро́звиток еконо́міки
dezvoltárea plántelor
ро́звиток росли́ни
dezvoltáre constántă
ста́лий ро́звиток
dezvoltáre cu metamorfoză
incomplétă
ро́звиток з непо́вним перетво́ренням
dezvoltáre cu transformáre
complétă
ро́звиток з по́вним перетво́ренням
dezvoltáre diréctă
прями́й ро́звиток
dezvoltáre embrionáră
зародко́вий розвиток
dezvoltáre indiréctă
непрями́й ро́звиток

dialectísm
діалекти́зм
dialectologíe
діалектоло́гія
dialóg
діало́г
diamagnetísm
діамагне́тики
diamánt
алма́з

dieléctrici
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D

diamétrul cércului
діа́метр кру́га
diamétrul circumferínţei
діа́метр ко́ла
diamétrul córpului
діа́метр ті́ла
diamétrul sférei
діа́метр ку́лі
diapazón
діапазо́н

dieléctrici nepolári
неполя́рні діеле́ктрики

diagrámă circuláră
діагра́ма кругова́

dieléctric
діале́ктрики

diagrámă
діагра́ма

dicţionár explicatív
тлума́чний словни́к

diagráma climatológică
кліматодіагра́ма

dicţionár electrónic
електро́нний словни́к

diagráma algorítmului
блок-схе́ма алгори́тму

dicţionár
словни́к

diagonála poligónului
діагона́ль многоку́тника

dictiozóm
диктіосо́ма

diagonála poliédrului
діагон́аль многогра́нника

dictatúră regálă
королі́вська диктату́ра

diagonála patrulatérului
діагона́ль чотирику́тника

dictatór
дикта́тор

diagonála paralelipipédului
діагона́ль паралелепі́педа

diclormetán
дихлоромета́н

diafrágmă
діафра́гма

diástolă
діа́стола

diabét zaharát
цукро́вий діабе́т

diásporă
діа́спора

dezvoltáre postembrionáră
постембріона́льний ро́звиток

diapozitív
слайд

dezvoltáre indiréctă
cu metamorfoză
непрями́й ро́звиток з перетво́ренням
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deschíde
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D

destalinizáre
десталініза́ція

descompúnerea diferénţei cúburilor
în fáctori
розклада́ння на мно́жники різни́ці
кубі́в

despărţíre în jumătáte
напівро́зпад

descompúnere
розклада́ння

despărţíre, dezlipíre
відще́плення

deschíderea parantézelor
розкриття́ дужо́к

desórbţie
десо́рбція

deschíde, accesá
відкри́ти

descompúnerea diferénţei
pătrátelor în fáctori
розклада́ння на мно́жники різни́ці
квадра́тів
descompúnerea númărului
în númere príme
ро́зклад числа́ на прості́ чи́сла
descompúnerea polinómului
în fáctori
розклада́ння на мно́жники
многочле́на
descompúnerea súmei cúbului
în fáctori
розклада́ння на мно́жники су́ми кубі́в
descompúnerea véctorului
розклада́ння ве́ктора
descompúnere canónică
каноні́чний ро́зклад
descríere
о́пис
desculacizáre
розкурку́лення
desén
рису́нок
desfăşuráta cilíndrului
розго́ртка цилі́ндра

destinatár
адреса́т мо́влення
destrămáre feudálă
феода́льна роздро́бленість
deşertificáre
опусте́лення
deşéuri
відхо́ди
detáliu artístic
худо́жня дета́ль
detergént sintétic
синтети́чний ми́йний за́сіб (СМЗ)
determinárea algorítmului
ви́значеність (детерміно́ваність)
алгори́тму
determinárea númărului dúpă
procéntele lúi
знахо́дження числа́ за його́ відсо́тками
determinárea procéntelor díntr-un
númăr
знахо́дження відсо́тків від числа́
deţínerea proprietắţii
володі́ння майно́м
deutériu
дейте́рій
dextrínă
декстри́н
dezagregáre
виві́трювання

dezoxiribóză
дезоксирибо́за

désing
диза́йн

dezintegráre radioactívă
радіоакти́вний ро́зпад

deshidratáre
дегідрата́ція

dezintegráre béta
бе́та ро́зпад

desfăşuráta poliédrului
розго́ртка многогра́нника

dezintegráre, scindáre
розще́плення

desfăşuráta piramídei patrulatére
розго́ртка чотирику́тної піраміди

dézinstaláre
деінсталя́ція

dezindustrializáre
деіндустріаліза́ція

desfăşuráta paralelipipédului
dreptúnghic
розго́ртка прямоку́тного
паралелепі́педа

dezghéţ
Відли́га

desfăşuráta cúbului
розго́ртка ку́ба

dezasimiláţie (catabolísm)
дисиміля́ція (катаболі́зм)

desfăşuráta cónului
розго́ртка ко́нуса
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deríva ghéţei
дрейф кри́ги

densitátea curéntului
густина́ стру́му

deríva génelor
дрейф ге́нів

densitáte
густина́

depúneri antropogéne cuaternáre
четверти́нні антропоге́нні ві́дклади

dendríte
дендри́ти

depresiúni
низови́ни

denaturát
денатура́т

depózite de mineréu
по́клади руди́

denaturárea proteínelor
денатура́ція білкі́в

densitátea populáţiei
густота́ насе́лення
densitátea relatívă a gázului
відно́сна густина́ га́зу
denudáţie
денуда́ція
denumíri generále (substantíve
comúne)
зага́льні на́зви
denumíri geográfice próprii
вла́сні географі́чні на́зви

deriváre
диференціюва́ння
deriváta a dóua
похідна́ дру́га
deriváta cấtului
похідна́ ча́стки
deriváta de órdinul n
похідна́ n-го поря́дку

D

deriváta fúncţiei compúse
похідна́ скла́деної фу́нкції

deriváta súmei
похідна́ су́ми

depăşírea límitei de apăráre
necesáră
переви́щення меж необхі́дної оборо́ни

deriváta prodúsului
похідна́ добу́тку

denumíri triviále
тривіа́льні на́зви

deriváta fúncţiilor elementáre
похідн́і елемента́рних фу́нкцій

denumíri (substantíve) próprii
вла́сні на́зви

dependénţa ínvers proporţionálă
обе́рнена пропорці́йна зале́жність
dependénţa rezisténţei specífice
a metálelor şi electrolíţilor
la temperatúră
зале́жність пито́мого о́пору мета́лів
і електролі́тів від температу́ри
dependénţă
зале́жність
dependénţă diréct proporţionálă
пря́ма пропорці́йна зале́жність
deplasáre
перемі́щення

deschétă
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derivátă
похідна́
dérmă (piéle propriu-zisă)
де́рма (вла́сне шкі́ра)
descărcáre
розря́дка
descărcárea neindependéntă
a gázului
несамості́йний га́зовий розря́д
descărcáre coronáră (prin coroánă)
коро́нний розря́д
descărcáre eléctrică cu árc
дугови́й розря́д
descărcáre iniţiálă
початко́ве заванта́ження

deschétă
диске́та

depózit
родо́вище

de scăzút
зме́ншуване

deportáre
депорта́ція

descărcáre spontánă în gáz
самості́йний га́зовий розря́д

depopuláre
депопуля́ція насе́лення

descărcáre scânteioásă
іскрови́й розря́д

deplasmolíză
деплазмо́ліз

descărcáre în gáz
га́зовий розря́д

deplasárea (densitắţii electrónice,
echilíbrului chímic)
змі́щення (електро́нної густини́,
хімі́чної рівнова́ги)
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D
daltonídă
D

défragmentárea
дефрагмента́ція

dăunătóri de cultúri agrícole
шкідники́ сільськогоспо́дарських
культ́ур

deformắri inelástice (plástice)
непру́жні (пласти́чні) деформа́ції

dáte multimédia
мультимеді́йні да́ні

deformắri elástice
пру́жні деформа́ції

dáte (condíţiile sárcinii)
да́ні (умо́ви зада́чі)

defólt
дефо́лт

dáte
да́ні

definíţia statístică a probabilitắţii
озна́чення ймові́рності статисти́чне

darwinísm
дарвіні́зм

definíţia geométrică a probabilitắţii
озна́чення ймові́рності геометри́чне

daltonísm
дальтоні́зм

definíţia clásică a probabilitắţii
озна́чення ймові́рності класи́чне

daltonídă
дальтоні́д

de-a lúngul sécolului al XIX-lea
«довге ХІХ століття»
débitul ápei
во́дний стік

degeneráre
дегенера́ція
degenerárea generálă
зага́льна дегенера́ція
de hârtíe
паперо́вий

decarboxiláre
декарбоксилюва́ння

dehidráre
дегідрува́ння

decelerárea reácţiei chímice
упові́льнення хімі́чної реа́кції

dehidrogenáre
дегідрогеніза́ція

decembríşti
декабри́сти

de ióni (legătúră, schímb)
йо́нний (зв’язо́к, о́бмін)

decentralizárea administrắrii
децентраліза́ція управлі́ння

deîmpărţítul
ді́лене

decimétru cub
кубі́чний дециме́тр

démos
де́мос

deficít
дефіци́т

demonstráţie
демонстра́ція

dedurizárea ápei
пом’я́кшення води́

democraţíe populáră
наро́дна демокра́тія

dedúcţie
деду́кція

democraţíe parlamentáră
парла́ментська демокра́тія

decupá, tăiá
ви́різати

democraţíe
демокра́тія

decolonizáre
деколоніза́ція

demarcárea frontiérei
демарка́ція кордо́ну

decodárea mesájului
декодува́ння повідо́млення

déltă
де́льта

declinắrile substantívului
ти́пи відмі́н іме́нників

delimitárea frontiérei
деліміта́ція кордо́ну

declináre, conjugáre
відмі́нювання

dejécţii
се́лі

declináre
відмі́на
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cuvấnt dín límba slávă véche
старослов’яні́зм
cuvấnt generalizatór
узага́льнююче сло́во
cuvấnt incidént
вставне́ сло́во
cuvấnt invariábil
незмі́нне сло́во
cuvấnt maşinál
маши́нне сло́во
cuvấnt parazitár
сло́во-парази́т
cuvấntul autórului
мо́ва а́втора
cuvấntul principál
головне́ сло́во

cоblee
C

cuvínte auxiliáre
службо́ві слова́
cuvínte corelatíve
співвідно́сні (кореляти́вні) слова́
cuvínte cu rădăcínă comúne
спільнокорене́ві слова́
cuvínte cu valoáre stilístică
стилісти́чно заба́рвлені слова́
cuvínte de legătúră
сполу́чні слова́
cuvínte de orígine străínă
іншомо́вні слова́
cuvínte de uz generál
загальновжи́вані слова́
cuvínte formáte prin abreviére
складноскоро́чені слова́
cuvínte înrudíte
однокорене́ві слова́
cuvínte monosemántice
однозна́чні слова́
cvadrilión
квадрильйо́н
cоblee, melc memranos
зави́тка
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cult al personalitắţii
культ осо́би
cultúra límbii
культу́ра мо́ви
cultúră arheológică
археологі́чна культу́ра
cultură de ţesúturi
культу́ра ткани́н
cultúră elitáră
еліта́рна культу́ра

cult
C

cultúră informaţionálă
інформаці́йна культу́ра
cultúră în másă
ма́сова культу́ра
cultúri de plantáţii
плантаці́йні культу́ри

curént eléctric în diferíte médii
електри́чний струм у рі́зних
середо́вищах
curént eléctric în electrolíţi
електри́чний струм в електролі́тах
curént eléctric în gáze
електри́чний струм у га́зах
curént eléctric în metale
електри́чний струм у мета́лах
curént eléctric în vid
електри́чний струм в ва́куумі
curént eléctric variábil
змі́нний електри́чний струм
cúrent pulsatór
пульсу́ючий струм
curénţi (oceánici, de máre)
те́чії (океані́чні, морські́)

cursórul téxtului
те́кстовий курсо́р

cupón-rúblă
купо́но–карбо́ванець

cursór (indicatór)
курс́ор

cúplu căsătorít
подру́жжя

cursór
повзуно́к

cu o síngură báză
одноосно́вність

cursív
курси́в

cuneifórm
клино́пис

curíe
кюрі́

cumpărắri
за́купи (селя́ни)

curgán
курга́н

cúmpănă de ápe
вододі́л

cúpru
ку́прум
cuptór de cocseríe
ко́ксова піч
cuptór metalúrgic, furnál
марте́нівська піч
cuptór tubulár
тру́бчаста піч
curăţáre
очи́стка
curăţáre (absórbţie)
вбира́ння (поглина́ння)

Cúrtea (Judecătoría)
Constituţionálă a Ukrainei
Конституці́йний Суд Украї́ни
cúrţile de arbitráj
трете́йські суди́
cutícula frúnzei
шкі́рочка листка́
cutículă
кути́кула
cutíe craniánă
черепна́ коро́бка
cutíe poştálă electrónică
електро́нна пошто́ва скри́нька

cuvấnt dependént
зале́жне сло́во

curént eléctric constánt
пості́йний електри́чний струм

cu un síngur electrón
одноелектро́нний

curént eléctric
струм електри́чний

cutrémur de pămấnt, seísm
землетру́с

curént de indúcţie
індукці́йний струм

cu trei picioáre
трино́га

cúrbe de órdinul dói
криві́ дру́гого поря́дку

cutíe torácică
грудна́ клі́тка

cúrbă variaţionálă
варіаці́йна крива́
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cromozómi sexuáli
стате́ві хромосо́ми

critériile de asemănáre
a triúnghiurilor
озна́ки поді́бності трику́тників

cromozómi omológi
гомологі́чні хромосо́ми

cristálul ácului
го́лчастий криста́л

cromozómi
хромосо́ми

cristalohidrát (hidrat cristalizat)
кристалогідра́т

cromopláste
хромопла́сти

cristalizáre
кристаліза́ція

cromatínă
хромати́н

cristalín
кришта́лик

crom
хром

cristál
криста́л

critériile de egalitáte
a triúnghiurilor
озна́ки рі́вності трику́тників
critériile de egalitáte
a triúnghiurilor dreptúnghice
озна́ки рі́вності прямоку́тних
трику́тників
critériile de paralelísm al dréptelor
озна́ки парале́льності прями́х
critériile dreptúnghiului
озна́ки прямоку́тника
critériile paralelográmului
озна́ки паралелогра́ма
critériile rómbului
озна́ки ро́мба
critériile spéciilor
крите́рії ви́ду
critériile triúnghiului isoscél
озна́ки рівнобе́дреного трику́тника
critériu
озна́ка
critériu de divizibilitáte
озна́ка поді́льності
críza Caríbă
Кари́бська кри́за
críza (Germániei) din Berlín
Берлі́нська кри́за
críză demográfică
демографі́чна кри́за
críză ecológică
екологі́чна кри́за
críză económică mondiálă
світова́ економі́чна кри́за

crónică
літо́пис
cronologíe
хроноло́гія

culoare
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C

cróssing-óver
кросинго́вер
cruciáde
хресто́ві похо́ди
cuántă de energíe
квант ене́ргії
cuánte de lumínă
світлові́ ква́нти
cuántum
кво́та (е́кспортна)
cuántumul existénţei
ква́нтор існува́ння
cuántumul universalitắţii
ква́нтор зага́льності
cuárţ
кварц
cub
куб
cúbul únui númăr
куб числа́
cub unitár
куб одини́чний
cuéste
куе́сти
cu încărcáre singuláră
однозаря́дний
culoáre alb-argintíe
срібля́сто-бі́лий ко́лір

culoáre de protécţie
захисне́ заба́рвлення

crocodíli
крокоди́ли

culoáre de camuflaj
маску́юче заба́рвлення

críze biocenótice
біоценоти́чні кри́зи

culoárea principálă péntru
prezentáre
основни́й ко́лір для презента́ції

críză sistémică
систе́мна кри́за
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C

crímă cóntra lúmii
зло́чин про́ти лю́дства

cracárea térmică a prodúselor
petroliére
термі́чний кре́кінг нафтопроду́ктів

cric
крік

cracáre
кре́кінг (каталіти́чний, термі́чний)

crezól
крезо́л

coulómb
куло́н

creuzét
ти́гель

cotiledón
сім’ядо́ля

cretinísm
кретині́зм

cotangéntă
кота́нгенс

crétă
кре́йда

creştinísm
христия́нство

cotangénta únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic
кота́нгенс го́строго ку́та прямоку́тного
трику́тника

créşterea iépurilor
кролівни́цтво

coş
жерло́

créşterea fúncţiei
при́ріст фу́нкції

cóstul de prodúcţie
собіва́ртість проду́кції

créşterea arguméntului
при́ріст аргуме́нту

cosmopolitísm
космополіти́зм

créştere
ріст

crestomaţíe electrónică
електро́нна хрестома́тія

cósinusul únghiului ascuţít
al triúnghiului dreptúnghic
ко́синус го́строго кута́ прямоку́тного
трику́тника

créstă
кри́ста

cosinusoídă
косинусо́їда

créierul mijlociu, mezencefal
сере́дній мо́зок

cósinus
ко́синус

creiér intermediár
проміжни́й мо́зок

cosecántă
косе́канс

créerul máre (terminál)
кінце́вий (вели́кий) мо́зок

corvoádă, boierésc
па́нщина

crecy de est (oriént)
Схі́дні кре́си

corúpţie
кору́пція

creaţionísm
креаціоні́зм

córp vitrós
скли́сте ті́ло

creáţie autobiográfică
автобіографі́чний твір

corpúscul gustatív
смакова́ цибули́на

crímă militáră
воє́нний зло́чин

criptografíe
криптогра́фія

creáţie, compúnere
твір

criptoanalíză
криптоана́ліз

creá
створи́ти

crioterapíe
кріотерапі́я

cratímă, liniúţă
дефі́с

criolít
кріолі́т

cráter
кра́тер

criobiologíe
кріобіоло́гія

crániu
че́реп

crímă terminátă
закі́нчений зло́чин

cracáre catalítică a prodúselor
petroliére
каталіти́чний кре́кінг нафтопроду́ктів
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coreláţie, coreláre
кореля́ція

conversiúne
конве́рсія

cordón ombilicál
пупови́на

conversáţie a mai múltor persoáne
поліло́г

Corán
Кора́н

convergénţă
конверге́нція

copuláre
копуля́ція

cónuri
ко́лбочки

coplanaritáte
комплана́рність

cónul luminós al flắcării
світни́й ко́нус по́лум’я

copíl
дити́на

conţinútul vorbírii
змісто́вність мо́влення

copiére
копіюва́ння

conţinútul documéntului
зміст докуме́нта

convertáre
конверта́ція
convertizórul Bessemer
бессеме́рівський конве́ртер
convértor
конве́ртор
convertór de oxigén
кисне́вий конве́ртер
convíngere
перекона́ння
convíngere, conştiínţă
осу́дність
convorbíre
спілкува́ння
cooperárea prodúcţiei
кооперува́ння виробни́цтва
cooperátivísm
коопера́ція
coordonáre
суря́дність
coordonátă
координа́та

coridór internaţionál de transpórt
міжнаро́дні тра́нспортні коридо́ри
(МТК)

corpuri
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C

corindón
кору́нд
cornée
рогі́вка
corólă
віно́чок
coroziúne
коро́зія
córp adipós
жи́рове ті́ло
córp bazál
база́льне тільце́
corp ciliát
ві́йкове (ціліа́рне) ті́ло
corp cristalín
кристалі́чне ті́ло
corp de fructuaţie
плодове́ ті́ло

córpuri solíde
тверді́ тіла́

cópie de rezérvă
резе́рвна ко́пія

córpuri înscríse
впи́сані тіла́

cópia
копіюва́ти

córpuri circumscríse
опи́сані тіла́

coparticipáre, complicitáte
співу́часть

corporáţie transnaţionálă (CTN)
транснаціона́льна корпора́ція (ТНК)

coordonatór
суря́дний

corporáţie
корпора́ція

coordonáte rectanguláre
прямоку́тні координа́ти

corp geométric
геометри́чне ті́ло

coordonátele véctorului
координа́ти ве́ктора

corp fízic
фізи́чне ті́ло

coordonátele púnctului
координа́ти то́чки

córp de rotáţie
ті́ло оберта́ння

coordonáte geográfice
географі́чні координа́ти
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consoánă
при́голосний
consoánă fricatívă
щіли́нний при́голосний
consoánă fricatívă (constrictívă)
фрикати́вний при́голосний
consoánă labiálă
язико́вий при́голосний

consoană semiocluzívă, africátă
африка́т, африка́та

C

consoánă nazálă
носови́й при́голосний

consoánă

consoánă moále
м'яки́й при́голосний

consoánă zgomotoásă
шу́мний при́голосний

construírea unéi imágini într-o
oglíndă plátă
побудо́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі
consumatór
спожива́ч
consumatóri
консуме́нти
conştiinciozitáte
добросо́вісність
conştiínţă
свідо́мість
contaminát
забру́днений
contént
конте́нт
contéxt
конте́кст

contórul lui Geíger
лічи́льник Ге́йгера

consolidárea áctelor normatíve
консоліда́ція нормати́вно-правови́х
а́ктів

contór de ráze (cóntor Roentgén)
рентгено́метр

consoáne tári
тверді́ при́голосні

continuitátea curéntului
непере́рвність стру́меня

consoáne peréche
па́рні при́голосні

continént
матери́к

consoáne antelinguále,
labiodentále
передньоязико́вий при́голосний

conspiráţia din Mǘnchen
Мю́нхенська змо́ва
constánta Boltzmann
ста́ла Бо́льцмана
constánta universálă a gázului
універса́льна га́зова ста́ла
constántă
конста́нта
Constituţia Ucrainei
Конституція України
constitúţie
Конститу́ція
constrúcţia sistémului judiciár
судоу́стрій

contórul lui Múller
лічи́льник Мю́ллера
contracépţie
контраце́пція
contráct, acórd
до́говір
contráct colectív
колекти́вний до́говір
contráct de múncă
трудови́й до́говір
contrareformáre
контрреформа́ція
contrást
контра́ст
contrást şi luminozitáte
контра́стність та яскра́вість

cóntul utilizatórului
обліко́вий за́пис (акка́унт)

constrúcţie tectónică
тектоні́чна будо́ва

contról parlamentár
парла́ментський контро́ль

constrúcţie sintáctică compúsă
складна́ синтакси́чна констру́кція

contróller
контролер

constrúcţie participiálă
дієприкметнико́вий зворо́т

contribúţie
контрибу́ція

constrúcţie lingvístică
мо́вна констру́кція

contravénţie, delíct
просту́пок

constrúcţie gerunziálă
дієприслівнико́вий зворо́т
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condíţii de aparíţie a reácţiei
chímice
умо́ви ви́никнення хімі́чної реа́кції
condíţii de médiu
умо́ви середо́вища

conexiúne multíplă
кра́тний зв’язо́к
conexiúne nepoláră
неполя́рний зв’язо́к
conexiúne paralélă a conductorilor
парале́льне з’є́днання провідникі́в

confruntáre
конфронта́ція

condíţii normále
норма́льні умо́ви

conflíct Rhesus
ре́зус-конфлі́кт

condíţii naturále
приро́дні умо́ви

confiscáre
конфіска́ція

condíţii lógice creáte
скла́дені логі́чні умо́ви

configuráţie atómică electrónică
stabílă
стійка́ електро́нна конфігура́ція а́тома

condíţiile existénţei curéntului
eléctric
умо́ви існув́ання електри́чного стру́му

configuráţie
конфігура́ція

condíţiile echilíbrului córpurilor
умо́ви рівнова́ги тіл

confederáţie
конфедера́ція

condíţiile aparíţiei fluctuáţiilor
líbere
умо́ви ви́никнення ві́льних колива́нь

condiţionalitáte
умо́вність
con drept circulár
ко́нус прями́й круговий
condrocíte
хондроци́т
conducătórul rítmului
воді́й ри́тму
condúcere administratívă
кома́ндно–адміністрати́вне
управлі́ння
conductibilitátea eléctrică specífică
a substánţei
пито́ма електропрові́дність речовини́
conductibilitáte eléctrică
електропрові́дність
conductibilitáte térmică
теплопров́ідність
conductivitáte eléctrică
електри́чна прові́дність
conductivitáte (eléctrică,
de căldúră)
прові́дність (електри́чна, те́пло-)
conductóri şi dieléctrici în câmp
eléctric
провідники́ та діеле́ктрики
в електри́чному по́лі

Consíliul
C

confucianísm
конфуціа́нство
congrésul cnéjilor
з’їзд князі́в
congruénţă
конгруе́нтність
conídii
коні́дії
conjugáre
кон’юга́ція
conjugárea cromozómilor
кон’юга́ція хромосо́м
conjúncţia exprésiilor
кон’ю́нкція ви́словлень
conjúncţia predicátelor
кон’ю́нкція предика́тів
conjúncţie
сполу́чник
conjúncţie coordonatoáre
суря́дний сполу́чник
consecínţă
на́слідок
conservatísm
консервати́зм
consílii económice
раднарго́спи

Consíliul superiór al justíţiei
Ви́ща ра́да правосу́ддя

conexiúne în série a conductórilor
послідо́вне з’є́днання провідникі́в

„Consíliul Négru”
«Чо́рна ра́дa»

conexiúne ínversă
зворо́тній зв’язо́к

Consíliul Naţionál de Securitáte
şi Apăráre al Ucraínei
Ра́да націона́льної безпе́ки і оборо́ни
Украї́ни

conectáre de condensatoáre
з’єдна́ння конденса́торів
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condíţia de suficiénţă a créşterii
fúncţiei
доста́тня умо́ва зроста́ння фу́нкції

comunicáre verbálă scrísă
писе́мне мо́влення

condensatór plat
пло́ский конденса́тор

comunicáre
комуніка́ція

condensatór
конденса́тор

comúnă urbánă
міська́ кому́на

condensáre
конденса́ція

comúnă
кому́на

con de creştere
ко́нус нароста́ння

compúşi macromoleculári
високомолекуля́рні сполу́ки

condamnáre
суди́мість

compúşi hidrofíli
гідрофі́льні сполу́ки

comunicatór
комуніка́тор
„comunísm militar”
воє́нний комуні́зм
Comunitátea Naţiúnilor
Співдру́жність На́цій
comunitáte teritoriálă
територіа́льна грома́да
comunitáte tribálă
родова́ грома́да (рід)
comunitáte Wéb
веб-спільно́та
comunităţi de plánte
росли́нне угрупо́вання
comutativitáte
комутати́вність
comutatór
комута́тор
con
ши́шка
concédiu
відпу́стка
concentratór
концентра́тор
concentráţia máximă admísă (CMA)
грани́чно допусти́ма концентра́ція
(ГДК)

condíţia de suficiénţă a descréşterii
fúncţiei
доста́тня у́мова спада́ння фу́нкції
condíţia de suficiénţă a existénţei
púnctului de inflexiúne
доста́тня умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
condíţia de suficiénţă a extrémului
fúncţiei
доста́тня умо́ва екстре́муму фу́нкції
condíţia echilíbrului pấrghiei
умо́ва рівнов́аги ва́желя
condíţia iniţiálă
умо́ва початко́ва
condíţia necesáră
умо́ва необхі́дна
condíţia necesáră a existenţei
extrémului fúncţiei
необхі́дна умо́ва існува́ння
екстре́муму фу́нкції
condíţia necesáră a existénţei
púnctului de inflexiúne a fúncţiei
необхі́дна умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції

condíţii dăunătoáre
шкідли́ві умо́ви

concurénţă
конкуре́нція

condíţie lógică
логі́чна умо́ва

conclúzia teorémei
ви́сновок теоре́ми

condíţie
умо́ва

concéptul de plásmă
поня́ття про пла́зму

condíţia teorémei
умо́ва теоре́ми

concentráţie iniţiálă
початкова́ концентра́ція

condíţia suficiéntă
умо́ва доста́тня

concentráţie
концентра́ція

condíţia necesáră şi suficiéntă
a fúncţiei
необхі́дна і доста́тня умо́ва ста́лості
фу́нкції

concentráţia prodúcţiei
концентра́ція виробни́цтва
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comportamént umán
поведі́нка люди́ни

compléx agroindustriál
агропромисло́вий ко́мплекс (АПК)

comportamént teritoriál
територіа́льна поведі́нка

complementaritáte
комплемента́рність

comportamént sociál
суспі́льна поведі́нка твари́н

complemént
дода́ток

comportamént reproductív
репродукти́вна поведі́нка

compilatór
компіля́тор

compléx industriál
промисло́вий ко́мплекс
complexitátea algorítmului
скла́дність алгори́тму
complexitátea metálului
металомі́сткість
compléx militár-industriál
військо́во-промисло́вий ко́мплекс
(ВПК)

comportáre agresívă
агреси́вна поведі́нка
comportáre individuálă
індивідуа́льна поведі́нка
compozíţia spectrálă a lumínii
спектра́льний склад сві́тла
compozíţia substánţei
склад речовини́

C

compozíţie
компози́ція

compús amfotéric
амфоте́рна сполу́ка

componénte naturále (geográfice)
приро́дні (географі́чні) компоне́нти

compús al silíciului
силіци́д

componéntă
компоне́нт

compús
сполу́ка

complíce
посо́бник

comprimáre
ущі́льнення

compléx naturál (landşáft (peisáj)
geográfic)
приро́дний ко́мплекс (географі́чний
ландша́фт)

componénţa, structúra étnică
етні́чний склад насе́лення
componénţa crímei
склад зло́чину
componénţa vấrstei populáţiei
вікови́й склад насе́лення
componénţă
склад
componénţă instabílă
неста́лий склад
comportamént alimentár
харчова́ поведі́нка
comportamént congenitál, înnăscut
вро́джена поведі́нка
comportamént de căutáre
пошуко́ва поведі́нка

compuşi
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compús binár
біна́рна сполу́ка
compús cu sulf
сульфуровмі́сна сполу́ка
compús derivát
похідна́ сполу́ка
compús halogénic derivát din
hidrocarbúră
галогенопохідна́ сполу́ка вуглево́дню
compús instabíl
нестійка́ сполу́ка
compús intermetálic
інтерметалі́чна сполу́ка
compús macromoleculár
високомолекуля́рна сполу́ка (ВМС)

compúşi heterocíclici
гетероциклі́чна сполу́ка

comportamént proteját
захисна́ поведі́нка

compúşi cu masă moleculáră mică
низькомолекуля́рні сполу́ки

comportamént parentál
ба́тьківська поведі́нка твари́н

compúşi amfifíli
амфіфі́льні сполу́ки

comportamént igiénic
гігієні́чна поведі́нка

compús sláb disociát
малодисоційо́вана сполу́ка

comportamént dobândít
набу́та поведі́нка

compús orgánic
органі́чна сполу́ка

comportamént de grup
групова́ поведі́нка
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comparáţie
порівня́ння

coloráţie de avertizare
попере́джувальне або відля́куюче
заба́рвлення

comparatív
порівня́льний

coloráre
заба́рвлення

comparárea únghiurilor
порівня́ння куті́в

coloránt cu anilínă
анілі́новий барвни́к

comparárea segméntelor
порівня́ння відрі́зків

coloránt
барвни́к

comparárea númerelor naturále
порівня́ння натура́льних чи́сел

colontítlu
колонти́тул

comparárea frácţiilor zecimále
порівня́ння десятко́вих дро́бів

colonizáre intérnă şi extérnă
колоніза́ція вну́трішня та зо́внішня

comparárea frácţiilor ordináre
порівня́ння звича́йних дро́бів

colonizáre
колоніза́ція

compáct-disc
компа́кт-диск

coloméică
коломи́йки

comoáră
скарб

coloízi
коло́їди

cómic
комі́зм

coloánă Vólta
во́льтів стовп

comérţ internaţionál
міжнаро́дна торгі́вля

coloánă vertebrálă
хребе́т

comérţ extérn
зо́внішня торгі́вля

coloánă
стовпе́ць

comentáriu
комента́р

coloána de sintéză
коло́на си́нтезу

comensualísm
коменсалі́зм

coloána de rectificáre
ректифікаці́йна коло́на

comedíe
коме́дія

colinearitáte
колінеа́рність

combustíbil lichíd
рідке́ па́ливо

coliívşcina
Колії́вщина

combustíbil, carburánt
па́ливо

colhóz (gospodăríe colectívă)
колго́сп

combustíbil
пальне́

colesteról
холестери́н

combinắri
сполу́ки

coléric
холе́рик

colorístică
колори́стика
comándă
кома́нда

compás
ци́ркуль
compatibilitáte sanguínă
сумі́сність кро́ві

compiláre
компіля́ція

combinatórică
комбінато́рика

competénţă informatívă
інформати́чна компете́нтність

combinárea prodúcţiei
комбінува́ння виробни́цтва

competénţă geográfică
географі́чна компете́нтність

combinárea córpurilor
комбін́ація тіл

compensárea şi îndepărtárea
obiéctului
опла́тне ви́лучення предме́та

combináre
комбіна́ція
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codomináre, codominanţă
кодомінува́ння

clorúră de poliviníl (bifeníl
policlorurát)
полівінілхлори́д (поліхлорвіні́л)

codificáre unificátă
юніко́д

clorúră de hidrogén
хлорово́день

codificáre bináră
дві́йкове кодува́ння

clorúră
хлори́д

codificárea mesájelor
кодува́ння повідо́млень

cloruráre
хлорува́ння

clorúră de var
хло́рне вапно́
clústere
кла́стери
cneáz
князь
coácere
спіка́ння
coacerváte
коацерва́ти
coáda-cálului
хвощі́
coaguláre
коагуля́ція
coagularea sấngelui
зсіда́ння кро́ві
coalíţia antihitlerístă
антигі́тлерівська коалі́ція
coárda cércului
хо́рда кру́га
coárda circumferínţei
хо́рда ко́ла
coárdă
хо́рда
coárde vocále
голосові́ зв’я́зки

códul genétic
генети́чний код
coeficiént
коефіціє́нт
coeficiént de asemănáre
коефіціє́нт поді́бності
coeficiént de frecáre al alunecării
коефіціє́нт тертя́ ко́взання

Colégiul
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coeficiént de rezisténţă
коефіціє́нт о́пору
coeficiént omotétic
коефіціє́нт гомоте́тії
coeficiéntul de performánţă (COP)
коефіціє́нт кори́сної ді́ї (ККД)
coeficiéntul monómului
коефіціє́нт одночле́на
coeficiéntul repáusului
коефіціє́нт спо́кою
coeficiéntul umiditắţii
коефіціє́нт зволо́ження
coeficiéntul unghiulár al tangéntei
кутови́й коефіціє́нт доти́чної
coeficiénţi binomináli
біноміа́льні коефіціє́нти
coercíţie de stat
держа́вний при́мус
coerénţă lógică a vorbírii
логі́чна послідо́вність мо́влення

Colégiul Malorús
Малоросі́йська коле́гія

codificáre
кодифіка́ція

colégiu
коле́гія

cód
ко́декс

colectór de práf
пилевло́влювач

cocsificáre
коксува́ння

colectivizáre
колективіза́ція

cocs
кокс

colectív de múncă
трудови́й колекти́в

cochilie
му́шля

colecistítă
холецисти́т

cobzár
кобза́р

colagén
колаге́н

cobált
ко́бальт

colaboraţioníst
колабораціоні́зм

coáste
ре́бра
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citochineză
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clorúra de viníl
вінілхлори́д

clasificáre populáră a informáţiei
фолксоно́мія

clorúra de metilamóniu
метиламо́ній хлори́д

clasificáre morfológică
морфологі́чна класифіка́ція

clorúra de fenilamóniu
феніла́моній хлори́д

clasificárea şírului de dáte
ранжи́рування ря́ду да́них

cloropláste
хлоропла́сти

clasificárea obiéctelor
класифіка́ція об’є́ктів

clorofórm
хлорофо́рм

clasificáre
класифіка́ція

clorofílă
хлорофі́л

clasicísm
класици́зм

clormetán
хлоромета́н

clásele númărului
кла́си числа́

clorít
хлори́т

clásă
клас

clorélă
хлоре́ла

clása unitắţilor
клас одини́ць

clorbenzén
хлоробензе́н

clása milioánelor
клас мільйо́нів

clorát
хлора́т

clása miliárdelor
клас мілья́рдів

clor
хлор

clása míilor
клас ти́сяч

clónă
клон

clámă
затиска́ч

clonáre
клонува́ння

civilizáţie
цивіліза́ція

cloacă
клоа́ка

ciupérci otrăvitoáre
отру́йні гриби́

clişéu
кліше́

ciupérci necomestíbile
неїстівні́ гриби́

clip
кліп

ciupérci comestíbile
їстівні́ гриби́

climă continentală
континента́льність клі́мату

ciumecăríe
чумакува́ння

clímă
клі́мат

citozól (hialoplásmă)
цитозо́ль (гіалопла́зма)

cliént de póştă
пошто́вий кліє́нт

citozină
цитози́н

cliént
кліє́нт

citotehnologíi
цитотехноло́гії

clíc dúblu
подві́йне кла́цання

citoschelét
цитоскеле́т

clicáre
кла́цання

citoplásmă
цитопла́зма

cleinoáde căzăcéşti
коза́цькі клейно́ди

citologíe
цитоло́гія

cleinoáde
клейно́ди

citochiníne
цитокіні́ни

cláster
кла́стер

citochinéză
цитокіне́з
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circuláţia atmosférică
циркуля́ція атмосфе́ри

cíclul acízilor tricarboxílici (cíclul
Krebs)
цикл трикарбо́нових кисло́т (цикл
Кре́бса)

circuítul substánţelor
колоо́біг речови́н

cíclu cu şáse mémbri
шестичле́нний цикл

cíclul cu cínci mémbri
п’ятичле́нний цикл
cíclul lui Calvin
цикл Ка́львіна
cíclu menstruál
менструа́льний цикл
cícluri tectónice
тектоні́чні ци́кли
cíclu símplu de viáţă
прости́й життє́вий цикл
cíclu vitál
життє́вий цикл
cifóză
кіфо́з
cífră octánică
окта́нове число́
cífre impáre
ци́фри непа́рні
cífre páre
ци́фри па́рні
cilí
ві́йки
cilíndru
цилі́ндр

circuláţia de mắrfuri (variábilă,
diúrnă, săptămânálă, lunáră,
anuálă)
вантажоо́біг (змі́нний, добови́й,
тижне́вий, мі́сячний, річни́й)
circuláţia (eleméntelor chímice,
substánţelor)
колоо́біг (хімі́чних елеме́нтів,
речови́н)
circuláţie atmosférică
атмосфе́рна циркуля́ція
circuláţie sangvínă mare
вели́ке ко́ло кровоо́бігу

citíre
C

circuláţie sangvină mícă
мале́ ко́ло кровоо́бігу
circumferínţă
ко́ло
circumferínţă circumscrísă
patrulatérului
ко́ло опи́сане навко́ло чотирику́тника
circumferínţă circumscrísă
poligónului
ко́ло опи́сане навко́ло многоку́тника
circumferínţă circumscrísă
triúnghiului
ко́ло опи́сане навко́ло трику́тника

citíre
чита́ння

circuítul oscilánt
колива́льний ко́нтур

citát
цита́та

circuítul exteriór al comérţului
зовнішньоторгове́льний оборо́т

cistítă
ци́ста

circuítul ápei în natúră
кругоо́біг во́ди в приро́ді

cisticerc
фі́на

ciocníre, coliziúne
зі́ткнення

ciróză
циро́з

cióc
дзьоб

circumvolúţii, circumvoluţiuni
зви́вини

cinetohóri
кінетохо́ри

circumstánţă
обста́вина

cinemátică
кінема́тика

circumscrípţie electorálă
ви́борчий о́круг

cincinál
п’ятирі́чка

circumferínţă înscrísă în triúnghi
ко́ло впи́сане в трику́тник

cimént
цеме́нт

circumferínţă înscrísă în poligón
ко́ло впи́сане в многоку́тник

cilvibratíl
джгу́тик

circumferínţă înscrísă în patrulatér
ко́ло впи́сане в чотирику́тник

cilíndru circulár drept
цилі́ндр кругови́й прями́й
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cíclu cu paramétru
цикл з пара́метром

chibrít
сірни́к

cíclu cu condíţie prealábilă
цикл з передумо́вою

chemosintéză
хемоси́нтез

ciclu cu condíţie posterioáră
цикл з постумо́вою

chemiluminescénţă
хемілюмінесце́нція

cíclu compús de viáţă
складни́й життє́вий цикл

chelicére
хеліце́ри

cíclu celulár
кліти́нний цикл

chéie
ключ

cíclu cardiác
серце́вий цикл

cheag
сичу́г

cíclu
цикл

chát
чат

ciclopropán
циклопропа́н

cetină
хво́я

cicloparafín
циклопарафі́н

cetăţeníe
громадя́нство

ciclón
цикло́н

cetăţeán
громадя́нин

cicloíd
цикло́їда

cetacée
китоподі́бні

ciclohexán
циклогекса́н

césiu
це́зій

ciclobután
циклобута́н

certificát
посві́дчення

cicloalcán
циклоалка́н

cerneálă
чорни́ло

cicatríce
ру́бець

cerínţă, órdin, instrúcţie
при́пис

„cíborgi”
«кі́борги»

cérere negatívă
негато́рний по́зов

cibernétică
кіберне́тика

cérere de revendicáre
позовна́ зая́ва

cianúră
ціані́д

cérere de căutáre
пошуко́вий за́пит

cianobactérii (cianoprocarióte)
ціанобакте́рії (ціанопрокаріо́ти)

cérere, recúrs
зве́рнення

chitínă
хіти́н

cerebél
мо́зочок

chiroptere
рукокри́лі

cérc unitár
одини́чне ко́ло

chimíe anorgánică
неоргані́чна хі́мія

cércul máre al sférei
вели́кий круг ку́лі

chimíe
хі́мія

cerc polár
поля́рне ко́ло

chimicále tóxice
отрутохіміка́т

cercetáre istórică
істори́чне дослі́дження

chilométru cub
кубі́чний кіломе́тр

cercetáre comportamentálă
дослі́дницька поведі́нка

chihlimbár
буршти́н

cercetárea fúncţiei
дослі́дження функції
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céntrul circumferínţei
центр ко́ла

celúle reproductíve
репродукти́вні кліти́ни

céntrul cércului
центр кру́га

celule (receptoare) cu cili
волоско́ві (реце́пторні) кліти́ни

céntrul actív
акти́вний центр

celúle intermediáre
проміжні́ кліти́ни

céntru de omotetíe
центр гомоте́тії

celúle glanduláre
залози́сті кліти́ни

céntru celulár
кліти́нний це́нтр

celúle epitelio-musculáre
епітеліа́льно-м’я́зові кліти́ни

centromér
центроме́ра

celúlă electrónică
комі́рка електро́нна

centriól
центріо́ля

celúlă curéntă
пото́чна кліти́нка (комі́рка)

centrifúgă
центрифу́га

celúlă centrálă
центра́льна кліти́на

celúle secretoáre
секре́торні кліти́ни
celúle sexuále (gaméţi)
стате́ві кліти́ни (гаме́ти)

cercetare
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céntrul circumferínţei circumscrís
unúi triúnghi
центр ко́ла опи́саного навко́ло
трику́тника

cercetáre
дослі́дження

centrifugáre
центрифугува́ння

cerc de curént alternatív
ко́ло змі́нного стру́му

centrálă termoeléctrică (CTE)
теплоелектроцентра́ль (ТЕЦ)

cerc
круг

centrálă térmică (CT)
теплова́ електроста́нція (ТЕС)

cerámică
кера́міка

cenúşă vulcánică
вулкані́чний по́піл

centrálă hidroeléctrică
de acumuláre (CHEA)
гідроакумуляці́йна електроста́нція
(ГАЕС)

cenúşă
по́піл

centrálă geotermálă
геотерма́льна електроста́нція

céntru respiratór
ди́хальний центр

centrálă atómo-eléctrică (CAE)
а́томна електроста́нція

céntrul simetríei
центр симе́трії

centràlă elèctrică eoliànă (CEO)
вітрова́ електроста́нція (ВЕС)

céntrul sférei
центр ку́лі

centimétru pătrát
квадра́тний сантиме́тр

céntrul poligónului regulát
центр пра́вильного многоку́тника

centimétru cub
кубі́чний сантиме́тр

céntrul poliédrului regulát
центр пра́вильного многогра́нника

cenofóbi
ценофо́би

céntrul óptic
опти́чний це́нтр

cenofíli
ценофі́ли

céntrul máselor
центр мас

celuloză
кліткови́на

céntrul de reácţie
реакці́йний центр

celúle urzicătoare
жалкі́ кліти́ни

céntrul de greutáte
центр ваги́

celúle stomátice
продихо́ві кліти́ни

céntrul circumferínţei înscríse
în triúnghi
центр ко́ла впи́саного в трику́тник

celúle stem
стовбуро́ві кліти́ни
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câmp electrostátic
електростати́чне по́ле

căile ascendénte ale măduvei
spinării
висхідні́ шляхи́ спинно́го мо́зку

câmp electric rotatív
ви́хрове електри́чне по́ле

cădére líberă
ві́льне паді́ння

cấmp eléctric
електри́чне по́ле

cădérea rấului
паді́ння рі́чки

câmp din rezerváţie (tract)
запові́дне уро́чище

cădérea frúnzelor, desfrunzíre
листопа́д

căldúra generatoáre de áburi
теплота́ пароутво́рення

C

căldúra de topíre
теплота́ пла́влення

căderea

căi respiratórii
ди́хальні шляхи́

căldúră de combústie
теплота́ згоря́ння
călíre
тверді́ння
cărămídă
це́гла
cărbúne
вугі́лля
cărbúne activát
активо́ване вугі́лля
cărbúne de lemn
деревне́ вугі́лля
cărbúne de pămấnt
кам’яне́ вугі́лля
căsătoríe
шлюб
cătún
ху́тір

câmpíi primáre, secundáre
рівни́ни перви́нні, втори́нні
câmpíi rezerváte
запові́дні уро́чища
câmp magnétic
магні́тне по́ле
câmp sălbátic
Ди́ке по́ле
cấmpul magnétic al Pămấntului
магні́тне по́ле Земл́і
cântár
терези́
cântăríre
зва́жування
cât
ча́стка
cât incomplét
ча́стка непо́вна
ceá mái símplă ecuáţie
trigonométrică
рівня́ння найпрості́ше
тригонометри́чне
ceás biológic
біологі́чний годи́нник
ceátă (unitáte de lúptă)
дружи́на

cei mai véchi oámeni (arhantrópi),
oameni străvechi
найдавні́ші лю́ди (архантро́пи)

căzăcíme líberă
«ві́льне коза́цтво»

cefalotoráce
головогру́ди

căzăcímea ucraineánă
украї́нське коза́цтво

cedarea electrónilor
віддава́ння електро́нів

căzăcímea Kieveánă
Ки́ївська коза́ччина

cécum, cec intestinal
сліпа́ ки́шка

căzăcímea de jos
низове́ коза́цтво

ceáţă
тума́н

căutáre temátică
темати́чний по́шук

câmp
по́ле
câmp cu lístă
по́ле зі спи́ском
câmp de încărcáre punctifórmă
по́ле то́чкового заря́ду
câmp de text (cấmpul
de introdúcere)
те́кстове по́ле (по́ле вве́дення)

cel mái máre divizór común
найбі́льший спі́льний дільни́к
cel mái mic multíplu común
найме́нше спі́льне кра́тне
celofán
целофа́н
celúlă
кліти́на

24

cauciúc; gúmă
гу́ма

Cártea Róşie a Ucraínei
Черво́на кни́га Украї́ни

catodoluminescénţă
катодолюмінісце́нція

Cártea Róşie
Черво́на кни́га

catód
като́д

cárte, agéndă
кни́га

catión
катіо́н

carnasier
хи́жий зуб

catétă
ка́тет

cariotíp
каріоти́п

Cártea Vérde
Зеле́на кни́га
Cártea Vérde a Ucraínei
Зеле́на кни́га Украї́ни
cartél
карте́ль
cartiláj
хрящ
cartografiérea modélului în báza
de dáte
відобра́ження моде́лі на ба́зу да́них
cartúş
ка́ртридж

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

cázul
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cauciúc divinilát
дивіні́ловий каучу́к
cauciúc sintétic
синтети́чний каучу́к
cavitáte
порожни́на
cavitátea bucálă
ротова́ порожни́на

cavitátea mantálei
манті́йна порожни́на

cásă de copíi de tip familiál
дитя́чий буди́нок сіме́йного ти́пу

cavitátea intestinálă
кишко́ва порожни́на

casáţie
каса́ція

cázul genitív
родови́й відмі́нок

categoríi semántice
гру́пи слів за зна́ченням

caz nominatív
називни́й відмі́нок

categorie sistemátică
системати́чна одини́ця

cáz locatív
місце́вий відмі́нок

categoríe gramaticálă
грамати́чна катего́рія

cáz instrumentál
ору́дний відмі́нок

categoría impersonalitắţii
катего́рія безособо́вості

cáz datív
дава́льний відмі́нок

catastrófă tehnogénă
техноге́нна катастро́фа

cazán
коте́л (ото́чення)

catastrófa Kieveánă
Ки́ївська катастро́фа

caz acuzatív
знахі́дний відмі́нок

catalóg
катало́г

cazáci înregistráţi
реєстро́ве коза́цтво

catalizatór biológic
біологі́чний каталіза́тор

cazác
коза́к

catalizatór
каталіза́тор

cáz
відмі́нок

catabolísm (disimiláre)
катаболі́зм (дисиміля́ція)

cavitáte nazálă
носова́ порожни́на

cástă
ка́ста

cavitátea pleurálă
плевра́льна порожни́на

cascádă
водоспа́д
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cáncerul glandei mamare
рак моло́чної за́лози
cáncerul prostátei
рак проста́ти
canini
і́кла

cancerul
C

canión
каньйо́н
cantitátea de dáte
о́бсяг да́них
cantitátea de electricitáte
кі́лькість еле́ктрики
cantitátea de informáţie
кі́лькість інформа́ції
cantitátea de substánţă
кі́лькість речовини́
cantitátea precipitáţiilor
кі́лькість о́падів
cantitắţi scaláre
скаля́рні величи́ни
caolín
као́лін
cap, extrimitáte, punct extrém
мис
capacitáte
мі́сткість

caractére (sémne) sexuále
secundáre
втори́нні стате́ві ознаки
caractere sexuale primare
стате́ві озна́ки перви́нні
caractere sexuale secundare
стате́ві озна́ки втори́нні
caractér impersonál
безособо́вість
caractér intermediár moştenít
проміжни́й хара́ктер успадкува́ння
característica osciláţiilor
характери́стика колива́нь
característica súnetului
характери́стика зву́ку
característica úndelor
характери́стика хвиль
característică
характери́стика
carantínă
каранти́н
caravélă
караве́ла
carbíd, carbúră de calciu
карбі́д

carioplásmă
каріопла́зма

caractér amfotér
амфоте́рність

cariochinéză
каріокіне́з

caractér
хара́ктер

cárie
ка́рієс

capsúlă mucoásă
слизова́ ка́псула

carénă
кіль

caprón
капро́н

cardiomiocíte
кардіоміоци́ти

capitalísm
капіталі́зм

cardiográf
кардіограф

capiláre
капіля́ри

carborúndum
карбо́рунд

capacitáte pulmonáră vitálă
життє́ва є́мність леге́нів

carbonizáre
обву́глювання (обву́глення)

capacitáte de reácţie
реакці́йна зда́тність

carbonát
карбона́т

capacitáte civílă
циві́льна дієзда́тність

carbonári
карбона́рії

capacitátea jurídică civílă
циві́льна правозда́тність

carbón
карбо́н

capacitátea de fixáre
вити́снювальна зда́тність

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

capacitátea de căldúră
теплоє́мність

capacitátea de a comíte delícte
деліктозда́тність

22

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 300
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

C
caliciu
ча́шечка

cấntece sócio-tradiţionále
суспі́льно-побуто́ві пісні́

cálea spre fişiér
шлях до фа́йлу

cấntece istórice
істори́чні пісні́

cálea extensívă de dezvoltáre
екстенси́вний шлях ро́звитку

cấntec de leágăn
колиско́ва

cálculul confórm ecuáţiei chímice
розраху́нок за хімі́чним рівня́нням

cấntec
пі́сня

calculatór tablétă
планше́тний комп’ю́тер

cấmpurile páginii
поля́ сторі́нки

calculatór personál
персона́льний комп'ю́тер

cấmpul chéie (identificatór)
ключове́ по́ле (ідентифіка́тор)

calculatór la distánţă
відда́лений комп’ю́тер

cấmpul adevắrului predicátelor
о́бласть і́стиності предика́тів

cấntec populár
наро́дна пі́сня

cánă
C

califát
халіфа́т

Cabinétul de Miníştri al Ucraínei
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни

caligrafíe
калігра́фія

cabotáj
кабота́ж

caloríe
кало́рія

cache-ul díscului
кеш ди́ску

calótă sférică
кульови́й сегме́нт

cáching-ul dátelor
кеширува́ння да́них

cálus
ка́лус

cádmiu
ка́дмій

calvinísm
кальвін́ізм

calambúr
каламбу́р

cámătă
лихва́рство

calatídiu; inflorescénţă
ко́шик

cámbiu
ка́мбій

cálc
ка́лька

cámpos
ка́мпос

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

canál digestív
травни́й кана́л
canále de irigáre, de secáre,
navigaţionále
кана́ли зро́шувані, осу́шувальні,
суднопла́вні
canále de transmítere a dátelor
кана́ли передава́ння да́них
canále semicirculáre
півко́лові кана́ли
canálul spinál
спинномозкови́й кана́л

calculatór, maşínă electrónică
de cálcul
комп'ю́тер, ЕОМ (електро́нна
обчи́слювальна маши́на)

cánă de porţelán
порцеля́нова ча́шка
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butónul de comándă
кома́ндна кно́пка

brúmă
па́морозь

butón rádio
перемика́ч

brówser
бра́узер

buclét
букле́т

bugét de stat
держа́вний бюдже́т

B

búffer-ul de schímb (memórie
tampón)
буфе́р о́бміну

browser

budísm
Будди́зм

búlă de gaz
бу́льбашка га́зу
búlbi
бульбоцибули́на
buletín
бюлете́нь
bumbác
баво́вна
búnă vecinătáte
добросусі́дство
burghezíe
буржуазі́я
burlésc
бурле́ск
búrniţă
мря́ка
búrsă de valóri
фо́ндова бі́ржа
butadiénă
бутадіє́н
bután
бута́н
butanál (aldehídă butírică)
бутана́ль
butanól
бутано́л (бути́ловий спирт)
butáş
відру́б
butáşi
живці́
buténă
буте́н
butíl
бути́л
butín
бути́н
butón
кно́пка
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botezáre
хре́щення

blastúlă
бла́стула

botánică
бота́ніка

blastomére
бластоме́ри

bót
мо́рда

biurétă
бюре́тка

bor
бор

bít
біт

bómbe vulcánice
вулкані́чні бо́мби

bísmut
бі́смут

bolşevíci
більшовики́

bisérică gréco-católică
гре́ко–като́лицька (уніа́цька) це́рква

bóli invázive
інвазі́йні хворо́би

bisérică autocefálă
автокефа́льна це́рква

bóli infecţioáse
інфекці́йні хвороби

bisectórul únghiului diédru
бісе́ктор двогра́нного ку́та

bóli endémice
ендемі́чні захво́рюванння

bisectoárea únghiului únui triúnghi
бісектри́са кута́ трику́тника

bloc militár-polític
військо́во–політи́чний блок
bloc mişcătór
рухо́мий блок
bloc staţionár
нерухо́мий блок
blóg
блог
blógger
бло́гер
blogosféră
блогосфе́ра
boála Alzhéimer
хворо́ба Альцге́ймера
boála de bronz
бро́нзова хворо́ба
boála lui Basedow
базе́дова хворо́ба
boála Párkinson
хворо́ба Паркінсо́на
boala somnului
со́нна хворо́ба
bogăţía vorbírii
бага́тство мо́влення

broşúră
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B

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

broşúră
брошу́ра

bóli ecológice
екологі́чні захво́рювання

bronhióle
бронхіо́ли

boişte, bătaia peştilor
не́рест

brónhii
бро́нхи

boiéri
боя́ри

bromúră de metíl
бромомета́н

bogăţíi subteráne minerále
мінера́льно-сирови́нні ресу́рси
(кори́сні копа́лини)
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bázele
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B

binómul lui Newtón
біно́м Ньюто́на

bazín, rezervór de ápă, lac
de acumuláre
водосхо́вище

binóm
двочле́н

bazicitáte
осно́вність

binár
біна́рний

báze purínice
пури́нова осно́ва

bimoleculár
бімолекуля́рний

bázele trapézului
осно́ви трапе́ції

bilión, miliárd
більйо́н

bázele TIC
осно́ви МКТ

bilingvísm
білінгві́зм

bázele prísmei
осно́ви при́зми

bazín fluviál
річкови́й басе́йн
bazínul oceánului
басе́йн океа́ну
bazínul rấului
басе́йн рі́чки
bazínul scúrgerii interioáre
басе́йн вну́трішнього сто́ку
béc cu incandescénţă
ла́мпа розжа́рення
bédland, terénuri réle
бе́дленд
béntos
бе́нтос
benzén
бензе́н
benzénic (inél, nucléu)
бензе́нове (кільце́, ядро́)

bioacústică
біоаку́стика
biocenóză
біоцено́з
biochimíe
біохі́мія
biodiversitáte
біорізномані́ття
biofízică
біофі́зика
biogeocenóză
біогеоцено́з
biogeografía
біогеогра́фія
biografíe
біогра́фія
biologíe
біоло́гія
biologíe moleculáră
молекуля́рна біоло́гія

biróu on-líne
онлайн-о́фіс

bílă electrónică
шар електро́нний

bir, dáre
данина́

bílă
жовч

biotóp
біото́п

bifidobactérii
біфідобакте́рії

biotehnologíi
біотехноло́гії

Bíblia
Бі́блія

biosintéză
біоси́нтез

beţişór de stíclă
скляна́ па́лочка

biosféră
біосфе́ра

bertholízi
бертолі́д

biorítm
біори́тми

beríliu
бери́лій

biomembráne
біомембра́ни

berilát
берила́т

biomásă
біома́са

bérgstrih
бе́ргштрих

biomása primáră
перви́нна біома́са

benzínă (péntru aviáţie,
automobíle)
бензи́н (авіаці́йний, автомобі́льний)
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B
bastonaşe
па́лички (фотореце́птори)

báie de ápă
водяна́ ба́ня

baskákov
баска́к

bacteriologíe
бактеріоло́гія

barométru
баро́метр

bacteriofág
бактеріофа́г

„barócul căzăcésc”
«коза́цьке баро́ко»

bactérii nitrificatoáre
нітрифіку́ючі бакте́рії

baróc
баро́ко

bactériile láctice
молочноки́слі бакте́рії

báriu
ба́рій

bactérii de nodozidăţi
бу́льбочкові бакте́рії

baríl
ба́рель

bactérii
бакте́рії

bázele
B

bauxítă
бокси́т

baládă
бала́да

báza cónului
осно́ва ко́нуса

balánţă de torsiúne
крути́льні терези́
Bánca europeánă de reconstrúcţie
şi dezvoltáre
Європе́йський банк реконстру́кції
та ро́звитку (ЄБРР)
Bánca internaţionálă péntru
reconstrúcţie şi dezvoltáre (BIRD)
Міжнаро́дний банк реконстру́кції
і ро́звитку (МБРР)
Bánca Naţionálă a Ucraínei
Націона́льний банк Украї́ни

báza de cunoştínţe
ба́за зна́нь
báza de dáte
ба́за да́них
báza frúnzei
осно́ва листка́
báza paralelipipédului
dreptunghiulár
осно́вна власти́вість прямоку́тного
паралелепі́педа
báza perpendiculárei
осно́ва перпендикуля́ра

báncă
банк

báza piramídei
осно́ва пірамі́ди

bándă
стрі́чка

báza putérii
основа́ сте́пеня

banduríst, cântăréţ la bandúră
бандури́ст

báza triúnghiului isoscél
осно́вна власти́вість рівнобе́дреного
трику́тника

bára de deruláre
сму́га прокру́чування (горта́ння)

bázele cilíndrului
осно́ви цилі́ндра

barháne
барха́ни

báze ce conţín azót
нітрогеновмі́сні осно́ви

barbarísm
варвари́зм

báză orgánică
органі́чна осно́ва

báră de tásk-uri
пане́ль завда́нь

báză gramaticálă a propozíţiei
грамати́чна осно́ва ре́чення

báră de méniu
рядо́к меню́

báză
осно́ва

báră de dirijáre
пане́ль керува́ння
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autotrofi
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A

azotát de sódiu
на́трієва селі́тра

avangardísm
авангарди́зм

azotát de potásiu
ка́лійна селі́тра

auxíne
ауксини́

azotát de amóniu
амоніа́чна селі́тра

autozómi
аутосо́ми

azotát
нітра́т

autovoínţă
сваві́лля

azót; nitrogén
азо́т

autotrófi
автотро́фи

avicultúră
птахівни́цтво
avitaminoză
авітаміно́з
avocát
адвока́т
áxa abscíselor
вісь абсци́с
áxa aplicátelor
вісь апліка́т
áxa cónului
вісь ко́нуса
axá magnétică a Pămấntului
магні́тна вісь Землі́
áxa óptică principálă
головна́ опти́чна вісь
áxa ordonátelor
вісь ордина́т
áxa rắului
вісь зла
áxa státului
держа́ви вісь
áxă a córpului de rotáţie
вісь ті́ла оберта́ння
áxă de simetríe
вісь симе́трії
áxă óptică alăturátă
побі́чна опти́чна вісь
axióma dréptelor paraléle
аксіо́ма парале́льності прями́х
axiómă
аксіо́ма
axiómele probabilitắţii
аксіо́ми ймові́рності
axón
аксо́н
axonometríe
аксономе́трія
ázimut adevărát, magnétic
ази́мут ді́йсний, магні́тний
azonalitáte
азона́льність

16

asurzírea consoánelor
оглу́шення (оглуша́ння) при́голосних
aşezárea polítică, económică
şi geopolítică
полі́тико-географі́чне і геополіти́чне
поло́ження
aşezárea prímilor oámeni
стоя́нка пе́рвісних люде́й
aşezáre cu tráiul
розсе́лення насе́лення
aşezáre económico-geográfică
еконо́міко-географі́чне поло́ження
aşezáre speciálă
спецпосе́лення
aşteptắri matemátice
математи́чне сподіва́ння

atómul (primár, secundár, terţiár,
cuaternár) eleméntului chímic
а́том (перви́нний, втори́нний,
трети́нний, четверти́нний) хімі́чного
елеме́нта
atómul primár de carbón
перви́нний а́том карбо́ну
atómul terţiár de carbón
трети́нний а́том карбо́ну
atrácţie
притяга́ння
atribút
озна́чення

A

atribútul fişiérului
атрибу́т фа́йлу
átriu, auricul
передсе́рдя

autoapríndere, autoinflamárea
substánţei
самозайма́ння речовини́

ateliér electrónic (virtuál)
електро́нний (віртуа́льний) пра́ктикум

autoadministratóri
самості́йники

ateísm
атеї́зм

australopitecíne
австралопіте́ки

atămăníe
отама́нщина

áur
а́урум

atavísme
атаві́зми

audiére
аудіюва́ння

atamán de tábără
кошови́й отама́н

atrofía múşchilor
атрофі́я м’я́зів

atác, încălcáre
посяга́ння

ateliére meşteşugăréşti
цехи́ ремісни́чі
aténţie
ува́га
aterioscleróză
атеросклеро́з
atlás electrónic
електро́нний а́тлас
atmosféră
атмосфе́ра
atól
ато́л

autotomie
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autobiografíe
автобіогра́фія
autocraţíe (absolutísm)
самодержа́вство (абсолюти́зм)
autocromozómi
аутохромосо́ми
autofagíe
аутофа́гія
autoguvernáre locálă
місце́ве самоврядува́ння
autonomíe
автоно́мія

autotomié
самокалі́цтво

atómul mobíl de hidrogén
рухли́вий а́том гідроге́ну

autoritarísm
авторитари́зм

atóm marcát
мі́чений а́том

autonomizáţie
автономіза́ція

atómic
атома́рний

autonomíşti
автономі́сти

atóm cuaternár al carbónului
четверти́нний а́том карбо́ну

autonomíe naţionál-teritoriálă
націона́льно–територіа́льна автоно́мія

atóm
а́том
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aria
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A

asociativitáte
асоціати́вність

ARN de transport (ARNt)
тра́нспортна РНК (ТРНК)

asimptótă verticálă
асимпто́та вертика́льна

armoníe, eufoníe
милозву́чність

asimptótă orizontálă
асимпто́та горизонта́льна

armáta zaporojeánă
Ві́йсько Запоро́зьке

asimptótă óblică
асимпто́та похи́ла

aritmíe
аритмі́я

asimptótă
асимпто́та

aristocraţíe
аристокра́тія

asimiláre (anabolísm)
асиміля́ція (анаболі́зм)

áripă
крило́

asimetríe
асиме́трія

aridizáţie
аридиза́ція

asiguráre funciáră
землезабезпе́ченість

ária triúnghiului dreptúnghic
пло́ща прямоку́тного трику́тника

ascaridă
аскари́да

ária triúnghiului
пло́ща трику́тника

asáltul Chórtkiv
Чорткі́вська офензи́ва

aria trapezului curbilíniar
криволіні́йна трапе́ція пло́ща

ARN ribozómal
рибосо́мна РНК
ARN-ul mesagér
інформаці́йна РНК (іРНК)
aromátă (substánţă)
запашна́ (речовина́)
aromatizárea petrólului
ароматиза́ція на́фти
aromorfóză
ароморфо́з
arsén
арсе́н
arsúră (térmică, chímică)
о́пік (термі́чний, хімі́чний)
artére
арте́рії

Asociáţia de Líber Schímb NordAmericánă (NAFTA)
Північноамерика́нська асоціа́ція
ві́льної торгі́влі (НАФТА)
Asociáţia económică AsiáticoPacífică
Азіа́тсько-Тихоокеа́нське економі́чне
співтовари́ство (АТЕС)
asociáţie
асоціа́ція
asociáţie comerciálă
госпо́дарське товари́ство
asociaţii vegetále artificiále
шту́чні росли́нні угрупо́вання
asociérea molecúlelor
асоціа́ція моле́кул

astroídă
астро́їда

arzărót
пальни́к

ástm brónşic
бронхіа́льна а́стма

artrită
артри́т

astigmatísm
астигмати́зм

artimétică
арифме́тика

astenosféră
астеносфе́ра

articuláţie
сугло́б

astatíniu
аста́т

articuláre
артикуля́ція

aspéct perfectív (al vérbului)
доко́наний вид

artícol
арти́кль

aspéct imperfectív
недоко́наний вид

arterióle
артеріо́ли

aspéct exteriór (al substánţelor,
améstecurilor)
зо́внішній ви́гляд (речовини́, су́міші)

artére coronáre
корона́рні арте́рії
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apozíţii
уто́чнюючі чле́ни ре́чення
aproximáre
апроксима́ція
aptitúdini
зді́бності
ar
со́тка
aranjárea (amenajárea) tastatúrii
розкла́дка клавіату́ри
árbore brónşic
бронхіа́льне де́рево
árborele variántelor posíbile
де́рево можли́вих варіа́нтів
arccósinus
аркко́синус
arccótangentă
арккота́нгенс
árc elećtric
електри́чна дуга́
arc refléx
рефлекто́рна дуга́
arcsínus
аркси́нус
arctangéntă
аркта́нгенс
árcul circumferínţei
дуга́ ко́ла
árdere
згоря́ння
árderea (mineréurilor)
випа́лювання (руди́)
areál
ареа́л
arénă
аре́н
aréndă, chiríe
оре́нда
areométru
арео́метр
arést administratív
адміністрати́вний аре́шт
argáţi
сме́рди
argílă
гли́на

argínt (nitrát, bromúră, iodúră,
oxíd, clorúră)
арґе́нтум (нітра́т, бромі́д, йоди́д,
окси́д, хлори́д)
argón
арго́н
argumént
аргуме́нти
arguméntul fúncţiei
аргуме́нт фу́нкції
arhaísm
архаї́зм

aria
A

arhaísme
застарі́лі слова́
arhebactérii (archee)
архебакте́рії (архе́ї)
arheologíe
археоло́гія
arheoptérix
археопте́рикс
arhipelág
архіпела́г
arhitectúra calculatórului
архітекту́ра комп’ю́тера
arhitectúra sistémului informátic
архітекту́ра обчи́слювальної систе́ми
arhivárea
архіва́ція
arhivárea fişiérelor
архівува́ння фа́йлів
arhivatóri
архіва́тори
arhívă
архі́в
ária
пло́ща
ária cércului
пло́ща кру́га
ária dreptúnghiului
пло́ща прямоку́тника
ária paralelográmului
пло́ща паралелогра́ма
ária pătrátului
пл́оща квадра́та
ária poligónului
пло́ща многоку́тника

ária trapézului
пло́ща трапе́ції

argintíu
срі́бний

ária supraféţei paralelipipédului
dreptunghiulár
пло́ща пове́рхні прямоку́тного
паралелепі́педа

argínt
арґе́нтум
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A

apoziţíe
при́кладка

ápă de vár
вапня́на вода́

apotéma piramídei
апофе́ма пірамі́ди

ápă de cristalizáre
кристалізаці́йна вода́

apostróf
апо́стро́ф

ápă de clor
хло́рна вода́

apoptóză
апопто́з

ápă carbogazoásă (băutúră)
газо́вана вода́ (напі́й)

aplicáţie
застосу́нок

ápă brómică
бро́мна вода́

aplicáta púnctului
апліка́та то́чки

ápă amoniacálă
амоніа́чна вода́

aplicárea légii
правозастосува́ння

apatít
апати́т

aplicárea identitắţilor
застосува́ння тот́ожностей

apártheid
апарте́їд

aplicárea derivátei la demonstrárea
inegalitắţilor
застосува́ння похідно́ї до дове́дення
нері́вностей

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

aplicárea cercetắrii fúncţiei
застосува́ння дослі́дження фу́нкцій

aparatul lacrimal
слі́зний апара́т

apicultúră
бджільни́цтво

aparátul (compléxul) Golgi
апара́т (ко́мплекс) Го́льджі

ápe subteráne
підзе́мні во́ди

aparát otolític
отолі́товий апара́т

apendicítă
апендици́т

aparát Gólgi
ко́мплекс Го́льджі

apéndice
апе́ндикс

aparát genitál, sistem genital
стате́ва систе́ма

ápe interstatále
міжпла́стові во́ди

aparát fotográfic
фотоапара́т

ápe freátice
ґрунтові́ во́ди

aparát fonatór
мо́вний апара́т

ápe efluénte
стічні́ во́ди

ápe arteziáne
артезіа́нські во́ди

aparáte de introdúcere
şi de extrágere a informáţiei
при́строї вве́дення та ви́ведення
інформа́ції

apărătór de drépturi
правозахисни́к

aparát de stat
апара́т держа́ви

apăráre legítimă
необхі́дна оборо́на

aparát de proiécţie cinematográfică
кіноапара́т

apărárea onoárei, demnitắţii
şi reputáţiei unéi persoáne
за́хист че́сті, гі́дності та ділово́ї
репута́ції осо́би

aparát de proiécţie
проекці́йний апара́т

aparát de contáct; reactór catalític
конта́ктний апара́т

apă líberă
ві́льна вода́

aparát bucál
ротови́й апара́т

ápă legátă
зв’я́зана вода́

aparát
при́лад

ápă gudronátă de suprafáţă
надсмо́льна вода́

ánul Africii
рік А́фрики

aparát vestibulár
вестибуля́рний апара́т
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analizatór
аналіза́тор
analíză
ана́ліз
analíză calitatívă
я́кісний ана́ліз
analíză spectrálă
спектра́льний ана́ліз
analogía dréptului
анало́гія пра́ва
analogía légii
анало́гія зако́ну
analogíe
анало́гія
anatomíe
анато́мія
anchetatór
слі́дчий
anchétă
дізна́ння
anchétă prejudiciáră
досудо́ве слі́дство
andegráund
андегра́унд
an de lumínă
світлови́й рік
anecdótă
гуморе́ска
anemíe
анемі́я (малокро́в'я)

animále de férmă, animale
domestice
сві́йські твари́ни
animále secundar acvatice
вторинново́дні твари́ни
animáţie
аніма́ція

A

anizogamíe
анізога́мія

anulá

anión
аніо́н

anód
ано́д
anóxică (atmosféră)
безкисне́ва (атмосфе́ра)
anşlús
а́ншлюс
antét
рядо́к за́головка
antibiótice
антибіо́тики
antichitáte
анти́чність
anticiclón
антицикло́н
anticodón
антикодо́н
anticórp
антиті́ло
antigél
антифри́з

anulá
відміни́ти

animale bistraficate
двошаро́ві твари́ни

antroponím
антропо́нім

animále-bioreactoáre
твари́ни-біореа́ктори

antropologíe
антрополо́гія

anilínă
анілі́н

antropogenéză
антропоген́ез

anhídru
безво́дний

antoním
анто́нім

anhidrídă
ангідри́д

antitéză
антите́за

angiospérme (plante cu flóri)
покритонасі́нні (квітко́ві)

antisemitísm
антисеміти́зм

angínă
ангі́на

antipartículă
античасти́нки

angajamént
зобов’я́зання

antimóniu
сти́бій

anexiúne
ане́ксія

antigén
антиге́н

anemométru
анемо́метр
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A

aminoacízi esenţiáli
незамі́нні амінокисло́ти

aluminát
алюміна́т

aminoacízi
амінокисло́ти

altoirea plántelor
ще́плення росли́н

aminoacíd (înlocuíbil, de neînlocuít)
амінокислота́ (замі́нна, незамі́нна)

altói
прище́па

amínă aromátică
аромати́чний амі́н

alternánţa súnetelor
чергува́ння зву́ків

amínă
амі́н

alpáca, argínt germán
мельхіо́р

amiláză
аміла́за

alotropíe
алотро́пія

amidón, crohmál
крохма́ль

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

amíbă dizentérică
дизентері́йна аме́ба

aliniére
вирі́внювання

amíbă
аме́ба

alimentáţie raţionálă
раціона́льне харчува́ння

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

alimentaţie excesívă
надмі́рне харчува́ння

améstec omogén (sistém)
гомоге́нна су́міш (систе́ма)

alimentáţie aeriánă
пові́тряне жи́влення

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

amitóză
аміто́з
amoniác
амоніа́к
amóniu (carbonát acíd, hidroxíd,
carbonát, nitrát, nitrít, sulfát,
clorúră)
амо́ній (гідрогенкарбона́т, гідрокси́д,
карбона́т, нітра́т, нітри́т, сульфа́т,
хлори́д)
amorfísm
амо́рфність
amplitúdinea osciláţiei armónice
ампліту́да гармоні́чного колива́ння

analíza cantitatívă
кі́лькісний ана́ліз

améstec nitrát
нітру́юча (нітрува́льна) су́міш

anáforă
ана́фора

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

anafáză
анафа́за

améstec explozív
вибухо́ва су́міш

anaerób
анаеро́би

améstec de reácţie
реакці́йна су́міш

anacronísm
анахроні́зм

améstec chímic
рівнова́жна су́міш

anabolísm (asimiláre)
анаболі́зм (асиміля́ція)

amestecáre
перемі́шування

anabióză
анабіо́з

améndă
штраф

amplitúdinea osciláţiilor
temperatúrilor
ампліту́да колива́ння температу́р

amenajáre, aranjáre
ве́рстка
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alcalíno-pământós (elemént,
metál)
лужноземе́льний (елеме́нт, мета́л)
alcáliu; báză alcalínă
луг
alcaloízi
алкало́їди
alcán
алка́н
alchénă
алке́н
alchil
алкі́л
alchimíe
алхі́мія
alchínă
алкі́н
alcool aldehidrogenic
альдегідоспи́рт
alcoolát
алканоля́т
alcoól de lemn
деревни́й спирт
alcoól denaturát
денатуро́ваний спирт
alcoól (de vin, de lemn, etílic,
metílic, amoniác, monatómic,
diatómic, triatómic, saturát, primár,
secundár)
спирт (ви́нний, деревни́й, ети́ловий,
мети́ловий, нашати́рний,
одноа́томний, двоа́томний,
триа́томний, наси́чений, перви́нний,
втори́нний)

alélă
але́льні ге́ни
alélă dominántă
доміна́нтний алель
alélă recesívă
рецеси́вний але́ль
aléle letále
лета́льні але́лі
alelísm multíplu
множи́нний алелі́зм
alergéni
алерге́ни

alimentáţia
A

alergíe
алергі́я
alfabét
алфаві́т
alfabét chirílic
кири́лиця
alfabétul latín
лати́ниця
álge
во́дорості
algébra
а́лгебра
álge brúne
бу́рі во́дорості
álge diatomée
діато́мові во́дорості
álge monoceluláre
однокліти́нні во́дорості
álge róşii
черво́ні во́дорості
álge vérzi
зеле́ні во́дорості

algorítmi cíclici
циклі́чні алгори́тми

alcoól terţiár
трети́нний спирт

algorítm
алгори́тм

alcoól téhnic
техні́чний спирт

alimentáţia rấului
жи́влення рі́́чки

alegoríe
алего́рія

alimentáre míxtă
змі́шане жи́влення

alégeri
ви́бори

alimentáre echilibrátă
збалансо́ване харчува́ння

alége
ви́брати

alienárea proprietắţii
відчу́ження майна́

al dóilea sistém de semnalizáre
дру́га сигна́льна систе́ма

aliáj
сплав

al dóilea front
«Дру́гий фро́нт»

algorítmi ramificáţi
розгалу́жені алгори́тми

aldehídă acétică
о́цтовий альдегі́д

algorítmi liniári
ліні́йні алгори́тми

aldehídă
альдегі́д
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A

aglomerát
агломера́т

adunáre
додава́ння

agitáţie
стру́шування

adsórbţie
адсо́рбція

agitáre, zguduíre
збо́втування

adrésă electrónică
електро́нна адре́са

agenţi patogeni
збу́дники хворо́б

adresáre
зверта́ння

adunáre, impózit
збір
adunárea frácţiilor ordináre
додава́ння звича́йних дро́бів
adunárea frácţiilor zecimále
додава́ння десятко́вих дро́бів
adunárea númerelor míxte
додава́ння мі́шаних чи́сел
adunárea polinoámelor
додава́ння многочле́нів
advérb
прислі́вник
áer
пові́тря
áer cu héliu
ге́лієве пові́тря
aerób
аеро́би
aeronaútică
повітропла́вання
aeropórturi-hábi
аеропо́рти-ха́би

aglomeráţie industriálă
агломера́ція промисло́ва
aglomeráţie urbánă
міська́ агломера́ція
aglutinare
аглютина́ція
agresór
агре́сор
agricultúra
сільське́ господа́рство
agricultúră irigátă
іригаці́йне (зро́шувальне)
землеро́бство
agrocenóză
агроцено́з
agrohólding
агрохо́лдинг
áisberguri
а́йсберги
ajustáre
відла́годження

alámă
лату́нь

aerostát
аероста́т

ajutór contextuál
конте́кстна до́відка

aerosól
аерозо́ль

afirmáţie
тве́рдження
afirmáţie adevărátă
тве́рдження і́стинне

alanínă (álfa-alanínă; álfa-acíd
aminopropanóic)
алані́н (а́льфа-алані́н; а́льфаамінопропа́нова кислота́)

alcalinizáre
підлуго́вування

agéndă de adrése
а́дресна кни́га

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

agar-agár
ага́р-ага́р

alcadién
алкадіє́н

aforísm
афори́зм

albúm fóto
фотоальбо́м

aflá, găsí
знайти́

álbie
рі́чище

afixáre
афікса́ція

albédo
альбе́до

afíx
а́фікс

alăturárea electrónilor
приєдна́ння електро́нів

afirmáţie fálsă
тве́рдження хи́бне
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adaptáre
адапта́ції

act individuál
індивідуа́льний акт

adáos; substánţă aditívă
до́мішка

actínă
акти́н

acvaláng
аквала́нг

acrozóm
акросо́ма

acvacultúră
аквакульту́ра

acrostíh
акрові́рш

acústică
аку́стика

acromegalíe
акромега́лія

acuitátea văzului
гострота́ зо́ру

acórdurile de la Minsk
Мі́нські уго́ди

actinoíd
актино́їд
activáre
актива́ція
activitáte de avocát
адвока́тська дія́льність
activitáte de întreprinzătór
підприє́мництво
activitáte económică
госпо́дарська дія́льність
activitáte mentálă elementáră
елемента́рна розумо́ва дія́льність
activitáte nervoásă superioáră
ви́ща нерво́ва дія́льність
activitáte sígură
безпе́чна дія́льність
act normatív-jurídic subordonat
підзако́нний нормати́вно-правови́й
акт

A

adaptárea la médiul înconjurătór
пристосува́ння до навко́лишнього
середо́вища
adápter vídeo
відеоада́птер
adaptór
ада́птер
adâncímea culórii
глибина́ ко́льору
adenină
адені́н
adenozintrifosfát (ATP)
аденозинтрифосфа́т (АТФ)
aderáre
приляга́ння
aderénţi
буди́телі
adezív silicát
силіка́тний клей
aditivitáte
адити́вність

adjectíve posesíve
присві́йні прикме́тники

acţiúnea de haşuráre şi târấre
a téxtului
перетя́гування

adjectíve calitatíve
я́кісні прикме́тники

acţiúnea chímică a curéntului
хімі́чна дія сві́тла

adjectív
прикме́тник

acţiúnea biológică a radiáţiei
radioactíve
біологі́чна дія радіоакти́вного
випромі́нювання

acţiúnea magnétică a curéntului
магні́тна ді́я стру́му
acţiúne de spăláre
ми́йна дія
acţiúne fatálă
згу́бна дія
acţiúne indiréctă
непряма́ ді́я
acţiúne multíplă a génelor
множи́нна дія ге́нів
acuitátea mirósului
гострота́ ню́ху

adrésa
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adjectíve relatíve
відно́сні прикме́тники
administrárea búnurilor
розпоря́дження майно́м
administratóri
адміністра́тори
administráţie públică
публі́чна адміністра́ція
adópţie
усино́влення
adrésa cutíei poştále electrónice
адре́са електро́нної пошто́вої
скри́ньки

7

acíd
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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)
acíd azótic
нітра́тна кислота́
acíd bromhídric
бромово́день
acíd brómic (bromhídric)
бромі́дна (бромоводне́ва) кислота́
acíd carboxílic
карбона́тна кислота́
acíd cítric
лимо́нна кислота́

acíd nuléic
нуклеї́нові кисло́ти
acíd ortofósfic
ортофосфа́тна кислота́
acíd oxálic
щавле́ва кислота́
acíd polibázic
багатоосно́вна кислота́
acíd propánic
пропа́нова кислота́
acíd ribonucleic (ARN)
рибонуклеї́нова кислота́ (РНК)
acíd silícic
силіка́тна кислота́
acíd sulfhídric
сульфі́дна кислота́
acíd sulfúric
сульфа́тна кислота́
acíd sulfúric fumánt
олеї́нова кислота́
acíd sulfurós
сульфі́тна кислота́
acíd tribázic
трьохосно́вна кислота́

acízi carboxílici
карбо́нова кислот́а

acíd clorhídric
сірководне́ва кислота́

acídul deoxiribonucléic (ADN)
дезоксирибонуклеї́нова кислота́
(ДНК)

acíd cloracétic
хлоро́цтова кислота́

acíd clóric
хлори́тна кислота́

acízi gráşi
жи́рні кисло́ти

acórd constituţionál
конституці́йний до́говір

acíd iódic (acíd iodhídric)
йоди́дна кислота́ (йодоводне́ва
кислота́)

acórd
узго́дження

acidificáre
підки́слення

acomodáre
акомода́ція

acíd grás
жи́рна кислота́

ác magnétic
магні́тна стрі́лка

acíd fluorídic
флуо́ридна кислота́

aclimatizárea spéciilor
акліматиза́ція ви́дів

acíd fluorhídric
фторово́днева кислота́

aclimatizáre
акліматиза́ція

acíd dibázic
двоосно́вна кислота́

acízi gráşi esenţiáli
незамі́нні жи́рні кисло́ти

acíd clorurát
хлорово́днева кислота́

acord recipróc, inerénţă
зворо́тне узго́дження

acíd metafosfát
метафосфа́тна кислот́а

acórd mondiál
мирова́ уго́да

acíd málic
я́блучна кислота́

acórd generál péntru tarífe
şi comérţ
Генера́льна уго́да з тари́фів і торгі́влі

aciditáte
кисло́тність
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acetabulária
ацетабуля́рія

abordáre naturál-ştiinţífică
природни́чо-науко́вий підхі́д

accesórii
прила́ддя

aboliţionísm
аболіціоні́зм

accesárea prográmei spre ruláre
за́пуск програ́ми на викона́ння

abilitắţi, obişnuite
на́вички

acceptór
акце́птор

abilitáte de a interacţioná
зда́тність до взаємоді́ї

accént fíx, imóbil
фіксо́ваний на́голос

abecedár
а́збука

accént deschís
відкри́тий на́голос

abdoménul artropódelor
черевце́ членистоно́гих

accént
акце́нт

abcísa púnctului
абсци́са то́чки

acceleráţie centripétă
доцентро́ве приско́рення

abátere, alineát
ві́дступ

acíd
A

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

abrazív
абрази́в
abreviáţie, abreviére
абревіату́ра

acetát de mătáse
шовк ацета́тний

absénţă nemotivátă
прогу́л

acíd aminoacétic
аміноета́нова (аміноо́цтова) кислота́

academíe
акаде́мія

acíd acétic
о́цтова кислота́

abstracţionísm
абстракціоні́зм

acíd abcísic
абсци́зова кислота́ (АБК)

absórbţie ínversă (reabsórbţie)
зворо́тне всмо́ктування (реабсо́рбція)

achizíţii de cereále
хлібозаготі́влі

absórbţie
всмо́ктування

acetónă
ацето́н

absorbánt
поглина́ч

acetilénă (etína)
ацетиле́н (ети́н)

absolutísm (monarhie absolută)
абсолюти́зм (абсолю́тна мона́рхія)

acetilcelulóză (triacetilcelulóză)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)

absolutísm luminát
осві́чений абсолюти́зм

acceleráre
акселера́ція
acceleratór
акселера́тор
acceleráţia cădérii líbere
приско́рення ві́льного паді́ння
acceleráţia mişcắrii rectilínii
приско́рення прямоліні́йного ру́ху
acceleráţie
приско́рення

acíd (aromátic, polihídric, butánic
(butíric), brómic, dibázic, ridicát,
glucónic, etandióic (oxalát, oxálic),
etanólic (acétic), grás, iódic,
capróic, carboxílic, carbonát,
metanóic (fórmic), láctic,
monoclóric, saturát, nesaturát,
nitrát, nitrít, nucléic, monobázic,
orgánic, anorgánic, oléic,
ortofosfát, palmític, picrícic,
propánic, silicát, steáric, sulfát,

5

Termen utilizat în mai multe domenii
Informatică

Аа

Filologie
Drept
Chimie
Biologie

G

Fizică
F

x2

Matematică
Geografie
Istorie

Semne convenţionale
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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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